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RESUMO 

A pesquisa se propôs a evidenciar implicações das novas práticas contábeis no processo 

regulatório da revisão de tarifas dos serviços públicos, na regulação do setor de saneamento 

em Pernambuco. Os dados coletados para a pesquisa foram obtidos em Demonstrações 

Contábeis, Notas Explicativas, balancetes mensais, Relatórios e Notas Técnicas de 

Homologação da Revisão Tarifária, referentes ao período de 2009/2010. Foram realizadas 

entrevistas e aplicados questionários junto à Agência de Regulação de Pernambuco e à 

Companhia Pernambucana de Saneamento, a fim de esclarecer detalhes do processo contábil e 

regulatório, bem como para determinar e validar a seleção das alterações estudadas e os 

resultados obtidos. Esses dados foram tratados em planilhas eletrônicas, elaboradas com 

intuito de conciliar as informações contábeis para fins regulatórios com as informações para 

fins societários. Após a conciliação, foram estudadas as implicações regulatórias a partir da 

aplicação dos Pronunciamentos Técnicos do Ativo Intangível, da Redução ao Valor 

Recuperável de Ativos, e do Ajuste a Valor Presente. Os dois primeiros acarretaram um 

aumento nos custos do serviço regulado, uma vez que houve alterações nas despesas de 

depreciação, nas despesas de amortização e nos valores da remuneração do investimento. O 

último pronunciamento alterou o valor das receitas indiretas, pela exclusão das receitas 

financeiras a transcorrer. Os normativos regulatórios vigentes para o caso estudado não 

discorreram sobre a adequação às novas práticas contábeis. Dessa forma, apesar de não 

necessariamente representar uma barreira às alterações societárias, a falta de regulação ou a 

não adequação poderiam trazer assimetria ou pouca clareza às informações contábeis para fins 

regulatórios, além de possíveis impactos nos valores estabelecidos para a revisão de tarifas 

cobradas à sociedade. 

 

 

Palavras-Chave: Contabilidade Regulatória. Contabilidade Societária. Regulação do Setor de 

Saneamento. Pronunciamentos Contábeis. Revisão Tarifária. 
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ABSTRACT 

This survey aimed to highlight the implications of new accounting practices for the regulatory 

process of reviewing utility tariffs, in the regulation of sanitation sector in Pernambuco. The 

data collected for this research were obtained in the Financial Statements, Notes, monthly 

balance sheets, Reports and Technical Notes of the Tariff Revision Approval, for the period 

2009/2010. Interviews and questionnaires were applied at the Agência de Regulação de 

Pernambuco and the Companhia Pernambucana de Saneamento in order to clarify details of 

the accounting process and regulatory as well as to determine and validate the selection of the 

changes studied. These data were processed using spreadsheets, prepared with the aim of 

reconciling the accounting information for regulatory purposes with the information for 

corporate purposes. After the reconciliation, it was studied the regulatory consequences from 

the application of Pronouncements of Impairment of Assets, Intangible Assets and Present 

value. The first two led to an increase in the cost of service regulated, once there was an 

increase in depreciation, amortization and values of investment remuneration. The last 

statement changed the value of indirect revenue throughout exclusion of financial revenue, 

and increased service costs, by the addition of financial losses. The existing regulatory norms 

for this case not discoursed on the adequacy of the new accounting practices. Thus, even it not 

necessarily representing a barrier to corporate changes, the lack of regulation could bring 

asymmetry or low clarity to the accounting information for regulatory purposes, as well as 

possible impacts on the values established for the review of services rates charged to the 

society. 

 

 

Key-Words: Regulatory Accounting. Financial Accounting. Regulation of Sanitation Sector. 

Accounting Pronouncements. Study rates. 
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1. INTRODUÇÃO 

A motivação dessa pesquisa consiste na repercussão social e econômica, a partir de 

alterações de dispositivos contábeis legais. Por um lado, têm-se as alterações nas leis que 

orientam a contabilidade nas sociedades anônimas e em grandes empresas. Por outro lado, as 

implicações dessas alterações, tanto na mensuração quanto na evidenciação do patrimônio e 

do resultado de uma organização. Essas implicações, inseridas no ambiente de regulação de 

serviços públicos, atingiriam um ponto sensível da atividade regulatória, uma vez que as 

informações patrimoniais e de resultados operacionais poderiam estar envolvidas por novos 

critérios de avaliação, mensuração e reconhecimento. 

A atividade regulatória é representada pelo poder consignado aos órgãos 

controladores em intervir na relação entre produtores e consumidores de determinado 

mercado. Em linhas gerais, os objetivos da regulação são orientados para assegurar um 

regime sustentável, protegendo os interesses dos consumidores, em termos de preços e 

qualidade do serviço, e assegurando que as empresas, operando de forma eficiente, possam 

financiar as suas atividades e cumprir as obrigações conforme decidido inicialmente pela 

política nacional ou local.  

A fim de desenvolver essas atividades e para o efetivo alcance de seus objetivos, as 

agências de regulação necessitam de informações claras, objetivas e seguras sobre diversos 

aspectos da empresa concessionária. Essas informações devem ser capazes de nortear o 

processo regulatório e compensar a capacidade de atuação das agências, muitas vezes 

limitadas pela própria dimensão operacional do serviço.  

Entre outras informações utilizadas para fins de regulação, a contabilidade teria uma 

interface com estas necessidades. Ela permitiria a comunicação entre o agente regulador e o 

operador regulado, através da evidenciação da posição financeira, patrimonial e de 

desempenhos das atividades de uma organização, possibilitando o conhecimento do ambiente 

e a tomada de decisões no âmbito da regulação. Assim, a informação contábil direcionada às 

agências de regulação teria o propósito de alinhar as práticas contábeis, adotadas pelo 

prestador, às necessidades de regulação, com a finalidade de fortalecer o controle e dar maior 

credibilidade à informação.  

Foi nesse contexto, inclusive na perspectiva do processo de revisões de tarifas, que 

alguns órgãos reguladores procuraram instituir diretrizes para o estabelecimento de 

informações contábeis voltadas aos interesses de regulação. Essas diretrizes implicariam na 
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prática contábil das operadoras, conforme dispositivos da Resolução Normativa da Agência 

Nacional de Energia Elétrica nº 396, de 23 de fevereiro de 2010, e da Norma de Referência da 

Associação Brasileira de Agências de Regulação, divulgada em 2008. 

Foi observada, entre as considerações da Resolução e da Norma de Referência, a 

necessidade de divulgar, junto à sociedade e ao ente regulador, um conjunto de informações 

que representassem a situação econômica, financeira e patrimonial das operadoras de serviços 

públicos, de tal forma que permitisse a análise e a demonstração dos componentes tarifários, 

da efetiva remuneração do investimento, da composição dos ativos e, principalmente, da 

confrontação de receitas e de despesas na prestação do serviço. Portanto, foram apresentados 

diversos elementos norteadores da conduta contábil, como, por exemplo, a composição de um 

plano de contas, os critérios de avaliação de ativos, passivos e resultado e a adequação das 

normas de regulação à legislação societária brasileira. Este ponto converge para o 

entendimento de que os critérios estabelecidos para as informações contábeis de regulação 

devem estar alinhados às regras da legislação societária brasileira, principalmente, quanto às 

alterações e atualizações sofridas nesse arcabouço legal.  

De acordo com a Norma de Referência e com a Resolução da Agência de Energia, 

caberia ao regulador determinar a adoção e o acompanhamento das alterações da legislação 

societária e da convergência às normas internacionais de contabilidade, através das novas 

redações dadas pelas Leis Federais nº 11.638/07 e nº 11.941/09, que alteraram dispositivos da 

Lei Federal nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e dos Pronunciamentos Contábeis, emitidos 

para orientação e adoção das normas internacionais de contabilidade.  

As discussões, pautadas nesses normativos e aprofundadas pela presente pesquisa, 

referem-se à adequação da regulação à legislação societária, à transparência da informação e à 

política regulatória adotadas. Para isso, determinaram que, além de outros conteúdos 

específicos, as notas explicativas deveriam apresentar as explanações e as conciliações do 

resultado e da posição patrimonial para fins societários e para fins regulatórios. Tal 

conciliação permitiria transparecer possíveis divergências e apresentar os critérios de controle 

efetuado pelas agências de regulação. Esses dados, associados às devidas justificativas, seriam 

divulgados ao público, junto aos demais demonstrativos contábeis.  

Dessa forma, baseado na conciliação entre as informações contábeis direcionadas às 

atividades de regulação e as informações utilizadas para fins societários: Como a adoção das 

novas práticas contábeis poderia implicar no processo regulatório de revisão tarifária?  
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1.1. Objetivos 

Para obter resposta ao problema levantado foram estabelecidos os seguintes 

objetivos: 

1.1.1. Objetivo Geral 

O presente estudo procurou evidenciar, a partir da conciliação de informações 

contábeis direcionadas às atividades regulatórias com as informações utilizadas para fins 

societários, como as alterações da legislação societária brasileira, percebidas nas novas 

práticas contábeis, poderiam implicar no processo de revisão de tarifas no setor de 

saneamento de Pernambuco.  

 

1.1.2. Objetivos Específicos 

 Analisar o ambiente, os objetivos e as políticas de regulação, bem como o processo de 

revisão tarifária pertinente ao âmbito regulatório pesquisado. 

 Identificar a utilização da informação contábil no âmbito da regulação e no processo de 

revisão tarifária do setor de saneamento. 

 Destacar a adequação das normas de regulação à legislação societária brasileira, inclusive 

quanto às alterações das práticas contábeis, percebidas nas Leis Federais nº 11.638/07 e nº 

11.941/09 e nos Pronunciamentos Técnicos, no ambiente da companhia de saneamento. 

 Conciliar, através do modelo de revisão tarifária, as informações contábeis direcionadas às 

atividades regulatórias com as informações utilizadas para fins societários, a fim de 

evidenciar a efetiva remuneração do investimento, a composição de ativos e, 

principalmente, confrontar receitas e custos na prestação do serviço.    
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1.2. Justificativa 

O tema de contabilidade direcionada à regulação de serviços de infra-estrutura é um 

assunto relevante a ser tratado no meio acadêmico. A discussão sobre as modificações da 

legislação societária contábil, o pequeno número de pesquisas sobre contabilidade regulatória 

e a própria natureza social e econômica do serviço de utilidade pública tornam oportuna a 

pesquisa no que diz respeito à utilização da informação contábil no ambiente societário e 

regulatório, em seus processos decisórios e de evidenciação. 

Estudos anteriores identificaram que as modificações da estrutura legal e normativa 

contábil podem trazer efeitos significantes às avaliações do patrimônio e ao resultado de uma 

organização. O entendimento dos impactos da adoção das novas práticas é importante para 

compreensão dos seus efeitos na utilização das informações contábeis, tendo em vista suas 

finalidades distintas e necessidades diversas. Entre essas finalidades e necessidades 

específicas, existe a preocupação em estabelecer critérios para informação contábil 

direcionada aos objetivos de regulação. O próprio Pronunciamento Conceitual Básico 

antecipa essa abertura e prescreve que os Governos, os órgãos reguladores ou as autoridades 

fiscais podem determinar exigências específicas para atender a seus próprios fins. 

Silva et al (2009) trazem essa discussão, especificamente, às companhias do setor de 

saneamento. Os autores pesquisaram sobre as dificuldades na adoção de novas práticas 

contábeis e os prováveis impactos no balanço e no resultado dessas companhias. Através da 

percepção dos profissionais de contabilidade, destacaram que a falta de regulamentação pelos 

órgãos competentes, como as agências reguladoras, poderia trazer alguma barreira na adoção 

das novas práticas contábeis.  

Assim, os estudos sobre a contabilidade direcionada aos interesses regulatórios 

podem observar o alinhamento entre as práticas contábeis e as necessidades de regulação, a 

fim de subsidiar o controle e dar maior confiabilidade à informação da contabilidade. Esse 

segmento representaria a conexão entre as informações contábeis dos prestadores de serviços 

e os objetivos de regulação, como a análise de desempenhos e a revisão tarifária, permitindo, 

assim, controlar e acompanhar os aspectos da sustentabilidade e da eficiência das operadoras.   

O trabalho de Ximenes e Júnior (2008) identificou que, no setor de saneamento, 883 

municípios são regulados, isto é, cerca de 4.600 municípios, ainda operam sem uma unidade 

administrativa de regulação independente. Esse quantitativo representa que apenas, 

aproximadamente, 16% (dezesseis por cento) do total de municípios do país adotaram a 
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estrutura prevista na Lei de Saneamento. Por outro lado, conforme destacam esses autores, 

nem todos os 883 municípios regulados possuem normas estabelecidas conforme o art. 23 da 

Lei nº 11.445/07. Nas 14 agências estaduais e municipais pesquisadas por Ximenes e Júnior 

(2008), os autores destacaram que existem poucas normas relacionadas aos aspectos 

econômico-financeiros, tais como tarifas e contabilidade regulatória. 

Por sua vez, a escolha do foco na revisão tarifária foi determinada porque a tarifa é 

instrumento formal de negociação à disposição dos agentes reguladores. Ela representa um 

elemento de equilíbrio para garantia de retorno dos investimentos da concessionária e para 

acessibilidade dos diversos usuários aos serviços públicos, devendo refletir alguns aspectos 

econômicos e sociais do local da prestação do serviço.  

Por motivos de conveniência e para estabelecer uma relação direta com as 

necessidades de regulação de uma determinada localidade, definindo os inúmeros atos 

normativos e técnicos que contemplam as peculiaridades e o processo de regulação, foi 

efetuado um estudo no ambiente regulatório do setor de saneamento no Estado de 

Pernambuco.  
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1.3. Delimitação da pesquisa 

O ambiente estudado foi delimitado pela interseção entre o processo de regulação e a 

utilização da informação contábil para fim regulatório, com o intuito de perceber como a 

produção e o produto da informação contábil poderiam implicar no processo de revisão 

tarifária. Esse ambiente se apresentou pela negociação de tarifas e de outros pontos entre uma 

empresa concessionária de serviços públicos e um órgão regulador.  

As implicações foram observadas com o foco nas contas de receitas, custos, 

despesas e ativos que compreendem a revisão tarifária, para o período de 01 de junho de 2009 

até 31 de maio de 2010. Tais dados foram confrontados com os valores realizados no mesmo 

período, retirados dos demonstrativos contábeis da empresa concessionária.  

Esse foco restringe a pesquisa aos aspectos contábeis da reposição tarifária, em que 

são demonstrados os estudos detalhados sobre a confrontação de receitas e de custos para a 

realização do serviço público. Assim, não teve a intenção de discutir outras variáveis 

econômicas, sociais ou políticas para a determinação das tarifas. 

Conforme o Pronunciamento Técnico nº 13, a terminologia “Práticas contábeis”, 

adotada no Brasil, abrange a legislação societária brasileira, os Pronunciamentos, as 

Orientações e as Interpretações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis, 

atendendo ao Pronunciamento Conceitual Básico Estrutura Conceitual e consoante às normas 

contábeis internacionais. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1. Ambiente de regulação e o processo de reajuste tarifário.  

2.1.1. Ambiente e Objetivos da Regulação 

Nas últimas décadas, o setor de infra-estrutura tem sofrido uma profunda alteração. A 

partir de 1970, vários países iniciam uma transformação na forma de intervenção do Estado 

dentro de suas economias. Essa transformação se deve, principalmente, a um período marcado 

por crises econômicas e por um ambiente político, social, cultural e jurídico propício a 

mudança de um “Estado produtor” para um “Estado regulador”, em importantes setores 

econômicos e sociais. Iniciado nos Estados Unidos e, posteriormente, pelas privatizações 

inglesas, esse movimento de transformação se ramificou para outros países, como os da 

América-Latina, África e da Ásia (ESTACHE, FOSTER e WODON, 2002; GOMES, 2006).  

No Brasil, tal mudança ocorreu a partir dos anos 90 e deriva de condições semelhantes 

àquelas analisadas em outros países. O País encontrava-se em um ambiente de crise do 

Estado. Essa crise poderia ser observada em quatro dimensões: fiscal, devido à falta de crédito 

e de poupança interna; do modo de intervenção, com a crítica ao modelo de Estado positivo; 

política; e, finalmente, administrativa, referente ao modelo burocrático de gestão. A crise foi 

abordada e utilizada como justificativa para uma solução por meio da transformação 

abrangente de empresas estatais responsáveis pela produção de bens e serviços, como 

siderurgia, mineração, telefonia, energia elétrica, entre outras (BRESSER-PEREIRA, 1999). 

O Estado transfere, dessa forma, a produção de bens e a operação de diversos serviços para 

outros participantes, flexibilizando, conseqüentemente, a constituição do capital dessas 

empresas e repassando as atividades para outros envolvidos.  

A transformação não representa, contudo, a ausência do Estado na provisão dos 

serviços. Majone (1999) observa que alguns setores de serviços públicos, como gás, 

eletricidade, água ou telefone, são considerados estrategicamente importantes e, por isso, 

supõe o poder do Estado para impor uma estrutura planejada à economia, e ao mesmo tempo 

proteger o interesse público contra interesses privados. Para Gomes (2006), tais serviços são 

fundamentais, tanto para o desenvolvimento econômico, quanto para o atendimento a 

demandas públicas redistributivas ou ao bem-estar social. Esse último autor coloca, ainda, que 

esses conflitos de interesses e as falhas do próprio mercado tornariam imprescindível a 

criação de instituições destinadas ao estabelecimento de um equilíbrio de interesses e à 

mitigação dessas falhas. Assim, mesmo que não diretamente envolvida na produção desses 
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bens e serviços, existiria a figura essencial da regulação setorial, visando o interesse público e 

o bom funcionamento do próprio mercado. 

 Outros autores trazem uma perspectiva diferente para a necessidade de regulação. 

Devido aos pesados investimentos, aos altos níveis de custos fixos e à economia de escala, 

caracterizada pelo setor de infra-estrutura, a decisão economicamente viável ou mais eficiente 

é a existência de um único provedor dos serviços de infra-estrutura. No caso, esses 

pesquisadores não consideram a questão sob o foco da transformação, mas, sim, demonstram 

uma preocupação com o monopólio existente neste setor. (RODRIGUEZ PARDINA, RAPTI 

e GROOM, 2008; BROW, STERN e TENENBAUM, 2006). 

Mankiw apud Aragão (2008), por exemplo, discorre que a característica monopolista 

original de alguns segmentos desse setor confere um poder de mercado ao detentor de sua 

exploração, que poderia distorcer, potencialmente, os preços do mercado, não incentivar os 

investimentos e favorecer a assimetria de informações. Aragão (2008) corrobora com o 

entendimento, ao comentar sobre o surgimento das agências reguladoras. Para ele, não há uma 

relação necessariamente direta entre o modelo de regulação, através das agências, e 

desestatização, tanto no Brasil, quanto no exterior.  

Um elemento chave nesse processo é a divisão do poder público, dos órgãos 

reguladores e dos provedores dos serviços em elementos com funções desenvolvidas por 

instituições distintas (RODRIGUEZ PARDINA, RAPTI e GROOM, 2008; BROW, STERN e 

TENENBAUM, 2006). Dessa forma, seria necessário o envolvimento de diversas entidades, 

como o provedor de serviços, o agente regulador, o Estado e os usuários. Para Aragão (2008), 

isso significa que a regulação é necessária e parte integrante desse processo. 

Estache, Foster e Wodon (2002) colocam que, em um nível mais amplo, os objetivos 

da regulação são orientados para proteger os interesses dos usuários, em termos de preços e 

qualidade do serviço, para assegurar que as empresas, operando de forma eficiente, possam 

financiar as suas atividades, para promover a eficiência, para cumprir as obrigações conforme 

decidido inicialmente pela política nacional de regulação e para assegurar que o regime seja 

sustentável.  

Do ponto de vista econômico, pesquisadores atribuem que a atividade reguladora de 

serviços públicos visa assegurar quatro objetivos: (1) sustentabilidade; (2) eficiência 

alocativa; (3) eficiência produtiva; e (4) eficiência distributiva ou equidade (RODRIGUEZ 

PARDINA, RAPTI e GROOM, 2008; ESTACHE, FOSTER e WODON, 2002). 
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Figura 1 - Objetivos da Regulação 
Fonte: Elaboração própria 

O primeiro objetivo, sobre a sustentabilidade econômica e financeira, implica que as 

tarifas devem gerar receitas suficientes para permitir que uma empresa eficiente cubra os 

custos econômicos da prestação de serviços. Os custos econômicos representam as projeções 

de custo dos serviços explorados, inclusive os custos de oportunidade.  

No segundo objetivo, a eficiência alocativa exige que, em um ambiente de escassez de 

recursos e de usos alternativos para os mesmos serviços, as tarifas estejam relacionadas aos 

custos de produção. Dessa forma, as tarifas devem estabelecer uma correspondência com os 

custos marginais da prestação do serviço.  

No próximo objetivo, a eficiência produtiva diz respeito à minimização dos custos, de 

certo nível de produção, ou à maximização da produção, tendo em conta a quantidade de 

insumos. Para uma empresa ter incentivos para minimizar custos dependerá das regras 

utilizadas para ajustar as tarifas no futuro. Existe, aqui, uma negociação entre eficiência 

alocativa e eficiência produtiva.   

A eficiência distributiva, por fim, diz respeito à acessibilidade. Os regimes reguladores 

têm o objetivo de permitir o acesso ao serviço de forma universal como uma meta de médio 

ou longo prazo. Para muitos serviços essenciais de infra-estrutura, existe a necessidade de 

relacionar as tarifas com a capacidade de pagamento de todos seus consumidores. 

Para Estache, Foster e Wodon (2002), o objetivo da promoção da eficiência revela as 

tensões no âmago da regulação. Para eles, a dificuldade no estabelecimento da eficiência 

poderia decorrer de uma assimetria nas informações ou pela própria dificuldade no 
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conhecimento das possíveis melhorias no desempenho e do melhor momento e nível para os 

investimentos das operadoras. Dessa forma, não seria possível estabelecer tarifas e metas que 

refletissem eficiência alocativa, distributiva e produtiva, adequadamente.  

 

2.1.2. As Agências Reguladoras e suas formas de atuação. 

Observa-se a necessidade de uma participação e uma comunicação efetiva entre 

diversos envolvidos na produção e na utilização dos serviços e dos bens do setor de infra-

estrutura, para garantir a sustentabilidade do sistema e para proteger os interesses coletivos.  

Segundo Gomes (2003), a atividade regulatória está baseada no poder consignado aos órgãos 

controladores em intervir na relação entre produtores e consumidores de determinado 

mercado.  

No caso brasileiro, o modelo de regulação, principalmente na esfera jurisprudencial, 

foi estabelecido por meio de agências reguladoras independentes e sucedeu a privatização das 

estatais prestadoras de serviços públicos. Foram determinadas características institucionais 

aos entes reguladores, particularmente no que diz respeito à independência política e à 

especialização técnica, visando prover um ambiente propício à atração de investimentos 

(GOMES, 2006; ARAGÃO, 2008).  

A partir do ano de 1997 começou a implantação das agências reguladoras no Brasil. 

As primeiras entidades reguladoras federais instituídas foram as agências de 

telecomunicações (Anatel), de energia elétrica (Aneel) e de petróleo (ANP). Nos anos 

posteriores surgiram outras agências, como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(Anvisa), em 1998, Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e Agência Nacional das 

Águas (ANA), em 2000 (BARAT, 2008). 

Aragão (2008) entende que a criação das agências reguladoras demonstrou um 

movimento mais amplo de insurgência, em que se procurava por uma administração pública 

mais autônoma e desburocratizada. Essa autonomia seria reforçada em relação ao modelo 

tradicional de administração pública. Para ele, representaria um modelo de administração 

polarizada em vários centros administrativos e reguladores.  

As agências reguladoras foram criadas como autarquias sob regime especial. Elas 

fazem parte da administração indireta e são caracterizadas pela independência administrativa, 

estabilidade dos dirigentes, autonomia financeira e pela subordinação hierárquica. Percebem-

se alguns aspetos característicos dessas autarquias especiais. Em um primeiro momento, a 
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independência política dos gestores, em que os representantes são investidos com estabilidade 

nos cargos durante período pré-determinado. No segundo momento, independência nas 

decisões. Em seguida, pela independência normativa, a fim de praticar o exercício regulador 

dos setores sob competência de cada agência. Por último, a independência orçamentária, 

gerencial e financeira, definida através de contratos de gestão negociados com o respectivo 

órgão supervisor da Administração Direta (MELO, 2001; MOREIRA, 1998). 

O trabalho de Gomes (2006) discute a questão da independência das agências, acima 

mencionada. Para o autor, esse aspecto constitui uma característica imprescindível ao sucesso 

do modelo de agências reguladoras independentes, mas pode representar, também, um 

problema. O isolamento das agências das injunções políticas poderia ser considerado 

antidemocrático, assemelhando-se, em certa medida, ao estilo de um autoritarismo 

tecnocrático. Por isso, o autor justifica e considera que deve haver uma relativa independência 

política. Essa certa independência poderia, por exemplo, impedir a flexibilização eventual dos 

contratos, de metas ou de políticas tarifárias em nome do interesse público. 

De acordo com Relatório Final do Grupo de Trabalho Interministerial, da Casa Civil, 

sobre uma Análise e Avaliação do Papel das Agências Reguladoras no Atual Arranjo 

Institucional Brasileiro, de 2003, e com os trabalhos de Gomes (2006), Aragão (2008) e Souto 

(2008), depreendem-se alguns pontos, mencionados a seguir, para os mecanismos de controle 

pertinentes ao modelo institucional vigente das agências reguladoras.  

O primeiro ponto levantado comenta que as agências estão submetidas aos Marcos 

Regulatórios. Esses marcos vão desde a própria Constituição Federal até legislações ou outros 

instrumentos legais mais específicos. Assim, mesmo que permitida alguma discricionariedade 

às agências, dado ao caráter não-exaustivo dos instrumentos legais, tais instituições 

constrangem a ação arbitrária das agências, podendo contribuir para sua transparência e 

responsabilização. 

O segundo ponto se refere ao Foco Inequívoco, Objetivos e Competências das 

Agências Reguladoras. Elas devem apresentar, em seu escopo, um foco especializado das 

ações de cada agência, com o intuito de cumprir seus objetivos e suas competências. Esse 

ponto facilitaria a responsabilização e a especialização das agências no conhecimento e na 

regulação de determinado segmento, permitindo, de certa forma, a correspondência entre 

agente, ação e resultados. 

No terceiro e último ponto, foram apontadas as decisões colegiadas, as explicitações 
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das razões e as consultas públicas. Todas abrangem o caráter da transparência das decisões no 

ambiente de regulação. As decisões da agência são tomadas de forma colegiada, garantindo 

uma pluralidade de opiniões, e devem ser justificadas e abertas, de forma ampla e detalhada, 

ao escrutínio público. A utilização desses métodos dificulta a ocultação de informações 

privilegiadas ou a prevalência de um ou outro interesse que não o coletivo, uma vez que o 

processo deliberativo, a explicitação e a consulta contribuem para tornar públicas as 

motivações que conduzem à determinada decisão. 

Os objetivos e as competências da função regulatória não se restringem a edição de 

atos técnicos sem caráter imperativo. Apesar do entendimento que a agência reguladora 

representa apenas uma estrutura possível para o exercício da regulação e envolve a submissão 

do regulador à lei e à política sobre matéria relevante, a necessidade de intervenção determina 

várias razões e possibilidades para regulação, especialmente sobre as informações das 

operações das companhias reguladas. 

O regulador precisa dessas informações, pois sem elas não seria possível tomar 

decisões razoáveis e obter sucesso em seus objetivos e competências. Para tanto, segundo 

Souto (2008), as agências podem adotar ferramentas regulatórias como proibições, licenças, 

fixação de padrões técnicos de produção, de padrões de desempenho, disciplinar subsídios, 

controlar preços e tarifas, bem como impor a provisão de informações. Para esse autor, esses 

atos podem ser precedidos da edição de diplomas normativos, com descrição de critérios, 

padrões, determinações e outros disciplinamentos.  

Melo (2008) comentou sobre aspectos da regulação técnica exercida pelas Agências 

Reguladoras. Para o mesmo, em primeiro lugar, esse instrumento normativo técnico não se 

confunde com outros atos produzidos por pessoas jurídicas diversas, como leis ou decretos, 

nem poderia ser confundido com contratos, convênios e acordos. Pode-se entender que os atos 

administrativos da regulação são dotados de certo grau de generalidade e abstração, são 

emanados pela própria Agência Reguladora, tratam da regulação econômico-tarifária, dos 

direitos e deveres dos delegatários e usuários, com a finalidade de definir padrões técnicos, de 

fiscalização e de verificação da qualidade dos serviços prestados e da política tarifária. 

A atividade de regulação, de forma sumarizada, poderia compreender a expedição de 

diretrizes, com o foco na sustentabilidade do segmento e na eficiência da operação das 

atividades reguladas, traduzidas em comandos técnicos, orientações normativas, deliberações 

e negociações entre o agente e o regulado, para a implementação de uma política pública, por 
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meio de um conjunto de atos de controle e direção, que afetam o mercado e as decisões 

econômicas das empresas. Por fim, esses atos buscariam compatibilizar a eficiência e a 

sustentabilidade econômica com a satisfação do usuário ou consumidor.  

 

2.1.3. Ambiente regulatório e o setor de saneamento 

O setor de saneamento se encontra na interface entre diversas políticas públicas de 

grande repercussão social, como meio ambiente, saúde e desenvolvimento urbano.  De acordo 

com o art. 3º da Lei de Saneamento e para fins de delimitação do conceito, o saneamento 

básico compreende um conjunto de serviços, infra-estruturas e instalações operacionais de: (a) 

abastecimento de água potável; (b) esgotamento sanitário; (c) limpeza urbana e manejo dos 

resíduos sólidos; e (d) drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. 

Segundo Pinto (2003), em 1998, os estudos do governo federal estimavam uma 

necessidade de investimentos, para fins de universalização dos serviços, em R$ 44,2 bilhões, 

até 2010. Apenas para reposição de ativos era previsto um investimento de R$ 7,4 bilhões. 

Percebe-se que a necessidade de investimentos, os altos níveis de custos fixos e a própria 

natureza dos serviços convergem ao entendimento da necessidade de uma estrutura de 

regulação desse segmento. 

Ao observar o arcabouço normativo que envolve o setor de saneamento básico, a Lei 

n° 11.445, de 05 de janeiro de 2007, ou Lei de Saneamento, foi estabelecida com a finalidade 

de determinar diretrizes e nortear a política federal para o saneamento básico, compreendendo 

várias disposições sobre princípios fundamentais, exercício da titularidade, prestação 

regionalizada do serviço, planejamento, regulação, aspectos econômicos e sociais, aspectos 

técnicos e participação de órgãos colegiados no controle social. Embora, diversos 

entendimentos são detectados em dispositivos constitucionais, legais e implícitos que regem a 

prestação de serviços públicos.  

A Constituição Federal, por exemplo, prescreve a necessidade da elaboração de 

diretrizes, como competência da União, e de investimentos no setor de saneamento, que 

caberiam aos entes das esferas federais, estaduais e municipais, conforme se observa nos 

artigos 21, XX, e 23, IX. Além disso, do art. 30, entende-se, como regra geral, que a 

titularidade do serviço de saneamento é atribuída ao município, sob o argumento de que esse 

serviço é, predominantemente, de interesse local. Dessa forma, cabe ao Município a 

organização e prestação, direta ou por meio de concessão ou permissão, de serviços públicos 
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de interesse local. 

Em relação aos entendimentos implícitos, inerentes aos princípios constitucionais, 

adotados e descritos na Lei Federal n° 11.445/07, Souto (2008) comentou que os serviços 

públicos estão submetidos aos princípios da universalização, da solidariedade e da atualidade. 

Para ele, dessa maneira, esses serviços devem proporcionar acesso efetivo da população a 

condições mínimas de salubridade, a cobrança de tarifas módicas e adequadas ao perfil de 

usuário e, por último, devem ser prestados com a utilização de tecnologias apropriadas, mas, 

para tal, deve ser considerada a capacidade de pagamento dos usuários e a sustentabilidade 

econômico-financeira dos serviços. A sustentabilidade mencionada deve ser assegurada, 

sempre que possível, mediante cobrança dos serviços prestados. 

Entretanto, a Lei n° 11.445/07 acrescenta outros princípios àqueles anteriormente 

comentados; entre eles, destacam-se, por exemplo, os princípios da integralidade, da 

disponibilidade e da transparência das ações. O primeiro e o segundo princípio expressam que 

o serviço público de saneamento deve compreender o conjunto de todas as atividades e 

componentes, a fim de disponibilizar e de promover o acesso à integralidade dos serviços, de 

acordo com as necessidades de seus usuários. No terceiro, essa transparência deve estar 

baseada em sistemas de informações e processos decisórios institucionalizados.  

Apesar da abrangência dos dispositivos expostos na Lei n° 11.445/07, envolvendo 

princípios, titularidade, controle social, entre outros, a ênfase da presente pesquisa 

compreende, principalmente, os temas relacionados nos capítulos V e VI da Lei de 

Saneamento: Da Regulação e Dos Aspectos Econômicos e Sociais.  

Nesse sentido, Turolla, Ohira e Lima (2008) consideram que a questão da regulação 

dos serviços de saneamento é necessária e deve ser inserida em um contexto mais amplo, 

devido à própria natureza do serviço, que envolve diversos aspectos sociais, ambientais, de 

saúde e urbanos. Sob o ponto de vista econômico, o setor responderia pelas mesmas 

condições analisadas de forma geral, em que são identificadas falhas de mercado e a 

necessidade do equilíbrio ou sustentabilidade, bem como da busca por investimentos, pela 

eficiência nas atividades do operador e por uma política tarifária adequada às condições de 

seus usuários.  

Para os autores acima, no setor de saneamento, a regulação possibilita que os serviços 

públicos tenham níveis operacionais, de cobertura e de preços mais favoráveis aos usuários do 

que se verificaria sob uma solução puramente competitiva. No caso do Brasil, fica 
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evidenciado, com o advento da Lei de Saneamento, que a atividade regulatória do serviço 

deve ser desenvolvida por meio de entidade independente, conforme descreve o art. 21, 

incisos I e II.  

Entende-se que esses dois pontos, das tarifas e da contabilidade regulatória, conforme 

termos do artigo 23, da Lei de Saneamento, correspondem aos aspectos de: (a) regime, 

estrutura e níveis tarifários, bem como os procedimentos e prazos de sua fixação, reajuste e 

revisão; (b) medição, faturamento e cobrança de serviços; (c) monitoramento dos custos; (d) 

avaliação da eficiência e eficácia dos serviços prestados; (e) plano de contas e mecanismos de 

informação, auditoria e certificação; e (f) subsídios tarifários e não tarifários. 

Os temas de política e processo tarifário e da informação contábil direcionada às 

agências reguladoras, que serão discutidos nos tópicos seguintes, compreendem uma 

observação da política e da estrutura operacional pertinente ao âmbito da regulação, 

principalmente, quanto à busca pelos objetivos da prática da modicidade tarifária, da 

eficiência e da informação contábil como subsídio para a sustentabilidade econômica e 

financeira setorial.  

 

2.1.4. A política e o processo tarifário na regulação do setor de saneamento 

De acordo com a Lei Federal nº 11.445/07, compete à entidade reguladora atuar 

através da edição de normas nas dimensões técnica, econômica e social da prestação dos 

serviços que abrangem, entre outros aspectos, o regime, a estrutura e os níveis tarifários, bem 

como procedimentos e prazos de fixação, reajuste e revisão das tarifas.  

O art. 29, da Lei de Saneamento, contempla que a cobrança de tarifas e de outros 

preços, decorrentes da prestação de serviços públicos, será estabelecida com a finalidade de 

garantir a sustentabilidade econômica e financeira do segmento. Essa garantia visa permitir o 

custeio e a continuidade dos serviços, bem como possibilitar novos investimentos para a 

melhoria das condições da prestação de serviços de saneamento locais e regionais. 

Nesse âmbito de regulação, a tarifa é o instrumento formal de negociação à disposição 

dos reguladores para a obtenção de eficiência no uso dos recursos e de outros objetivos. Ao 

mesmo tempo, ela representa um elemento-chave para garantia de retorno dos investimentos e 

dos gastos nas operações e para acessibilidade dos diversos usuários aos serviços públicos 

(TUROLLA, 2007). 
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Para isso, a lei nº 11.445/07 fundamentou diretrizes para a instituição de tarifas, 

conforme art. 23, com o intuito de preservar, de um lado, o equilíbrio setorial e o incentivo 

dos serviços das operadoras; e, do outro lado, o interesse público, como a modicidade 

tarifária. As diretrizes se propõem, assim, a assegurar que as tarifas reflitam alguns aspectos 

fundamentais na prestação do serviço público.  

Em primeiro lugar, foi destacada uma preocupação social. Nesse contexto, a lei 

estabeleceu que o regime, a estrutura e os níveis tarifários devem refletir a prioridade no 

atendimento de funções essenciais à saúde pública e ao acesso aos serviços, com a inclusão de 

localidades de baixa renda e a consideração da capacidade de pagamento de seus usuários.  

Em segundo, a lei contemplou aspectos sobre a geração de recursos necessários para 

investimentos. Esses recursos teriam o objetivo de atender à ampliação e à melhoria dos 

serviços, através do cumprimento das metas e dos objetivos estabelecidos nas negociações 

entre regulado e regulador. 

Por fim, em terceiro lugar, percebeu-se uma ênfase no aspecto operacional das 

empresas reguladas, principalmente, quanto à eficiência das atividades. As tarifas devem 

corresponder aos custos incorridos na prestação do serviço, em regime de eficiência, à 

remuneração adequada do capital investido pelos prestadores dos serviços e ao estímulo na 

utilização de tecnologias modernas e eficientes, levando em conta, inclusive, a inibição do 

consumo supérfluo e do desperdício de recursos. Portanto, observa-se uma preocupação no 

incentivo à eficiência das operações dos prestadores dos serviços. 

A fixação de tarifas deve obedecer às diretrizes acima, contemplando as peculiaridades 

do segmento e a viabilização dos serviços, sendo reflexo de custos eficientes e de 

investimentos prudentes. Conforme Vasconcelos (2004), a prática da modicidade tarifária 

atende aos requisitos citados e permite que as classes mais necessitadas da prestação de 

serviço possam ter acesso a ele. Portanto, o desenvolvimento de modelos tarifários deve 

vislumbrar tais disciplinamentos fundamentais. 

As regras jurídicas e econômicas relativas ao regime tarifário, de acordo com os 

preceitos do inciso IV, do art. 22, e das orientações fornecidas nos arts. 37 e 38, da Lei nº 

11.445/07, apresentam um aparato conceitual para a utilização de um modelo de regulação 

por incentivo no setor de saneamento no Brasil. Nos artigos citados, foi observado que, entre 

os objetivos de regulação, cabe às agências definir mecanismos que induzam a eficiência e a 

eficácia dos serviços e que permitam a apropriação social dos ganhos de produtividade, 
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através da política tarifária, inclusive com a utilização de fatores de produtividade, como a 

antecipação de metas e a qualidade dos serviços. 

Melo e Jorge Neto (2007) consideram que, para estabelecimento de faixas e de preços, 

os modelos tarifários utilizados no setor de saneamento consistem em estruturas, 

praticamente, semelhantes. Esses modelos combinam, basicamente, dois pontos: a tarifa em 

duas partes (two-part tariffs) e a precificação crescente em bloco (block-increasing tariffs).  

O primeiro ponto consiste na cobrança de uma tarifa em duas partes. Uma parte é fixa 

e tem a finalidade de ser utilizada para cobrir os custos fixos. No caso, essa parte da tarifa 

representa um valor fixo que embute uma franquia de até 10m³ de água ao mês. A outra parte 

corresponde à parcela cobrada por unidade consumida. Essa parcela variável é estabelecida 

pelos custos marginais. (FREITAS e BARBOSA, 2008; MELO e JORGE NETO, 2007). 

Em seguida, no segundo ponto, da precificação crescente em bloco, existem faixas 

tarifárias em função da quantidade consumida. Juntamente com a parcela variável da tarifa, 

essa estrutura procura servir como um incentivo à racionalização do consumo. Nessa parcela, 

não só há o aumento proporcional em função da quantidade consumida, como existe a 

possibilidade do acréscimo da faixa tarifária que está enquadrado determinado consumo 

(FREITAS e BARBOSA, 2008; MELO e JORGE NETO, 2007). 

Para garantir que o regime tarifário adotado no setor permita a continuidade dos 

objetivos de regulação, durante a prestação dos serviços, existe a necessidade de instrumentos 

formais de acompanhamento e de controle desse ambiente. Dessa forma, na política de regime 

tarifário são contemplados dois momentos: o reajuste e a revisão tarifária. 

O processo de reajuste tarifário, conforme Freitas e Barbosa (2008), consiste em um 

mecanismo de correção periódica das tarifas, através da aplicação direta de um indicador de 

inflação. Essa correção deve considerar, ainda, possíveis ajustes decorrentes de metas de 

eficiência e um intervalo mínimo para efetuar essas alterações. Para os mesmos autores, o 

problema existente nesse processo se refere à escolha de índices adequados para a correção 

das tarifas, pois essas alterações devem representar da melhor forma as variações de preços 

ocorridas no período. Entretanto, é no momento seguinte, a partir das revisões tarifárias, que 

caberia a tarefa de corrigir alguma distorção proveniente de mudanças mais significativas dos 

custos e dos investimentos da prestação de serviços. 

O processo de revisão tarifária, em um segundo momento, compreende um estudo 

mais aprofundado de receitas, custos, ativos e passivos, em regime de eficiência, para o 



30 

 

estabelecimento de uma estrutura tarifária capaz de assegurar os objetivos de regulação, como 

a sustentabilidade econômica e financeira. Assim, a revisão tarifária tem a finalidade de 

reavaliar as condições da prestação de serviços e pode ocorrer de forma periódica ou 

extraordinária.  

A Norma de Referência esclarece que a revisão tarifária é composta, em primeiro 

lugar, pelo reposicionamento tarifário, e, em seguida, pelo cálculo e determinação de tarifas e 

metas de eficiência. No primeiro caso, são efetuados os estudos sobre as condições de 

sustentabilidade econômica e financeira da operadora, com cálculos e apresentação de 

receitas, de custos e da remuneração justa do investimento. O segundo lugar se refere ao 

estudo da dinâmica tecnológica do setor, da necessidade de financiamento do prestador de 

serviços e da repartição dos ganhos de produtividade entre o prestador de serviços e os 

usuários. A metodologia aplicada nesse momento deve estar fundamentada em bases teóricas 

consistentes, considerar as experiências internacionalmente reconhecidas e apresentar as 

metas de eficiência e a política tarifária para o setor de saneamento básico. 

A fim de esclarecer um pouco mais o primeiro ponto, no reposicionamento tarifário, 

são estabelecidas as tarifas e estas devem ser compatíveis com a cobertura dos custos 

operacionais eficientes e da justa remuneração sobre os investimentos realizados pelos 

prestadores de serviços. Conforme expõem Freitas e Barbosa (2008), em linhas gerais, o 

reposicionamento é o resultado da comparação entre: (1) a Receita requerida para cobertura 

dos custos e dos investimentos, em regime de eficiência, ou Receita Requerida – RR; e (2) a 

Receita obtida pela aplicação das tarifas vigentes às condições de mercado estimadas, em base 

anual, para o período tarifário seguinte, referenciados ao período anual subseqüente à data da 

revisão, ou Receita Verificada – RV.  

Resumidamente, os custos na prestação de serviços, em regime de eficiência, 

compreendem os custos associados à execução das atividades de operação e manutenção do 

serviço e à gestão de ativos e de recursos humanos, que assegurem a obtenção de condições 

mínimas exigidas para o segmento e necessárias para manutenção da capacidade de benefícios 

e vida útil dos bens e serviços em atividade. A remuneração sobre o capital investido pela 

prestadora de serviços representa o resultado da aplicação de uma taxa de retorno sobre o 

investimento reconhecido pela reguladora, composto pelos ativos utilizados nas operações das 

prestadoras (Freitas e Barbosa, 2008). 

É nesse ambiente, principalmente no processo de revisão tarifária, que a presente 
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pesquisa explora a conexão entre a regulação e a informação contábil. O acompanhamento e o 

controle de custos e investimentos para a adequada determinação de tarifas são 

imprescindíveis para evitar repasses indevidos e indesejáveis aos consumidores. Para isso, a 

utilização das informações contábeis das prestadoras, orientados aos fins de regulação, servirá 

como uma fonte de informações sobre a posição financeira e patrimonial, os respectivos 

desempenhos e as alterações dessas posições, para subsidiar as agências reguladoras nas suas 

avaliações e tomadas de decisão. 

 

2.2. A informação contábil no âmbito da Regulação 

Nas discussões anteriores, percebe-se a necessidade de informações claras, objetivas e 

seguras, a fim de desenvolver meios para o alcance dos objetivos de regulação. Neste 

ambiente, a contabilidade tem uma interface com esta necessidade, visto que possui, entre 

seus pilares fundamentais, a evidenciação das informações contábeis sob a forma de 

relatórios.  

Para Vass (2003), a informação que permeia o ambiente regulatório é a chave para que 

as ações, as responsabilidades e os resultados sejam adequados aos objetivos de regulação. 

Para o mesmo autor, na prática, as informações financeiras e contábeis estabelecem o canal 

através do qual são percebidas as ações econômicas praticadas entre regulado e regulador. O 

foco alinhado à política de incentivos na regulação deve ser refletido nos critérios de 

contabilidade, para, assim, possibilitar a análise e o acompanhamento da prestação de serviço 

regulada. 

Pereira, Fragoso e Ribeiro Filho (2004, p.01) colocam que a “Contabilidade, através 

de seus processos de mensuração e avaliação [...], tem por objetivo produzir informações 

contábeis de qualidade para a tomada de decisões”. Ainda, segundo os mesmos autores, a 

evidenciação é uma etapa da contabilidade, a qual consiste em apresentar um produto final: a 

informação.  

A informação contábil teria uma predisposição para causar uma reação por parte do 

responsável pela decisão, através de pressupostos que essa informação deveria ser útil e capaz 

de reduzir incertezas no panorama decisório (HENDRIKSEN e VAN BREDA, 1999). Nesta 

perspectiva Iudícibus (2004) corrobora ao mencionar que “(...) a função da Contabilidade 

(objetivo) permanece praticamente inalterado através dos tempos, ou seja, quanto a prover 

informação útil para a tomada de decisões econômicas”. 
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Com base na Estrutura Conceitual para elaboração e apresentação das Demonstrações 

Contábeis, ou Pronunciamento Conceitual Básico, de 11 de janeiro de 2008, a informação 

contábil deve ser desejável quando dispuser de utilidade na tomada de decisão, visando, 

assim, constatar esta qualidade, uma vez observadas a relevância e a confiabilidade dentre 

suas características, estando sujeitas às restrições de gerar benefícios futuros superiores aos 

custos despendidos para produzi-la.  

Essencialmente, conforme esclarece o Pronunciamento Conceitual Básico, a 

informação contábil compreende dados de determinada entidade sobre a estrutura financeira e 

patrimonial, os desempenhos das diversas operações praticadas e as alterações dessas 

estruturas, compiladas em relatórios contábeis, a fim de subsidiar os usuários nas suas 

avaliações e tomadas de decisão. A informação contábil permitiria, inclusive, a comparação 

de estruturas e desempenhos entre entidades distintas ou entre períodos diferentes na mesma 

entidade. 

Para Mourad e Paraskevopoulos (2010) e pelo próprio Pronunciamento, cabe um alerta 

quanto ao alcance das necessidades dos diversos usuários da informação contábil, uma vez 

que o objetivo principal da Estrutura Conceitual procurou atender a um grande número de 

usuários, representando as necessidades mais comuns. Portanto, as demonstrações contábeis, 

presentes no Pronunciamento, não esgotam todas as necessidades de informações que os 

usuários possam demandar.  

Nesse momento, procurou-se entender quais são os usuários e seus interesses 

considerados na Estrutura Conceitual. Os usuários são representados pelos investidores atuais 

e potenciais, empregados, credores por empréstimos, fornecedores e outros credores 

comerciais, clientes, governos e suas agências e o público. Entre eles, destacou-se, para fins 

da pesquisa, uma categoria de usuário particular: Governo e suas agências.  

O interesse dos governos e de suas agências nas demonstrações contábeis está voltado 

à destinação e gestão de recursos e, conseqüentemente, nas atividades das entidades. Esses 

órgãos necessitam, ainda, de informações a fim de regulamentar as atividades, estabelecer 

políticas fiscais e determinar a renda nacional ou levantar estatísticas semelhantes. O governo 

e suas agências possuem interesses muito abrangentes quanto às atividades de determinada 

entidade. Portanto, devem possuir ferramentas de fiscalização sobre as atividades e a 

capacidade de geração de renda ou desenvolvimento de certo segmento em prol da sociedade 

(MOURAD e PARASKEVOPOULOS, 2010). O Prefácio do Pronunciamento Conceitual 
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Básico insere um ponto essencial para a condução da pesquisa. Pelo entendimento do Comitê, 

os diversos órgãos reguladores ou autoridades fiscais, por exemplo, poderiam determinar 

exigências específicas para atender a seus próprios fins.  

 

2.2.1. A contabilidade Regulatória 

Nesse contexto, com o intuito de auxiliar no controle das atividades delegadas pelo 

poder público e de reduzir a assimetria de informações entre o regulado e o regulador, surge a 

Contabilidade Regulatória.  

Segundo Rehbein, Engelmann e Gonçalves (2008) e Vass (2003), a Contabilidade 

Regulatória pretende alinhar as práticas contábeis adotadas pelo prestador às necessidades de 

regulação. Essa atitude de alinhamento tem a finalidade de permitir e fortalecer o controle, 

bem como conferir maior credibilidade à informação contábil. Para os autores, esse segmento 

da contabilidade representaria a conexão entre as informações contábeis dos prestadores de 

serviços e os objetivos de regulação, permitindo, assim, controlar e acompanhar os aspectos 

da sustentabilidade e da eficiência das operadoras.   

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), por exemplo, instituiu diretrizes para 

o estabelecimento de informações contábeis voltadas aos interesses de regulação, que 

implicaram na prática contábil das operadoras, conforme Resolução Normativa nº 396, de 23 

de fevereiro de 2010. Entre as considerações, para a elaboração da Resolução, foi observada a 

necessidade de divulgar, junto à sociedade e ao ente regulador, um conjunto de informações 

que representassem a situação econômica, financeira e patrimonial das operadoras de serviços 

públicos, de tal forma que permitisse a análise e a demonstração dos componentes tarifários, 

da efetiva remuneração do investimento e da composição dos ativos, no ambiente de 

regulação, principalmente quanto à confrontação de receitas e de despesas na prestação do 

serviço.   

A contabilidade direcionada às agências de regulação compreende um conjunto de 

princípios e regras de apresentação de informações para as empresas reguladas, para auxiliar 

os reguladores a lidar com a situação especial do mercado dos serviços de utilidade pública e 

de transportes. Essas regras permitem uma atribuição dos custos, receitas, ativos e passivos 

das operadoras de uma forma que facilite o controle dos objetivos de regulação 

(VASCONCELOS e SOUZA, 2008).  
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A maioria dos diplomas legais ou orientações relacionadas com o quadro regulador é 

representada pelos seguintes pontos: (a) monitoração do desempenho das operadoras, em 

contrapartida aos pressupostos do controle de preços; (b) detecção de comportamentos anti-

concorrenciais; (c) acompanhamento da saúde financeira do operador; e (d) definição de 

preços. Alguns autores discorrem que, nesse ambiente de negociação entre estes objetivos, ao 

priorizar um ou outro, os reguladores devem levar em conta as características intrínsecas do 

ambiente de regulação, como o grau de concorrência, a quantidade e o tipo de investimentos 

necessários, a economia local, os aspectos sociais e políticos aos quais os operadores estão 

inseridos etc. Para eles, em setores de rede, como de eletricidade ou de água, por exemplo, o 

principal foco está no acompanhamento dos desempenhos, na definição de preços “justos e 

razoáveis”, a fim de garantir que os preços reflitam os custos em um contexto de eficiência. 

Além disso, a contabilidade voltada aos fins de regulação serviria a outras finalidades, como a 

aferição do desempenho em comparação com a concorrência, a transparência nas informações 

e prestação de serviços e a garantia de informes tempestivos com estrutura coerente e precisa 

(ESTACHE, FOSTER e WODON, 2002). 

Os reguladores podem determinar suas necessidades de informação em termos de 

abrangência das atividades, do conteúdo da informação financeira e não-financeira, do 

formato da informação, como classificações das contas contábeis e nível de detalhamento dos 

agrupamentos das contas, e da periodicidade dos relatórios.  

Como foi observada anteriormente, a Lei de Saneamento, por exemplo, de acordo com 

o art. 23, delega às agências reguladoras do setor a competência para edição de normas, a fim 

que as agências assegurassem o equilíbrio financeiro e econômico, a modicidade tarifária e a 

eficiência e eficácia da prestação de serviços. Entre elas, cabe às agências emitirem normas 

quanto: (a) à medição, ao faturamento e à cobrança dos serviços; (b) ao monitoramento dos 

custos; e (c) ao plano de contas e mecanismos de informação, auditoria e certificação. 

Portanto, o conteúdo normativo da informação contábil voltada ao âmbito regulatório 

é representado pela descrição de contas e critérios, através de um plano de contas, e por 

informações não-financeiras, por exemplo, relatórios econômicos, ambientais e de qualidade 

dos serviços.  

As informações geralmente obedecem às regras de atribuição e de mensuração 

estabelecidas pelos reguladores. Elas são definidas por princípios gerais, como causalidade, 

objetividade, coerência e transparência (VASCONCELOS e SOUZA, 2008).  



35 

 

Na Contabilidade Regulatória são apresentados diversos elementos norteadores da 

conduta contábil, conforme Norma de Referência da ABAR. Entre eles, observou-se: (1) o 

controle patrimonial, de contas a receber e de empréstimos e financiamentos; (2) a informação 

contábil de receitas, custos e despesas para os objetivos da regulação; e, por fim, (3) a 

adequação das normas de regulação à legislação societária brasileira.  

 

2.2.2. O controle patrimonial no ambiente regulatório 

Em primeiro lugar, no estudo do controle de contas patrimoniais, podem ser 

enquadrados os pontos sobre controle do patrimônio, de contas a receber, de empréstimos e de 

financiamentos, representando, de certa forma, a estrutura de investimentos e financiamentos 

da prestadora.  

Nesse conjunto, o controle patrimonial, por exemplo, é fundamental para assegurar a 

avaliação de ativos, da depreciação acumulada, da apuração do custo de capital e das 

movimentações físicas dos ativos operacionais. De acordo com Norma de Referência da 

ABAR, deve-se diferenciar o Ativo Imobilizado Técnico do Ativo Imobilizado 

Administrativo e das Obras em andamento. Assim, é possível avaliar a gestão dos ativos 

direcionados a atividade da prestadora e dos investimentos para melhoria das operações do 

setor. 

O controle de Contas a receber, por sua vez, permite o acompanhamento da gestão e 

da situação financeira desses títulos, bem como da política tarifária. No setor de saneamento, 

a conta deve ser categorizada em função da classe de consumo, que são distribuídas em 

residencial, industrial, comercial e serviços e setor público, bem como deve haver o controle 

dos créditos a vencer, vencidos e da provisão para créditos de liquidação duvidosa. Esse 

controle permite o conhecimento da política de tarifas socialmente adequadas, assim como 

permite acompanhar as provisões de valores a receber decorrentes de parcelamento de 

serviços. 

O controle de empréstimos e financiamentos permite ao agente regulador acompanhar 

a gestão das fontes de recursos de terceiros, inclusive captações através das debêntures, 

confrontando com a sustentabilidade financeira e econômica do segmento (VASS, 2003; 

REHBEIN, ENGELMANN e GONÇALVES, 2008). 
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2.2.3. A informação contábil de receitas, custos e despesas para os objetivos de 

regulação 

Em segundo lugar, foram observados os elementos norteadores das contas de resultado 

e enquadrados os pontos sobre receitas, custos, despesas e a informação contábil para a 

política tarifária. 

As receitas representam recursos econômicos oriundos da prática na prestação do 

serviço e resultantes da política tarifária adotada ou requerida. No setor de saneamento, as 

receitas são diferenciadas em relação à aplicação direta ou indireta da prestação do serviço e 

em função da categoria de tarifas. Esse controle permite o acompanhamento da gestão 

tarifária, a partir dos benefícios gerados pela atividade vinculada ao setor, para confrontação 

com os custos decorrentes dos serviços prestados (REHBEIN, ENGELMANN e 

GONÇALVES, 2008).  

Entretanto, no âmbito da regulação, as receitas devem ser capazes de cobrir os custos e 

despesas pertinentes à prestação do serviço público, objetivando manter o equilíbrio do setor, 

com o custeio das atividades e da justa remuneração dos investimentos das prestadoras. 

A relação entre um operador e o regulador depende, em grande medida, do regime de 

regulação e das regras específicas de cada serviço. Nesse sentido, para Rodriguez Pardina, 

Rapti e Groom (2008), enquanto o regulador tem o dever para com a sustentabilidade 

econômica e financeira da empresa regulada, os custos do operador representam um elemento 

a ser levado em conta para a determinação de tarifas, controle e acompanhamento da 

prestação do serviço.  

No entanto, os autores acima consideram que os custos determinados pela 

contabilidade não são necessariamente o único meio para o caso da determinação das tarifas. 

As regras e os critérios a serem utilizados por um regulador, na revisão da contabilização dos 

custos, devem ser cuidadosamente definidos com antecedência. Alguns princípios gerais, tais 

como a presunção de uma gestão prudente, o realismo e a materialidade, orientam o 

regulador. O regulador deve assegurar que o operador implemente sistemas de gestão e 

controles adequados para evitar custos decorrentes da ineficiência no futuro. 

Conforme mencionado na discussão sobre o regime de eficiência, os dados contábeis 

fornecidos ao regulador não são, necessariamente, utilizados, na íntegra, para determinação da 

tarifa. Segundo alguns pesquisadores, os reguladores não só têm o direito de auditar os dados, 

como podem excluir algumas rubricas ou aprovar apenas parcialmente as despesas (WORLD 
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BANK, 2006). Uma das principais funções do regulador é assegurar que as empresas tenham 

um incentivo para operar de forma eficiente. Assim, os custos decorrentes da ineficiência da 

operadora, já previamente estabelecidos como objetos de controle, não devem ser recuperados 

através de tarifas direcionadas aos clientes.  

A sanção de “custos ineficientes”, mesmo quando excluídos completamente, pode ser 

parte do regime de incentivos e tem paralelismos com resultados em mercados não 

regulamentados. Estas exclusões de custos devem aderir a regras claras, prévias e devem ter 

fundamento legal. Os princípios, o processo e a metodologia utilizados pelo regulador para 

decidir sobre a exclusão de alguns “custos de ineficiência” devem ser claramente 

estabelecidos e tornados públicos antes da licença de operação da empresa regulada. Os 

reguladores querem, com isso, evitar o risco de que as expensas das prestadoras tenham um 

custo superior ao valor de mercado (RODRIGUEZ PARDINA, RAPTI e GROOM, 2008). 

Entre elementos e critérios para avaliação dos custos dos serviços regulados, existem 

os custos marginais e incrementais. Esses custos não são custos históricos. Pelo contrário, são 

estimativas do futuro custo do serviço. Portanto, prevê-los envolve avaliar a procura futura 

para o bem ou serviço em questão, os custos de capital de instalações de produção vindouros, 

os custos futuros de matérias-primas e energia e assim por diante. Nesse sentido, a sua 

estimativa pode ser complexa. Os reguladores podem excluir ex ante as linhas de custos com 

patrocínios, despesas de marketing, doações, publicidade ou alguns custos que não são 

considerados úteis para a prestação do serviço regulado (WORLD BANK, 2006).  

 A discussão sobre a exclusão parcial de custos refere-se à delicada questão de 

"excessos". Em um ambiente competitivo, uma empresa que opera sob uma gestão ineficiente 

produz ou fornece bens ou serviços a um custo que pode colocá-la fora do negócio, devido à 

presença de concorrentes que operam de forma mais eficiente. O objetivo da regulação é, 

então, simular os efeitos positivos de um ambiente competitivo, de modo que os benefícios da 

eficiência podem ser transmitidos aos consumidores através de tarifas mais baixas.  

Este objetivo é executado através do nível de custos que serão autorizados pela 

entidade reguladora para a determinação da tarifa. O regulador exclui todos os custos 

excessivos, como despesas de capital excessivo, excesso de salários, excesso de custos de 

energia ou água corrente, e assim por diante. Os custos excessivos podem surgir através da 

incapacidade de otimização dos contratos de compra ou através da utilização de produtos ou 

serviços mais caros, sem consideração de alternativas mais baratas. O preço excessivo é 
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exógeno ao custo mínimo para a empresa regulada. Nesta situação, o regulador poderia 

precisar de ajuda de outros organismos (por exemplo, outras agências reguladoras) antes de 

decidir se um custo é “imprudente” (RODRIGUEZ PARDINA, RAPTI e GROOM, 2008). 

Uma das dificuldades da regulação se refere ao grau de intervenção nas práticas de 

gestão das empresas reguladas. Por exemplo, o órgão regulador deve evitar excessos e 

microgestão. O grau de autonomia concedido às operadoras deve ser cobrado em bases 

racionais e quantitativas em torno da responsabilidade dos serviços ou produtos atribuída a 

elas. Outro ponto de controle é a situação financeira do operador. No caso, alguns custos, 

mesmo que decorrentes de ineficiência, deveriam ser mais estudados, a fim de impedir uma 

possível insolvência ou redução da capacidade de investimento da operadora.  

Conforme Rodriguez Pardina, Rapti e Groom (2008), as entidades reguladoras têm 

capacidade limitada de intervenção e, por isso, deveriam restringir a sua análise aos montantes 

significativos, como aqueles que afetam as tarifas, a fim de trazer conclusões com base 

quantitativa e de forma objetiva. Para os autores, os custos evitáveis devem ser calculados 

sobre uma base racional, isto é, qualquer alegação de imprudência ou ineficiência da gestão 

deve ser apoiada por provas. A regulação estaria baseada em aferições comparativas e na 

apresentação dos seus pontos. Da mesma forma, podem ser utilizadas informações históricas 

como meio de prova para a classificação de “custos anormais”, através da comparação com 

custos orçados e os custos reais, pedindo, dessa forma, explicações sobre as diferenças.  

 

2.3. A adequação das normas de regulação à legislação societária brasileira. 

Em terceiro lugar e último ponto, sobre os elementos norteadores da Contabilidade 

Regulatória, a Norma de Referência da ABAR e a Resolução da Aneel nº 396/2010 

convergem para o entendimento de que os critérios estabelecidos na regulação das 

informações contábeis devem estar alinhados às regras da legislação societária brasileira, 

principalmente, quanto às alterações e atualizações sofridas nesse arcabouço legal 

(REHBEIN, ENGELMANN e GONÇALVES, 2008).   

Pelo entendimento da Norma de Referência para o Setor de Saneamento e da 

Resolução da Aneel, o regulador pode estabelecer e determinar, junto às prestadoras dos 

serviços públicos, os critérios para a adoção e o acompanhamento do processo de alterações 

da legislação societária e da convergência às normas internacionais de contabilidade, através 

das novas redações dadas pelas Leis Federais nº 11.638/07 e nº 11.941/09, que atualizaram e 
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alteraram dispositivos da Lei Federal nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e dos 

Pronunciamentos Contábeis, emitidos para orientação e adoção das normas internacionais de 

contabilidade.  

A Resolução da Aneel nº 396/2010 estabeleceu diversas orientações para a prática 

contábil para fins regulatórios. Entre os pontos abordados na resolução, existe a necessidade 

de implantação de plano de contas contábil, contemplando o elenco de contas e os critérios de 

avaliação, para subsidiar na elaboração das demonstrações contábeis regulatórias. 

A fim de transparecer possíveis divergências e apresentar os critérios de controle 

efetuado pela agência de regulação de energia, essas demonstrações regulatórias, além das 

notas explicativas específicas a serem estabelecidas, devem ser explanadas as conciliações 

com o resultado e com a posição patrimonial apresentados nas demonstrações contábeis para 

fins societários. Para isso, as demonstrações contábeis regulatórias devem ser auditadas, 

disponibilizadas e publicadas anualmente no sítio eletrônico da concessionária ou 

permissionária dos serviços de energia elétrica. 

 

2.3.1. Alterações da legislação societária contábil do Brasil.  

Para esclarecer esse contexto, foram observados alguns pontos que fazem alusão ao 

processo de convergência das normas contábeis aos padrões internacionais e a atualização da 

legislação societária nacional. Esses pontos foram enfatizados nos estudos da mudança no 

cenário nacional para adoção aos padrões contábeis internacionais, com a criação de um 

comitê e da emissão de normativos contábeis para tais fins, e das alterações da Lei das 

Sociedades por Ações, através dos novos entendimentos trazidos pelas Leis nº 11.638/07 e nº 

11.941/09. 

As mudanças no cenário econômico local e internacional, diante da necessidade de 

maior transparência, comparabilidade e compreensibilidade da informação contábil 

contribuem decisivamente e impelem a aderência de normas e padrões internacionais de 

contabilidade aos diversos países. 

Entre diversas razões para aderência aos padrões contábeis internacionais, Weffort 

(2005) comentou que a presença estrangeira, tanto nas companhias cujo controle acionário é 

estrangeiro quanto nas companhias nacionais que procuram investimentos internacionais, 

poderiam estimular o processo de adoção das práticas internacionais. Estas últimas 

companhias, que, ao optarem por conseguir recursos estrangeiros, deveriam atender aos 
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requisitos diversos do nacional, elaborando e fornecendo demonstrativos contábeis com 

padrões próximos do internacional. Para a autora, a crescente importância do capital 

estrangeiro para companhias nacionais e multinacionais presentes no país poderia levar à 

adoção das práticas contábeis internacionais, ao menos para um grupo de empresas.  

Ela comenta, em outro exemplo, que as empresas brasileiras presentes nas Bolsas de 

Valores estrangeiras, em busca capital no exterior, teriam que elaborar um conjunto de 

demonstrações contábeis, além daquele utilizado nacionalmente. Sobre esse tema, a autora diz 

ser possível verificar a quantidade de empresas brasileiras que, ao tentar conseguir recursos 

no exterior, elas preparariam e forneceriam relatórios contábeis de acordo com padrões 

internacionais, como as normas internacionais de relatórios financeiros - IFRS, além daquele 

imposto pelas normas brasileiras.  

Ao mesmo tempo, parte da sociedade brasileira, representada pelos contadores, 

auditores, organismos contábeis, órgãos reguladores, entre outros usuários das demonstrações 

contábeis, trabalharam e estão mobilizados, nessas últimas décadas, alinhados à necessidade 

de modernização da Lei das Sociedades por Ações, com a finalidade de tentar atender 

necessidades locais e globais da informação contábil. 

Algumas das ações efetuadas para alteração no ambiente normativo, prático e legal 

contábil podem ser observadas: (a) na criação do Comitê de Pronunciamentos Contábeis - 

CPC, em 2005, e nos Pronunciamentos, Interpretações e Orientações, emitidos por esse 

Comitê; e (b) nas alterações proferidas à Lei n° 6.404/76, a partir das novas redações dadas 

pelas Leis n° 11.638/07 e n° 11.941/09. 

 

2.3.2. O Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC e seus Pronunciamentos 

O Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) foi criado pela Resolução do 

Conselho Federal de Contabilidade n° 1.055, de 07 de outubro de 2005, e é formado por 

órgãos representantes da classe contábil, como contadores, auditores independentes, 

professores e pesquisadores da área, pelos principais órgãos reguladores contábeis do Brasil e 

por diversos usuários das informações contábeis. Essa formação foi constituída com intuito de 

uma representação e participação democrática das diversas entidades envolvidas e 

interessadas no processo das alterações e de convergência das normas contábeis. 

De acordo com o art. 2°, da Resolução CFC n° 1.055/05, o Comitê é composto pelas 

seguintes entidades: Conselho Federal de Contabilidade (CFC); Instituto dos Auditores 
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Independentes do Brasil (Ibracon); Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e 

Financeiras (Fipecafi); Associação Brasileira das Companhias Abertas (Abrasca); Associação 

dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado e Capitais (Apimec Nacional); 

Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (BM&F Bovespa). Desde 2010, são convidadas, em 

caráter permanente, as seguintes entidades: Comissão de Valores Mobiliários (CVM); Banco 

Central do Brasil (Bacen); Receita Federal do Brasil (RFB); Superintendência dos Seguros 

Privados (Susep); Federação Brasileira de Bancos (Febraban); e Confederação Nacional da 

Indústria (CNI). 

Pelo exposto na resolução acima, a constituição do Comitê ocorreu em função da 

crescente importância da internacionalização das normas contábeis e da postura nacional 

alinhada à adoção das normas e dos padrões internacionais, considerando, nesse caso, os 

seguintes aspectos: (a) a redução de riscos nos investimentos internacionais, bem como os 

créditos de natureza comercial, através de um melhor entendimento das demonstrações 

contábeis; (b) a maior facilidade de comunicação global dos negócios, com a utilização de 

normas e padrões contábeis mais homogêneos; e (c) a redução do custo do capital que deriva 

desse processo de convergência.  

O Comitê é uma entidade centralizadora da emissão de pronunciamentos, orientações 

e interpretações, a respeito de normas e práticas contábeis, pontuadas a partir das normas 

internacionais, emanadas de um órgão internacional (IASB – Internacional Accounting 

Standards Board). Os conteúdos dos pronunciamentos, orientações e interpretações emitidos 

pelo Comitê representam o entendimento dos membros e dos diversos usuários da informação 

contábil, que participam do processo de elaboração e divulgação da informação. A partir da 

divulgação, esses conteúdos podem ser consubstanciados pelo Conselho Federal de 

Contabilidade, através das Normas Brasileiras de Contabilidade, e em atos normativos dos 

diversos órgãos reguladores brasileiros.  

O primeiro entendimento emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis, 

aprovado em 11 de janeiro de 2008, foi o Pronunciamento Conceitual Básico. Esse 

entendimento discorre sobre a Estrutura Conceitual Básica para a Elaboração e Apresentação 

das Demonstrações Contábeis e tem correlação com a norma internacional Framework for the 

Preparation and Presentation of Financial Statements, emitida pelo IASB.  

Até a aprovação do Pronunciamento Conceitual Básico havia um descompasso entre a 

estrutura conceitual contábil brasileira e a internacional, bem como, no Brasil, conviviam 



42 

 

duas estruturas: uma emitida pela CVM, na Deliberação nº 29/86, e outra emitida pelo 

Conselho Federal de Contabilidade, constante na Resolução CFC nº 750/93. Para Lage e 

Weffort (2009), a aprovação do Pronunciamento conseguiu, pelo menos, dirimir as 

divergências formais entre as estruturas conceituais. Mourad e Paraskevopoulos (2010) 

consideram esse Pronunciamento um elemento-chave para compreender o funcionamento dos 

Pronunciamentos, Interpretações, Orientações e, inclusive, das Normas Internacionais de 

Contabilidade. 

Na prática o conteúdo dos Pronunciamentos, das Orientações e das Interpretações é 

adotado na íntegra, através dos atos normativos de diversos órgãos reguladores brasileiros. 

Dessa forma, o Comitê, através de seus pronunciamentos, solidifica e centraliza a emissão de 

critérios e outros disciplinamentos contábeis. 

 

2.3.3. As modificações na Lei nº 6.404/76, previstas nas Leis nº 11.638/07 e nº 

11.941/09. 

A Lei nº 6.404/76, que dispõe sobre as Sociedades por Ações, foi modificada pela Lei 

nº 11.638, de 28 de dezembro de 2007 e pela Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009. A partir 

da introdução das alterações, foram designadas novas práticas à contabilidade nacional, 

direcionadas à convergência das normas contábeis nacionais ao padrão internacional e à 

desvinculação dos aspectos fiscais ao conteúdo contábil das demonstrações. 

 

2.3.3.1.Lei 11.638, de 28 de dezembro de 2007 

A Lei nº 11.638/07, decorrente de um projeto de lei encaminhado e apreciado desde 

2000, dispõe sobre alterações e revogações de dispositivos da Lei nº 6.404/76 e estende às 

sociedades de grande porte disposições relativas à elaboração e divulgação de demonstrações 

financeiras. 

O Projeto de Lei nº 3.741, com propostas de modificações ao Capítulo XV da Lei nº 

6404/76, foi apresentado e encaminhado para apreciação no ano 2000. As alterações desse 

capítulo, que trata dos aspectos contábeis, tinham o intuito de modernizar esse dispositivo 

legal e eliminar barreiras regulatórias existentes. O projeto, entre outras motivações, procurou 

alinhar as normas e práticas contábeis brasileiras às internacionais – IFRS (FIPECAFI e 

ERNEST&YOUNG, 2009). 
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Depois de tramitar sete anos na Câmara dos Deputados, o Projeto de Lei foi aprovado 

ao final de 2007 e transformado na Lei nº 11.638, sancionada pela Presidência da República 

em 28 de dezembro de 2007. Tais modificações permitiram, em alguns casos, a aproximação 

das normas brasileiras às internacionais e são aplicáveis aos exercícios iniciados a partir de 1º 

de janeiro de 2008. A Lei nº 11.638/07, originada pelo Projeto de Lei nº 3.741/2000, 

conforme Teixeira, Santos e Sarlo Neto (2004), resultou de um estudo da Comissão de 

Valores Mobiliários (CVM) encaminhado ao Ministério da Fazenda. Entre os objetivos 

citados, o projeto propôs a adequação da legislação contábil de forma que fosse obtida maior 

transparência e qualidade às informações, a convergência da lei com as práticas contábeis 

internacionais e a redução do custo ou risco provocado pelas dificuldades de interpretação e 

de aceitação da informação contábil. 

Entre as modificações apresentadas pela Lei nº 11.638/07, foram observadas 

mudanças quanto à escrituração contábil, à separação de aspectos fiscais em livros auxiliares 

e distintos dos relatórios contábeis, à obrigatoriedade da aplicação da Lei das S/A’s às 

empresas de grande porte, à substituição e inclusão de novas demonstrações contábeis, à 

estrutura do Balanço Patrimonial, tanto nos critérios de classificação dos itens patrimoniais, 

como na avaliação desses itens, entre outras. 

Estão presentes as seguintes disposições dadas pela redação da Lei nº 11.638/07: (a) 

substituição da Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos pela Demonstração de 

Fluxo de Caixa; (b) inclusão da Demonstração do Valor Adicionado, para as companhias 

abertas; (c) criação de novos subgrupos de contas, como o subgrupo do Intangível e dos 

Ajustes de Avaliação Patrimonial; (d) classificação e avaliação das aplicações em 

instrumentos financeiros; (e) ajuste a valor presente para as operações de ativos de longo 

prazo, bem como para as operações relevantes de curto prazo; (f) avaliação do grau de 

recuperação dos valores registrados no Ativo Imobilizado e no Intangível; (g) criação da 

reserva de incentivos fiscais; (h) eliminação da reserva de reavaliação; (i) eliminação da 

reserva de capital de Prêmios na emissão de debêntures; e (j) extensão às sociedades de 

grande porte quanto à aplicação dos dispositivos presentes na Lei das Sociedades Anônimas 

(FERNANDES, 2009). Essa lei também estabeleceu que as normas expedidas pela Comissão 

de Valores Mobiliários deverão ser elaboradas de acordo e em consonância com as normas 

internacionais de contabilidade (LAGE e WEFFORT, 2009). 
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2.3.3.2.Lei 11.941, de 27 de maio de 2009 

Após um ano das alterações promovidas na legislação societária, a partir da Lei nº 

11.638/07, foi publicada a Medida Provisória nº 449/2008, que trouxe, novamente, 

modificações ao entendimento da Lei nº 6.404/76.  

A Medida Provisória foi convertida na Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009, e, entre 

outros objetivos, foi editada com a finalidade de formalizar a neutralidade dos impactos das 

modificações trazidas pela Lei nº 11.638/07 na apuração das bases de cálculos dos tributos 

federais e discorrer sobre outros aspectos contábeis previstos na Lei das S/A’s 

(FERNANDES, 2009).  

A Lei 11.941/09 contemplou, por exemplo, novos disciplinamentos quanto aos 

grandes grupos de contas do balanço patrimonial, aos critérios de avaliação das contas do 

Ativo, à elaboração da Demonstração de Resultado do Exercício, à escrituração contábil e às 

notas explicativas. 

Dessa forma, de acordo com a redação dada pela Lei nº 11.941/09, foram levantados 

alguns dispositivos que alteram a Lei das S/As quanto: (a) à divisão do grupos do Ativo em 

Circulante e Não Circulante; (b) à inclusão do ajuste a valor presente às operações do passivo 

de longo prazo e relevantes de curto prazos; (c) à exclusão do Ativo Diferido; (d) à divisão do 

passivo exigível em Circulante e Não Circulante; (e) à exclusão do grupo de Resultados de 

Exercícios Futuros; e (f) à criação do critério de classificação na conta de Ajustes de 

Avaliação Patrimonial, atribuídas às contrapartidas de aumento ou da diminuição dos 

elementos do Ativo e do Passivo, em decorrência da sua avaliação a valor justo.  
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3. METODOLOGIA DA PESQUISA 

A metodologia utilizada para realização da presente pesquisa foi norteada pelos 

trabalhos de Yin (2001) e Cesar, Antunes e Vidal (2010). A pesquisa estudou o caso 

particular da regulação e, principalmente, do processo tarifário praticados entre a Companhia 

Pernambucana de Saneamento e a Agência de Regulação de Pernambuco. 

Esse estudo observou as alterações sofridas pelo processo tarifário e regulatório, 

decorrentes da aplicação das novas práticas contábeis estabelecidas ao ambiente estudado. 

Dessa forma, foram observados os valores previstos na revisão tarifária, os valores realizados 

durante o período regulatório e os valores simulados pela aplicação dos pronunciamentos 

contábeis. Os primeiros foram obtidos através das previsões estabelecidas nos relatórios de 

revisões de tarifas e homologados pelo agente regulador. Os valores realizados foram obtidos 

nas demonstrações contábeis e outros documentos de forma que permitissem confrontar com 

as previsões estabelecidas na homologação tarifária. Os últimos valores, aqueles que foram 

simulados, referem-se à aplicação das novas práticas e às possíveis implicações da adoção 

dessas práticas no processo tarifário. Após a simulação, estes valores simulados foram 

confrontados com os valores realizados, para o mesmo período tarifário, a fim de comparar e 

evidenciar possíveis implicações da aplicação das novas práticas contábeis. Inclusive, foi 

observada, através de entrevistas e questionários, a percepção dos profissionais envolvidos 

nesse processo tarifário e contábil, tanto da companhia de saneamento quanto da agência 

reguladora. 

 

3.1. Ambiente de Regulação: Arpe versus Compesa 

A pesquisa estudou o contexto particular do ambiente de regulação e das informações 

contábeis, referentes ao setor de saneamento no Estado de Pernambuco. A regulação desse 

segmento está relacionada com as negociações estabelecidas entre a Agência de Regulação de 

Pernambuco (Arpe) e a Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa).  

 

3.1.1. Agência de Regulação de Pernambuco (Arpe) 

O primeiro participante estudado nesse ambiente foi a Agência de Regulação de 

Pernambuco (Arpe). Ela é uma autarquia especial, vinculada ao Gabinete do Governador, e é 

dotada de autonomia financeira, orçamentária, funcional e administrativa.  
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Essa autarquia especial foi criada pela Lei nº 11.742, de 14 de janeiro de 2000, com a 

finalidade de proporcionar condições de regularidade, continuidade, segurança, atualidade, 

universalidade e modicidade das tarifas. Entre os objetivos da Agência constam, por exemplo: 

(a) a promoção e o zelo pela eficiência técnica e economicidade dos serviços públicos 

delegados; (b) a proteção dos usuários e dos operadores concessionários, de possíveis 

desequilíbrios do mercado que possam penalizar um ou outro, no intuito de estabelecer um 

equilíbrio do mercado setorial; e (c) o estímulo à expansão e à modernização dos serviços 

públicos delegados, de modo a buscar a sua universalização e a melhoria dos padrões de 

qualidade.  

São competências da Arpe a fixação, o reajuste, a revisão, a homologação ou o 

encaminhamento ao ente delegado, das tarifas, seus valores e estruturas, bem como a 

elaboração e a instituição dos procedimentos para mensuração da qualidade dos serviços das 

operadoras, a realização de estudos econômicos, contábeis, financeiros e operacionais de 

qualquer natureza e, por fim, a expedição de resoluções, instruções e de termos de 

ajustamento de conduta, inclusive fixando prazos para o cumprimento de obrigações e metas 

por parte das entidades reguladas. O poder de regulação da Arpe, no setor de saneamento, 

abrange aspectos econômicos, financeiros, de ouvidorias e técnico-operacionais. 

 

3.1.2. Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) 

O segundo participante da pesquisa foi a Companhia Pernambucana de Saneamento 

(Compesa). Ela foi constituída através da Lei Estadual nº 6.307, de 29 de julho de 1971, e é 

uma sociedade por ações, de economia mista, fechada e de capital autorizado. O acionista 

majoritário da Compesa é o Governo do Estado de Pernambuco, com 99,76% do total de 

ações. O percentual restante é dividido entre outros órgãos, tais como: Sudene, Diper, 

Prefeitura Municipal de Olinda, Prefeitura Municipal de Gravatá, Codevasf e outros, 

totalizando 0,24% das ações. 

A Companhia é vinculada à Secretaria de Recursos Hídricos de Pernambuco, e 

consiste numa entidade de utilidade pública, dotada de personalidade jurídica de Direito 

Privado, executora da política de saneamento e concessionária dos serviços de abastecimento 

de água e esgotamento sanitário no âmbito do Estado de Pernambuco.  

De acordo com informações da Compesa, ela opera em 172 (cento e setenta e dois), 

num total de 184 (cento e oitenta e quatro) Municípios, e no Distrito Estadual de Fernando de 
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Noronha. Atualmente, atende à totalidade das sedes municipais, com relação ao 

abastecimento de água, abrangendo mais de 100 (cem) distritos e povoados e beneficiando 6,1 

milhões de habitantes (90,7% da população urbana do Estado), com sistemas de 

abastecimento de água, e 1,3 milhão de habitantes (19,0% da população urbana do Estado), 

com sistemas de esgotamento sanitário. 

 Entre outras finalidades, a Companhia elabora e executa planos, programas e projetos 

de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, promovendo a implantação, ampliação 

e complementação dos sistemas na área de sua jurisdição. Para o desenvolvimento de suas 

atribuições, a Compesa mantém estudos atualizados com relação aos problemas atinentes ao 

abastecimento de água e ao esgotamento sanitário, trata e controla a qualidade da água potável 

e dos efluentes de esgotos sanitários, bem como apura os custos operacionais e elabora 

estudos, visando à fixação ou revisão das tarifas dos serviços de sua competência, adequando-

as à conjuntura econômico-social do Estado. 

 

3.2. Coleta e tratamento dos dados 

Nesse ambiente, o objeto de estudo foi principalmente estabelecido pela inter-relação 

entre o processo de revisão das tarifas e a utilização das informações contábeis demandadas 

para tal fim, inclusive da análise das alterações trazidas por novas práticas contábeis.  

Foram levantados vários dados e bibliografias que contemplassem o processo de 

negociação de tarifas e normativos contábeis entre essas entidades, através de leis, resoluções, 

portarias, pronunciamentos, orientações etc. O levantamento dos valores propostos na revisão 

tarifária, dos valores realizados durante o período e dos demais dados financeiros e não-

financeiros para a aplicação das novas práticas contábeis foram obtidos através das 

demonstrações contábeis, das notas técnicas, dos documentos públicos e dos documentos 

eletrônicos, disponibilizados nos sítios das organizações pesquisadas. Para complementar e 

esclarecer diversos pontos do processo de revisão e da informação contábil, foram efetuadas 

entrevistas semi-estruturadas e questionários junto aos profissionais envolvidos com a 

regulação e com a contabilidade do segmento estudado. 

Como foi destacado no trabalho de Cesar, Antunes e Vidal (2010), para evitar 

distorções e possíveis vieses na pesquisa, foram efetuadas algumas triangulações dos dados e 

dos resultados. Para isso, foram utilizadas diversas evidências, como documentos, 

demonstrações contábeis, entrevistas e questionários. Também foram efetuadas triangulações 
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para: (a) validação da seleção de itens a serem tratados na pesquisa; e (b) confirmação dos 

resultados obtidos para os valores realizados e simulados, conforme tópicos a seguir. 

Alguns dos aspectos de regulação e da utilização da informação contábil foram 

observados nos marcos regulatórios desse segmento, nas propostas da Compesa (1ª e 2ª 

Proposta), na Nota Técnica nº 003/2009, no Relatório Final de Homologação de 2009 (Ofício 

Arpe – DP nº 413/2009) e na Ata da 1ª Audiência Pública de Saneamento, de 16 de outubro 

de 2009, para os estudos tarifários do período de junho de 2009 até maio de 2010, celebrado 

entre a Agência Reguladora e a Compesa. Esses dados estavam disponíveis eletronicamente 

no sítio da Arpe ou, em alguns casos, foram entregues pela própria agência. Da mesma forma, 

foram consideradas as Demonstrações Contábeis de 2008 e 2009 da Compesa, bem como os 

balancetes contábeis dos meses de maio de 2009 até maio de 2010, coletados junto à 

companhia de saneamento. 

Os dados obtidos nos Relatórios, Notas Técnicas e Propostas de Revisão Tarifária, 

para os períodos tarifários de 2009 e de 2010, realizados pela Arpe e pela Compesa, foram 

organizados em planilhas eletrônicas. Em primeiro lugar, os dados foram estabelecidos para 

conciliar as informações levantadas no relatório de homologação da revisão tarifária e os 

valores obtidos nas demonstrações contábeis, utilizando a vertente de divulgação prescrita na 

Resolução Normativa Aneel nº 396/00. Em segundo lugar, após a conciliação entre as 

informações previstas e realizadas, os dados foram confrontados com as alterações nas 

práticas contábeis decorrentes dos Pronunciamentos Técnicos, a fim de estabelecer indícios de 

possíveis diferenças na conciliação desses dados.  

 

3.2.1. Entrevistas, questionários e documentos de regulação. 

As entrevistas semi-estruturadas foram realizadas com a Gerência de Contabilidade da 

Compesa e a Coordenação de Tarifas da Arpe, a fim de entender os detalhes do processo de 

ajustes tarifários e da utilização da informação contábil para fins de regulação.  Nessas 

entrevistas, realizadas no início e no final dos estudos, foram discutidas questões sobre a 

estrutura do processo tarifário, a utilização e o tratamento da informação contábil direcionada 

à regulação, à adoção das novas práticas contábeis, após a alteração da legislação social 

brasileira, e aos possíveis impactos no processo de revisão das tarifas. 

Os questionários foram efetuados junto a um grupo de respondentes, formado por 20 

(vinte) contadores da Compesa e pela equipe de Coordenação Tarifária da Arpe, composta por 
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4 (quatro) profissionais. As questões (vide Apêndice B) foram desenvolvidas com a finalidade 

de complementar e fornecer uma melhor compreensão do ambiente de regulação, inclusive, 

para cruzar o conhecimento dos profissionais envolvidos com as normas de regulação, a 

contabilidade regulatória e as alterações da legislação societária brasileira. O questionário 

entregue é composto do perfil do respondente, da percepção e do conhecimento sobre 

regulação e contabilidade regulatória, do grau de conhecimento sobre as alterações da 

legislação contábil e da percepção de possíveis implicações no processo de regulação. Dessa 

forma, os questionários, além de servirem para esboçar o perfil dos profissionais diante do 

estudo realizado, foram utilizados para validar e delimitar os pronunciamentos técnicos da 

contabilidade que seriam pesquisados no presente trabalho.  

A experiência profissional foi tomada para permitir uma comparação do tempo de 

exercício da profissão com o nível de conhecimento sobre a legislação societária e os 

pronunciamentos contábeis. Em relação à experiência do pessoal envolvido: (a) 10 

profissionais tinham mais de dez anos de experiência em contabilidade; (b) 6 deles tinham de 

cinco até dez anos; (c) 5 profissionais tinham de dois até cinco anos; e (d) apenas 3 deles 

tinham menos de dois anos de experiência profissional. Ao comparar esses dados com o 

conhecimento sobre os pronunciamentos contábeis, identificou-se que 18 profissionais 

consideraram ter conhecimentos sobre os pronunciamentos contábeis (regular, bom ou 

excelente); e 6 deles, pouco ou nenhum conhecimento (fraco ou nenhum).   

O tempo de organização teve o intuito de confrontar o nível de conhecimento sobre 

regulação do setor com o tempo de serviço na organização. Em relação ao tempo de trabalho 

na organização: (a) 11 profissionais tinham até dois anos na organização; (b) 9 deles tinham 

de dois até cinco anos; (c) 2 profissionais tinham de seis até dez anos; e (d) 2 deles tinham 

mais de dez anos na organização. Quando esses dados foram confrontados com o 

conhecimento sobre a regulação do setor, percebeu-se que 17 consideraram ter conhecimento 

sobre o assunto (regular, bom ou excelente); e 7 deles, pouco ou nenhum conhecimento da 

regulação que sua atividade está envolvida. 
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3.2.2. Marcos Regulatórios do ambiente de pesquisa 

Entre os documentos do processo de ajuste das tarifas, foram observados: 

 Lei Federal nº 11.445/07 – Lei do Saneamento Básico, que estabelece diretrizes 

nacionais para o saneamento básico e para a política federal de saneamento básico. 

 Lei Federal nº 8.987/95 e suas alterações – que dispõe sobre o regime de concessão 

e permissão da prestação de serviços públicos, previstos no art. 175 da 

Constituição Federal, e dá outras providências. 

 Decreto Estadual nº 18.251/94 e suas alterações – que aprova o Regulamento Geral 

do Fornecimento de Água e da Coleta de Esgotos, realizados pela Companhia 

Pernambucana de Saneamento – Compesa e dá outras providências. 

 Relatórios, Notas Técnicas e Propostas de Revisão Tarifária, para os períodos 

tarifários de 2009 e de 2010, realizados pela Arpe e pela Compesa. 

 Resolução Normativa Aneel nº 396/10 – que institui a Contabilidade Regulatória e 

aprova alterações no Manual de Contabilidade do Setor Elétrico. 

 Norma de Referência da Associação Brasileira das Agências de Regulação. 

A Lei Estadual nº 11.742/00 criou a Agência Estadual de Regulação dos Serviços 

Públicos Delegados do Estado de Pernambuco – Arpe, sendo, hoje, apenas denominada 

Agência de Regulação de Pernambuco. Essa lei foi alterada posteriormente pelas Leis nº 

12.126, de 12 de dezembro de 2001, nº 12.524, de 30 de dezembro de 2003, e nº 13.206, de 

19 de janeiro de 2007. 

Esse conjunto disciplinar legal alterou e consolidou os objetivos, as competências e a 

estrutura de regulação para essa agência pernambucana. Entre os objetivos previstos, cabe à 

Arpe proteger os usuários dos diversos serviços regulados, inclusive os serviços de 

saneamento, contra o abuso de poder econômico que vise à dominação dos mercados e ao 

aumento arbitrário das tarifas e de margens de lucro. Para isso, a agência deve estabelecer 

condições que permitam a participação efetiva dos usuários nos procedimentos de regulação, 

notadamente em relação à fixação, revisão, reajuste e aprovação de tarifas. Destaca-se, nesse 

sentido, que está previsto nesse conjunto legal, o estabelecimento de parcerias com a 

sociedade para que atuem em apoio às atividades fins da Arpe. 

A fim de desenvolver essa competência, a agência pode requisitar aos prestadores de 

serviços públicos delegados as informações necessárias ao exercício de sua função 
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regulatória, divulgando e permitindo amplo acesso dos interessados às informações sobre a 

prestação dos serviços públicos delegados e sobre a realização de estudos econômicos, 

contábeis, financeiros e técnicos de qualquer natureza. Além disso, é dever dessa agência 

reguladora expedir resoluções, instruções e firmar termos de ajustamento de conduta, dentro 

de certos limites, inclusive fixando prazos para o cumprimento de obrigações e metas por 

parte das entidades reguladas.   

O Decreto Estadual nº 18.251/94 e suas alterações, introduzidas pelos Decretos nº 

33.354/09, nº 33.912/09 e nº 34.028/09, regulamentam o fornecimento de água e coleta de 

esgotos realizados no Estado de Pernambuco. Esses decretos, entre outros pontos, norteiam o 

processo tarifário, através da apresentação das condições para a remuneração das atividades 

de saneamento prestadas pela Compesa.  

 

3.2.3. Processo de reajuste e de revisão tarifária 

De forma semelhante ao que foi exposto na revisão da literatura, a redação dada pelo 

Decreto Estadual nº 33.354/09, tratou o processo de alteração das tarifas em dois momentos: 

(1) reajustes tarifários e (2) revisões tarifárias.  

Os reajustes ocorrem anualmente com o objetivo de recompor o valor das tarifas 

diante das variações monetárias. Eles são corrigidos a partir da aplicação de índices oficiais de 

variação de preços, como, por exemplo, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 

(IPCA). Para o ano de 2010, por exemplo, o índice de reajuste médio foi de 5,0%. Ele foi 

obtido pela ponderação entre as despesas com energia elétrica, cujo impacto da inflação foi 

compensado com a variação do IGP-M, e as despesas com pessoal, serviços de terceiros, 

materiais, produtos químicos, gerais e fiscais, compensadas com o IPCA, conforme detalhes 

observados na Resolução Arpe nº 04/10 e na Nota Técnica Arpe/CT nº 06/10. 

Por sua vez, nas revisões tarifárias, as variações dos custos na exploração dos serviços 

de saneamento são observadas e estudadas com mais detalhes. Essas revisões são quadrienais 

e compreendem a reavaliação das condições da prestação dos serviços e das tarifas, através do 

estudo de receitas e custos para o ano subseqüente, bem como para o acompanhamento das 

metas de regulação. 

Vale lembrar que, conforme descrição da Norma de Referência da ABAR, a revisão 

tarifária é composta pelo reposicionamento tarifário e pela determinação de tarifas e metas de 

eficiência. Nessa pesquisa, foi aprofundado o caso do reposicionamento, em que são 
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efetuados os estudos sobre as condições de sustentabilidade econômica e financeira da 

operadora, com cálculos e apresentação de receitas, de custos e da remuneração justa do 

investimento. De forma geral, no reposicionamento existe a comparação entre a receita 

requerida para cobertura dos custos e dos investimentos e a receita obtida pela aplicação das 

tarifas vigentes às condições de mercado estimadas, em base anual, para o período tarifário 

seguinte.  

De acordo com os Decretos Estaduais nº 18.251/94, nº 33.354/09, nº 33.912/09 e nº 

34.028/09, a estrutura tarifária deve representar a distribuição de tarifas por faixa de consumo 

e volume esgotado, com o propósito de obter uma tarifa média e compatibilizar os aspectos 

econômicos com os objetivos sociais. As tarifas são obtidas em função dos custos do serviço, 

garantindo, inclusive, à prestadora de serviços de saneamento, em regime de eficiência de 

operação, a remuneração sobre o investimento reconhecido. 

Portanto, aos custos do serviço são acrescidos aqueles referentes à remuneração do 

investimento da prestadora. Os custos devem representar o mínimo valor necessário à 

adequada prestação de serviços para todos os sistemas operados e à viabilidade econômico-

financeira. O quadro a seguir resume as categorias ou contas que compõe os custos básicos 

dos serviços de saneamento. 

Custo dos Serviços 

I. Despesas de Exploração 

II. Depreciação e Provisão para devedores duvidosos 

III. Remuneração do Investimento Reconhecido 

IV. Perdas financeiras 

Quadro 1 - Descrição dos custos do serviço 
Fonte: Adaptado da NOTA TÉCNICA No 003/DEF/2009 

Pelo disciplinamento dos decretos acima, as despesas de exploração, no item I, são 

consideradas como aquelas necessárias para a prestação dos serviços de saneamento e 

abrangem as despesas de operação, de manutenção, comerciais, administrativas e fiscais. O 

Parágrafo único, do art. 56, do Decreto Estadual nº 18.251/94, antecipa algumas exclusões das 

despesas de exploração, com o intuito de estabelecer um regime de eficiência e de restrição 

dos gastos, em que devem ser desconsideradas: (1) parcelas de despesas referentes à multa ou 

doações; (2) juros e atualizações monetárias de empréstimos; (3) despesas de publicidade, 

exceto aquelas exigidas por lei ou de interesse público; e (4) outras despesas incorridas na 

prestação de serviços de qualquer natureza, não cobradas dos clientes.  
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De acordo com o art. 57, do decreto acima mencionado, o item II do quadro se refere 

às quotas de depreciações dos bens vinculados ao imobilizado em operação, à provisão para 

devedores duvidosos e às amortizações de despesas diferidas. 

Para ilustrar a última linha dos custos do serviço, utilizou-se o próximo quadro, com 

detalhes da composição de contas que compõem o investimento reconhecido pela Arpe. Esse 

investimento é remunerado em função de uma taxa de retorno sobre o investimento. 

Apuração da Remuneração sobre o Investimento 

I - Investimento Reconhecido (a+b+c) 

(a) Imobilizado técnico 

(b) Ativo diferido 

(c) Capital de Movimento 

(c.1) Disponível não vinculado 

(c.2) Contas a receber de clientes 

(c.3) Estoque materiais para Operação e Manutenção 

II - Taxa de Remuneração 

III – Remuneração do Investimento Reconhecido ( I x II ) 

Quadro 2 - Detalhamento da remuneração sobre o investimento 
Fonte: Adaptado da NOTA TÉCNICA No 003/DEF/2009 

O art. 59, do Decreto Estadual nº 18.251/94, prescreve, em primeiro lugar, sobre a 

composição do investimento reconhecido, sendo este formado pelas imobilizações técnicas, 

pelo ativo diferido e pelo capital de movimento, e, em seguida, sobre a conceituação e 

avaliação de cada elemento da composição. 

No caso, o item (a), das imobilizações técnicas, corresponde aos valores dos bens e 

das instalações utilizados, exclusiva e permanentemente, na operação e manutenção dos 

sistemas de saneamento. Dessa forma, as obras em andamento, os outros bens que ainda não 

estejam sendo economicamente operados na prestação dos serviços, os auxílios para obras e, 

por fim, as depreciações acumuladas não incorporam esse valor das imobilizações.  

O item (b), do ativo diferido, corresponde aos valores relativos a despesas que 

contribuem para a formação do resultado de mais de um exercício social. 

O item (c), sobre o capital de movimento, compreende o disponível não vinculado, os 

créditos de contas a receber e os estoques para operação e manutenção. O primeiro elemento, 

do disponível não vinculado, é formado pelos bens numerários e depósitos livres, limitado ao 

equivalente a uma vez e meia a média mensal das despesas de exploração. O segundo 

elemento representa o valor das contas a receber de clientes e não pode exceder a duas vezes o 

faturamento médio mensal do exercício. Por fim, o terceiro elemento é formado pelos 



54 

 

estoques para operação e manutenção, e está limitado à média dos saldos mensais do 

exercício. 

No uso de suas atribuições, a Arpe pode efetuar possíveis ajustamentos nas contas, 

com a exclusão total ou parcial de determinado valor, bem como a implementação de metas 

de eficiência. No processo de 2009, entre as decisões regulatórias do Relatório Final de 

Homologação, foi aplicada a Meta Regulatória de Redução de Inadimplência. Nesta meta, a 

inadimplência de créditos a receber dos clientes deve ser reduzida a patamares menores. A 

agência observou que existe uma tendência para a redução desses valores desde 2003. De 

acordo com a decisão regulatória, os valores de “Contas a Receber” não poderão exceder a 

1,05 (um inteiro e cinco centésimos) do faturamento médio, para o mesmo período.  

O item III, do quadro de apuração, refere-se à remuneração do investimento. Essa 

remuneração representa o resultado da multiplicação da taxa de remuneração (item II, do 

quadro anterior) pelo investimento reconhecido. Conforme o decreto em tela, a taxa de 

remuneração prevista consiste no percentual de retorno sobre o investimento reconhecido e 

está limitada ao teto de 12% (doze por cento) ao ano.  

O Decreto Estadual discorre sobre possíveis perdas financeiras, no item IV do Quadro 

01, e sobre as receitas do serviço da concessionária, apresentadas no quadro a seguir. Pelo 

decreto, pode ser considerada no processo de revisão tarifária a recuperação de eventuais 

perdas financeiras, sendo estas relativas aos custos financeiros incorridos no processo de 

faturamento, quando exigem prazos entre o levantamento dos consumos e emissão das faturas 

e as datas dos respectivos de vencimentos.  

As Receitas estão divididas em diretas e indiretas (Quadro 03). As Receitas 

Operacionais Diretas de Água representam o faturamento decorrente da prestação de serviços 

de abastecimento de água. As Receitas Operacionais Diretas de Esgoto representam o 

faturamento decorrente da prestação de serviços de esgotamento sanitário. As Receitas 

Operacionais Indiretas são decorrentes da realização de serviços específicos solicitados pelo 

cliente ou da imposição de penalidades. Conforme Proposta da Compesa, são consideradas 

como receitas indiretas as taxas de corte, religações, aferições de hidrômetros, serviços 

específicos financiados e das multas por atraso de pagamento de água e esgoto. Esse 

faturamento indireto será utilizado para a redução dos custos, conforme exposto no decreto, 

antes da análise do percentual de reajuste.  
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Receitas 

Receitas Diretas – Água 

Receitas Diretas – Esgoto 

(+/-) Ajustes - Receitas Diretas 

( = ) Total das Receitas Diretas 

Receitas Indiretas 

Quadro 3 - Detalhamento das Receitas 
Fonte: Adaptado da Nota Técnica no 003/DEF/2009 

A linha de ajustes, como previsto anteriormente, cabe aos possíveis ajustamentos nas 

contas, com a exclusão total ou parcial de determinado valor das receitas. No processo de 

2009, uma das decisões regulatórias se refere à Meta Regulatória de Redução de Perdas – 

MRRP. Essa meta foi implantada com a finalidade de minimizar as perdas com o volume de 

água produzido. A título de esclarecimento, conforme o Relatório, apenas 56% (cinqüenta e 

seis por cento) do volume de água produzido consegue ser faturado. Portanto, por decisão da 

Arpe, a MRRP acrescentou um percentual de 6% (seis por cento) ao volume faturado, 

constante na medição projetada na proposta da Compesa. 

A diferença entre os valores estabelecidos para as Receitas e para o Custo dos Serviços 

representa a insuficiência de receitas. Para obtenção do valor de percentual de ajuste tarifário, 

o total do custo dos serviços é subtraído das receitas indiretas. Essa diferença, por sua vez, é 

dividida pelo total das receitas diretas. Esse quociente é subtraído de uma unidade. Assim 

tem-se, que:  

Revisão tarifária% = {[(custo dos serviços – receitas indiretas) / receitas diretas] – 1} 

A tabela a seguir expõe os valores propostos e homologados na revisão tarifária para o 

exercício de 01 de junho de 2009 até 31 de maio de 2010. A primeira coluna de valores 

apresenta os dados do relatório de homologação, a segunda coluna demonstra o ajuste no 

fluxo esperado de receitas e custos do serviço e a última coluna ilustra a diferença entre o 

fluxo homologado e o fluxo ajustado. 
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Tabela 1 - Fluxo tarifário homologado ajustado - junho/09 até maio/10 

Proposta tarifária (R$ mil) 
Fluxo Revisão 

Homologado 

Fluxo Revisão 

Ajustado 

Diferença dos 

Fluxos 

Receitas 735.041 790.225 55.184 

Receitas Diretas 686.207 747.775 61.568 

Receitas Indiretas 42.450 42.450 - 

Ajustes – Receitas 6.384 - (6.384) 

Custo dos Serviços 790.225 790.225 - 

Despesa de Exploração 601.500 597.333 (4.167) 

Pessoal  176.623 175.399 (1.224) 

Energia Elétrica  156.458 155.374 (1.084) 

Serviços de terceiros 144.350 143.350 (1.000) 

Materiais e Produtos Químicos 57.970 57.568 (402) 

Despesas Gerais 41.808 41.518 (290) 

Despesas Fiscais 24.291 24.123 (168) 

Depreciação e Provisão p/devedores 88.426 88.426 - 

Remuneração Investimento Reconhecido 104.466 104.466 - 

Perdas financeiras - - - 

Ajustes – Despesas  (4.167) - 4.167 

Apuração do valor de Reajuste Tarifário    

(a) Total do Custo - Receitas Indiretas 747.775 747.775 - 

(b) Receitas Diretas 692.591 747.775 55.184 

Diferença (Insuficiência de Receita) 55.184 - (55.184) 

Revisão Tarifária [(a/b) – 1] % 7,97% 0,00%  

Fonte: Adaptado do Relatório Final de Homologação da Revisão Tarifária – 2009 

Para ajustar o fluxo de receitas e custos da revisão tarifária proposta e homologada, 

consideraram-se algumas modificações nos valores previstos. Apesar de não alterar o valor 

total do grupo de custos do serviço, as despesas de exploração foram ajustadas pela Meta de 

Eficiência para redução de perdas, proporcionalmente à participação de cada uma. Isso 

ocasionou uma redução de R$ 4.167 mil nas despesas de exploração e a anulação do ajuste de 

despesas. Os outros custos do serviço não sofreram modificações. O grupo das receitas sofreu 

uma alteração no seu valor total. As receitas operacionais diretas foram acrescidas do ajuste 

em R$ 6.384 mil e corrigidas pelo percentual da revisão tarifária (7,97%), a fim de que o total 

das receitas seja suficiente para cobrir os custos dos serviços projetados, conforme a coluna 

“Fluxo Revisão Ajustado” da tabela anterior. As receitas indiretas não sofreram alterações nas 

suas previsões.  

Em uma visão simplificada do processo, os custos do serviço projetados para o 

próximo exercício tarifário são confrontados com as receitas do serviço. Entretanto, as 

receitas estão baseadas no volume previsto para o próximo exercício e nos preços de tarifas 

vigentes (sem o ajuste tarifário).  Os custos projetados já estão baseados em estimativas de 
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preços e de quantidades futuras dos recursos necessários à execução do serviço. Assim, pela 

composição e montante dos custos da prestação do serviço, as receitas, baseadas em valores 

de tarifas vigentes, tendem a não suportar tais custos. É nesse foco da insuficiência de receitas 

que a medida de ajuste é estabelecida. A figura a seguir ilustra o comentário acima. 

 

Figura 2 - Resultado tarifário 
Fonte: Arpe, 2009. 

 

3.2.4. Modelo de conciliação entre as informações contábeis regulatórias e 

societárias 

De acordo com a Resolução Aneel, as informações contábeis, tanto para fins de 

regulação, quanto para fins societários, devem ser confrontadas, conciliadas e apresentadas, 

em nota explicativa, inclusive com as devidas explicações das diferenças existentes. Com esse 

intuito, os dados obtidos para os valores de receitas, custos e remuneração do investimento 

foram tratados em uma planilha eletrônica para explicitar as diferenças entre a projeção 

efetuada no momento da revisão tarifária e os valores reais obtidos nos balancetes contábeis, 

conforme tabela a seguir. 
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Tabela 2 - Fluxo tarifário (previsto x realizado) - 01/jun/09 até 31/mai/10 

Demonstração Resultado Regulatório (R$ mil) Previsto Realizado Diferença 

Receitas 790.225 790.964 739 

Receitas Diretas 747.775 756.754 8.979 

Receitas Indiretas 42.450 34.210 (8.240) 

Custo dos Serviços 790.225 833.482 43.257 

Despesa de Exploração 597.333 605.075 7.742 

Pessoal 175.399 160.312 (15.088) 

Energia Elétrica 155.374 143.604 (11.770) 

Serviços de terceiros 143.350 143.550 200 

Materiais e Produtos Químicos 57.568 53.269 (4.300) 

Despesas Fiscais 41.518 92.341 50.823 

Despesas Gerais 24.123 12.000 (12.123) 

Depreciação e Provisão p/devedores 88.426 80.455 (7.971) 

Remuneração Investimento Reconhecido 104.466 147.952 43.486 

Perdas financeiras - - - 

Resultado regulatório (Insuficiência) - (42.519) (42.519) 

Apuração do valor de Revisão Tarifário Previsto Realizado Diferença 

(a) Total do Custo - Receitas Indiretas 747.775 799.272 51.497 

(b) Receitas Diretas 747.775 756.754 8.979 

Diferença (Insuficiência de Receita) - 42.519 42.519 

Revisão Tarifária [(a/b) – 1] % 0,00% 5,62%  

Fonte: Relatório Final de Homologação da Revisão Tarifária – 2009 e Balancetes da Compesa. 

Na coluna “Previsto”, foram apresentados os valores propostos e homologados na 

revisão tarifária de 2009, em que, no ambiente de regulação, são estimados dados financeiros 

e não-financeiros para o intervalo de junho de 2009 até maio de 2010, segundo o fluxo de 

revisão tarifária ajustado (Tabela 01).  

Na coluna “Realizado”, são apresentados os valores obtidos nos balancetes contábeis 

do mesmo período. Para isso, foram utilizados os balancetes de maio de 2009, de dezembro 

de 2009 e maio de 2010. No caso, considerando o saldo das contas de 31 de dezembro de 

2009, foram excluídos os saldos do início de janeiro até o final de maio de 2009 e acrescidos 

os saldos de 01 janeiro até 31 de maio de 2010. A figura a seguir foi elaborada com o intuito 

de esclarecer a adaptação do calendário societário ao calendário tarifário. 
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Figura 3- Adaptação do calendário 

Fonte: Elaboração própria. 
 

Algumas contas da coluna “Realizado” foram ajustadas. Por determinação de norma 

regulatória, devem ser excluídas as despesas ocorridas por ineficiência ou aquelas não 

contempladas no processo de revisão tarifária, como é o caso de despesas com juros e multas 

sobre atraso no pagamento e de despesas/receitas financeiras não relacionadas às operações da 

companhia. 

Em entrevista com ambas as partes, regulado e regulador, foram acordadas a exclusão 

de algumas contas. No que tange ao caráter da ineficiência, excluíram-se os valores referentes 

às Horas Extras (Despesas com Pessoal), às Despesas com Juros e Multas por atraso (Outras 

Despesas Operacionais) e às Indenizações por Danos a Terceiros (Outras Despesas 

Operacionais). No que tange ao caráter da não abrangência ou não permissão normativa, as 

receitas/despesas financeiras não vinculadas ao serviço foram excluídas, bem como outras 

receitas/despesas operacionais não contempladas no arcabouço normativo regulatório, como 

Receitas de Alugueis, Recuperação de Despesas e Perdas Diversas. 

 Pela própria natureza tarifária, o valor previsto de receitas e de custos do serviço 

devem se equilibrar. Assim, todas as despesas de exploração, a depreciação, a provisão para 

devedores duvidosos e, inclusive, os custos com a remuneração do investimento deveriam ser 

cobertas pelas receitas do serviço. Por isso, a coluna “Previsto” apresenta um resultado 

tarifário igual a zero, em que os fluxos de receitas e custos se anulam. Entretanto, na coluna 

“Realizado”, o resultado tarifário ocorrido no período apresentou uma insuficiência de 

receitas. Isso pode indicar que mesmo com o ajuste previsto na revisão tarifária, houve uma 

subavaliação da taxa de revisão. A última linha da tabela anterior apresenta o percentual de 

acréscimo às receitas diretas para a efetiva cobertura dos custos do serviço realizados no 

exercício tarifário.  
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 Entre os custos do serviço, destacaram-se as despesas fiscais e os custos com a 

remuneração do investimento reconhecido. Ao contrário das demais despesas de exploração, 

que demonstraram uma diminuição em relação ao valor previsto, as despesas fiscais 

apresentaram um aumento de R$ 50.823 mil, proporcionalmente um acréscimo de 122% em 

relação ao valor previsto.  

Apenas as deduções com PIS/Cofins, decorrente do faturamento no período, foram de 

R$ 73.001 mil. Os outros tributos, como IPTU, IRPJ e CSLL, demonstravam um valor de R$ 

19.341 mil. A soma do total dos tributos seria de R$ 92.340 mil, nesse período tarifário. 

Apesar da solicitação da Compesa de R$ 33.000 mil, a Arpe aumentou essa previsão para R$ 

41.808 mil, conforme revisão tarifária de 2009. Nas Demonstrações Contábeis de 2008 e de 

2009 da Compesa, as deduções e as despesas tributárias já somavam um valor acima do 

previsto para o exercício tarifário estudado.  Em 2008, por exemplo, as deduções da receitas, 

referentes ao PIS/Cofins, já apresentavam um valor de R$ 60.590 mil e as despesas 

tributárias, o Imposto de Renda e a Contribuição Social somavam R$ 6.105 mil. Em 2009, as 

deduções foram de R$ 68.888 mil e as despesas totalizadas foram de R$ 20.033 mil. Dessa 

forma, as despesas fiscais representavam um valor de R$ 66.695 mil, em 2008, e de R$ 

88.921 mil, em 2009. 

Tabela 3 - Detalhamento das despesas fiscais 

Descrição 2008 2009 

Pis/Cofins (dedução)        60.590         68.888  

Despesas tributárias          4.544           8.305  

IRPJ / CSLL          1.561         11.728  

Total (Despesas Fiscais)        66.695         88.921  

Fonte: Balancetes da Compesa. 

A remuneração do investimento foi tratada em uma planilha a parte para ilustrar os 

valores verificados nos demonstrativos contábeis, conforme tabela a seguir. 

Tabela 4 - Detalhamento da remuneração sobre o investimento – Maio/2010 

Investimento Reconhecido (R$ mil) Previsto Realizado Diferença 

1 - Imobilizado Técnico      1.194.592 1.589.210 394.618 

2 - Depreciação Acumulada      (408.303) (442.712) (34.409) 

3 - Capital de Movimento     142.294 168.633 26.339 

Disponível  14.240 17.198 2.958 

Contas a Receber de Clientes   117.966 131.827 13.861 

Estoque de Materiais p/Op. e Manutenção 10.088 19.607 9.519 

4 - Valor do Investimento Reconhecido (1+2+3) 928.583 1.315.131 386.548 

5 - Taxa de remuneração do investimento 11,25% 11,25% - 

Remuneração do investimento reconhecido (4 x 5) 104.466 147.952 43.486 

Fonte: Relatório Final de Homologação da Revisão Tarifária – 2009 e Balancetes da Compesa. 
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Os dados da realização do investimento reconhecido foram obtidos nos balancetes 

contábeis da Compesa e obedeceram aos limites prescritos nos normativos regulatórios. 

Houve um acréscimo de 42% ao valor previsto para a remuneração do investimento 

reconhecido. O Imobilizado Técnico e a Depreciação Acumulada foram tomados pelos 

valores do Imobilizado em operação e da Depreciação Acumulada no balancete de maio de 

2010 e apresentaram uma variação de 33% e 8%, respectivamente. Em relação aos valores 

previstos foram incorporados R$ 394.618 mil ao imobilizado da Compesa. O capital de 

movimento foi obtido pelo somatório do Disponível, de Contas a Receber e dos Estoques. O 

disponível foi retirado do valor das contas de Caixa e de Bancos. O valor de Contas a Receber 

apresentado no balancete foi o único superior ao limite regulatório e, por isso, ficou 

restringido ao dobro do faturamento médio mensal do período. O valor dos Estoques foi 

retirado do saldo médio dos balancetes de maio de 2009, dezembro de 2009 e maio de 2010.  

A confrontação entre os ambientes regulatório e societário permitiu, em termos de 

valores absolutos, verificar a divergência entre o percentual de revisão tarifária solicitado e o 

percentual necessário para cobertura dos custos do serviço efetivamente ocorridos no período. 

A conciliação entre os valores previstos (homologados) e os valores realizados no 

período tarifário poderiam ser apresentados da seguinte forma: 

Tabela 5 - Conciliação dos Resultados Regulatório e Societário 

Conciliação dos Resultados – 01/jun/2010 até 31/mai/2010  

Receitas do Serviço R$ mil 

Receitas previstas 790.225 

(+) Aumento na realização das receitas diretas 8.979 

(-) Diminuição na realização das receitas indiretas (8.240) 

Receita do Serviço Realizada 790.964 

Custos do Serviço R$ mil 

Custos previstos 790.225 

(+) Aumento na realização das despesas de exploração 7.742 

(-) Diminuição na realização das despesas de depreciação e PDD (7.971) 

(+) Aumento na avaliação da remuneração sobre investimento 43.486 

Custo do Serviço Realizado 833.482 

Resultado Regulatório do Serviço Realizado    (42.519) 

Ajustes com outras despesas/receitas não contempladas na base regulatória 79.937 

(-)    Despesas excluídas por ineficiência (consideração regulatória) (12.291) 

(-/+) Despesas/Receitas excluídas por impedimento regulatório (15.311) 

(-/+) Despesas/Receitas não tratadas no âmbito regulatório (40.413) 

(+)    Reversão dos custos com remuneração do investimento  147.952 

Resultado ajustado para DRE do período (Base Societária) 37.419 

Fonte: Adaptado da Nota Técnica no 003/DEF/2009 e Balancetes da Compesa. 
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Observando a base regulatória, as receitas previstas variaram 0,09% em relação ao 

valor realizado. Durante o período, apesar do aumento das receitas diretas de R$ 8.979 mil, 

houve uma redução de R$ 8.240 mil no valor das receitas indiretas. Além disso, os custos do 

serviço foram subavaliados. Apesar da diminuição das despesas de depreciação e provisão 

para devedores duvidosos, houve acréscimos às despesas de exploração e aos custos com 

remuneração do investimento. Tais eventos de receitas e custos do serviço ocasionaram um 

resultado regulatório negativo de R$ 42.519 mil. 

Para fins de conciliação com a base societária, foram efetuados ajustes posteriores à 

apuração do resultado tarifário. De acordo com as normas regulatórias, na apuração do 

resultado foram excluídas as despesas com caráter de ineficiência, como as despesas com 

horas extras, com juros e multas e com indenizações por danos a terceiros. Também foram 

excluídas as despesas/receitas financeiras por impedimento regulatório e outras 

receitas/despesas operacionais não contempladas (Receitas de Alugueis, Recuperação de 

Despesas e Perdas Diversas). Antes da apuração do resultado do período, houve o acréscimo 

referente à reversão dos custos com a remuneração do investimento reconhecido, uma vez 

que, em sua essência, esse custo representa o custo de oportunidade e não está contemplado 

pela legislação societária. 

As informações contábeis permeiam o processo de revisão tarifária para subsidiar os 

cálculos de projeção dos custos do serviço com dados históricos de consumo (previsão das 

despesas de exploração) e, principalmente, com a avaliação de saldos de contas patrimoniais 

(para mensuração do investimento reconhecido), conforme Notas Técnicas e Propostas de 

Revisão Tarifária de 2009. A informação contábil, a partir da conciliação, possibilitou 

também a observação das divergências entre os valores projetados e os valores efetivamente 

ocorridos para o exercício tarifário, bem como permitiu proceder alguns comentários sobre 

tais divergências, transparecendo informações contábeis em base regulatória e em base 

societária. 

 

3.3. Os Pronunciamentos Contábeis e as implicações no Ambiente de Regulação 

As alterações da legislação societária foram tratadas a partir dos pronunciamentos 

técnicos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis e das alterações previstas nas 

Leis nº 11.638/07 e 11.941/09. Apesar dos pronunciamentos não representarem estruturas 
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impositivas e legais de práticas contábeis, eles refletem a interpretação do comitê para 

determinado evento estudado, alinhada à mudança do cenário legal contábil e à convergência 

aos padrões internacionais de contabilidade. Na prática, após a audiência pública e a 

aprovação, eles são adotados na íntegra pelas Resoluções do Conselho Federal de 

Contabilidade e pelos Órgãos reguladores de diversos segmentos. 

 

3.3.1. Os Pronunciamentos Técnicos e os Casos de Simulação 

Foram estudados casos que simulavam a adoção das práticas contábeis preconizadas 

nos pronunciamentos técnicos e aplicáveis ao ambiente da companhia de saneamento. Esses 

casos tinham a intenção de estimular o entendimento de possíveis impactos no processo 

tarifário, dada a adoção dessas práticas, e tomaram a vertente adotada pela Resolução 

Normativa da Aneel nº 396/2010 e da Norma de Referência da ABAR. 

Dessa forma, mesmo que as práticas não tenham sido efetivamente adotadas na 

Compesa, a simulação foi estudada para fornecer subsídios comparativos e trazer possíveis 

indícios das repercussões no processo tarifário, uma vez que as agências de regulação têm 

capacidade de observação limitada dos detalhes de operações, voltam suas ações para a 

análise de montantes significativos e as regras devem estar clara e previamente estabelecidas 

para determinadas exclusões ou ajustes dos valores.  

 

3.3.2. Seleção dos Pronunciamentos 

Foram vistos os Pronunciamentos Técnicos emitidos até o final de 2008, pois esse 

intervalo abrange as novas práticas impostas às demonstrações contábeis utilizadas nesta 

pesquisa. Na perspectiva da composição do investimento reconhecido, destacaram-se os 

pronunciamentos que interferem diretamente na mensuração e na composição do Imobilizado 

e de suas depreciações, do Intangível, do Ativo Diferido e suas amortizações, de Contas a 

Receber, dos Estoques e das disponibilidades. 

Através da entrevista com as equipes envolvidas de ambas as partes, Gerência de 

Contabilidade da Compesa e com a Coordenação de Tarifas da Arpe, os pronunciamentos 

foram restringidos aos que, conforme visão e experiência do pessoal envolvido, poderiam 

impactar mais sensivelmente no processo de revisão das tarifas e no valor do investimento 

reconhecido. 
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Em um primeiro recorte, estabelecido nas entrevistas com os gerentes, foram 

selecionados alguns Pronunciamentos: Conceitual Básico – Estrutura Conceitual, Redução ao 

Valor Recuperável de Ativos – CPC 01, Ativo Intangível – CPC 04, Operações de 

Arrendamento Mercantil – CPC 06, Ajuste a Valor Presente – CPC 12, e Adoção Inicial da 

Lei nº 11.638/07 e da MP nº 449/08 – CPC 13.  

Em um segundo recorte, esta seleção foi apresentada aos demais profissionais 

envolvidos, para validação dos pronunciamentos escolhidos. A maioria dos profissionais, que 

declarou ter conhecimento sobre a regulação do setor, só não validou o estudo do CPC 06 – 

Operações de Arrendamento Mercantil. Talvez, porque nesse segmento não há operações com 

essa essência. A figura a seguir representa um resumo do questionário aplicado junto aos 

profissionais da Compesa e da Arpe, para a validação dos Pronunciamentos estudados na 

presente pesquisa. 

 
Não há implicações Há implicações no processo de revisão tarifária 

                        

                                    
CPC 01 – Impairment 

                               
CPC 04 – Ativo Intangível 

                              
CPC 06 – Leasing Financeiro 

                                   
CPC 12 – Ajuste a Valor Presente 

                        

 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  

Gráfico 1 - Seleção e Validação dos Pronunciamentos Técnicos 
Fonte: Elaboração própria. 

 

O gráfico acima ilustra a percepção dos profissionais envolvidos no ambiente de 

regulação estudado e demonstra que: (1) dos 14 respondentes que admitiram ter conhecimento 

sobre as normas de regulação, todos marcaram que a redução ao valor recuperável de ativos 

poderia implicar no processo de revisão tarifária; (2) dos 13 respondentes, 9 perceberam 

alguma implicação no processo, uma vez aplicado o CPC 04 aos propósitos da revisão 

tarifária; (3) dos 12 respondentes que conhecem sobre normas de regulação, apenas 5 deles  

admitiu alguma influência, dada a aplicação do CPC 06; e (4) dos 13 respondentes que 
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observaram o CPC 12 no âmbito tarifário, todos perceberam alguma implicação no processo 

de revisão. Dessa etapa de validação, somente o CPC 06 foi descartado, pois a percepção da 

maioria foi que não haveria implicações, dada sua aplicação ao processo tarifário. 

O estudo dos pronunciamentos, com exceção do CPC Conceitual Básico e do CPC 13, 

abordou aspectos de: conceituação, objetivo, aplicações, procedimentos contábeis, conciliação 

entre informação contábil baseada na legislação societária e na legislação regulatória e, por 

fim, a adoção por parte da Compesa. O CPC Conceitual Básico e o CPC 13 foram utilizados 

para dar suporte sobre a estrutura e sobre as condições iniciais para adoção dos preceitos dos 

pronunciamentos estudados. 

  

3.4. CPC 01 – Redução ao Valor Recuperável de Ativos 

3.4.1. Objetivo, conceitos e aplicações 

O objetivo do Pronunciamento Técnico CPC 01 – Redução ao Valor Recuperável de 

Ativos – é definir procedimentos para garantir que os ativos de determinada entidade não 

estejam registrados contabilmente por um valor superior àquele passível de ser recuperado, 

tanto pelo uso ou quanto pela venda.  

Com as alterações da legislação societária, o § 3º do art. 183, da Lei nº 6.404/76, 

determinou que as companhias devem efetuar, pelo menos ao final de cada exercício social, 

uma análise sobre a recuperação dos valores registrados no imobilizado e no intangível. O 

Pronunciamento Técnico CPC 01 foi elaborado com a finalidade de orientar sobre a redução 

ao valor recuperável de ativos, também conhecido como teste de Impairment, e, na verdade, 

determina que o teste deve ser feito para todos os ativos.  

Ficou estabelecido que ativos avaliados por valor superior ao valor recuperável por 

meio do uso ou da venda, devem ser reduzidos ao seu valor recuperável, reconhecendo no 

patrimônio e no resultado a perda referente a essa desvalorização. 

De acordo com o CPC 01, o valor recuperável de um ativo imobilizado ou intangível é 

definido como o maior valor entre o valor líquido de venda ou o valor em uso desse ativo. O 

primeiro se refere ao valor a ser obtido pela venda de um ativo, descontado das despesas 

necessárias para essa transação. Essa venda deve representar uma transação em condições 

normais, envolvendo partes conhecedoras e independentes. 

Os ativos não destinados à venda, que apresentam benefícios às entidades através de 
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seu uso, demonstram o segundo caso. Além do levantamento do valor de mercado como 

parâmetro de comparação, deve ser tomado e comparado o valor econômico decorrente de seu 

uso. Conforme Iudícibus et al (2010), muitos dos ativos produzem benefícios em função de 

seu uso; e não, pela sua venda. A aplicação desse conceito implica que o valor de um ativo 

pode ser estimado pelo valor presente dos benefícios líquidos futuros decorrente de seu uso. 

Os elementos que compõem o valor em uso são formados pela estimativa dos fluxos de caixa 

futuros, que a companhia espera obter com esse ativo, pelas expectativas sobre possíveis 

variações no montante ou período desses fluxos, o valor do dinheiro no tempo, representado 

pela taxa de desconto, entre outros fatores, como falta de liquidez. 

 

3.4.2. Procedimentos de contabilização 

Uma vez levantado e confrontados os valores registrados contabilmente e os valores 

recuperáveis, para os ativos imobilizados ou intangíveis, aqueles que estiverem acima de seu 

valor recuperável devem ser reduzidos ao valor recuperável. Esse ajuste demonstra uma 

redução patrimonial e uma perda no exercício, já que parte do valor de determinado ativo não 

é recuperável, dentro das condições econômicas do período. Esse ajuste deve ser efetuado 

através da conta credora de Perdas por redução ao valor recuperável, retificando o valor 

contábil do respectivo ativo, e do reconhecimento da perda no resultado do período.  

Nos períodos de avaliação de seus ativos, a companhia deve observar se existe alguma 

indicação de que algum dos ativos tenha perdido valor. O CPC 01 apresenta uma lista de 

fontes externas e internas de informação com indicações que podem indicar a redução do 

valor de um ativo, como, por exemplo, mudanças significativas com efeito adverso sobre a 

entidade, que alteraram o ambiente tecnológico, de mercado, econômico ou legal, onde a 

companhia opera ou onde o ativo é utilizado.  

A indicação ou evidência de que houve desvalorização de algum ativo deve implicar 

na avaliação do valor recuperável e na comparação com o valor contábil. Assim, pode ser 

observado se existe alguma parcela de valor não recuperável. 

Existem situações em que o ativo não pode ser tomado de maneira individual. Nesses 

casos, considera-se o valor da unidade geradora de caixa para determinar seu valor 

recuperável. O CPC 01 define unidade geradora de caixa como o menor grupo identificável de 

ativos que gera as entradas de caixa. Entre essas situações, pode ser citado o caso da 

companhia, pois em alguns dos ativos não há a possibilidade de subdivisão de ativos que 



67 

 

compõem um sistema de operações. As questões aplicadas à mensuração do valor recuperável 

e da perda por desvalorização de um ativo individual são tradadas da mesma forma na 

unidade geradora de caixa, com exceção de que essa perda deve reduzir proporcionalmente o 

valor contábil dos ativos que compõem a unidade ou grupo de unidades geradoras de caixa.  

O Pronunciamento também descreve sobre a possibilidade de reversão de uma perda 

por desvalorização reconhecida em período anterior. A companhia deve estimar o valor 

recuperável de um ativo, caso existam indícios de que a perda reconhecida anteriormente não 

mais exista ou tenha diminuído. Da mesma forma, apresenta uma lista de exemplos com 

indícios baseados tanto em fontes internas de informações como externas. A reversão da 

perda deve ser reconhecida no resultado do período e não deve exceder o valor contábil que 

estaria reconhecido no balanço na hipótese de nenhuma perda ter sido reconhecida em período 

anterior.  

Outro ponto observado, a partir da aplicação periódica do Impairment, refere-se aos 

valores e às condições para depreciação e amortização dos ativos. As mudanças conjunturais, 

indicadoras de que um ativo possa estar com seu valor contábil superior ao seu valor 

econômico, podem implicar que a vida útil remanescente, o método de depreciação, 

amortização e exaustão ou até mesmo o valor residual deste ativo necessitam ser revisados e 

ajustados.  

 

3.4.3. Caso de simulação e conciliação da informação contábil 

Utilizando as disposições do Pronunciamento, da Resolução da Aneel e do Decreto 

Estadual nº 18.251/94 e suas alterações para o caso estudado, considerou-se na simulação que: 

(1) houve indícios de que o valor contábil estava superior ao valor recuperável; (2) o teste de 

recuperabilidade foi aplicado a uma Unidade Geradora de Caixa, composta pelo sistema de 

água e de esgoto em operação; (3) após estudos do fluxo de caixa, o valor em uso estava 5% 

(cinco por cento) menor que o valor contábil, constante no Balanço da Compesa, e, por isso, 

foi efetuado o ajuste em maio/2009; e (4) apesar das taxas de depreciação permanecerem 

inalteradas, as quotas de depreciação foram ajustadas para o novo valor do ativo em questão. 

Nas bases contábeis societárias, foram efetuados os seguintes procedimentos: 

Valor Contábil (em R$ mil) 1.565.216 

Valor em uso (em R$ mil) 1.486.955 

Ajuste Impairment (em R$ mil) 78.261 



68 

 

Assim, ao confrontar o valor em uso simulado (fluxo de benefícios líquidos futuros a 

valor presente) e o saldo contábil da Unidade Geradora de Caixa, foi necessário efetuar um 

ajuste no patrimônio e no resultado da companhia. Proporcionalmente, o ajuste foi lançado no 

resultado do período como uma perda por desvalorização e ajustado em contas retificadoras 

de cada ativo imobilizado em operação, conforme lançamento a seguir. 

D/C Contas Débito Crédito 

D Perda por desvalorização de ativo (resultado do período) 78.261 - 

C Perda estimada por valor não recuperável (conta retificadora) - 78.261 
 

A partir dos ajustes nos valores líquidos para os ativos em questão, efetuou-se uma 

nova avaliação das quotas de depreciação, uma vez que esses ativos apresentariam um 

comportamento de depreciação diferente daquele observado antes do ajuste de Impairment. A 

tabela a seguir demonstra o ajuste proporcional dos elementos que compõe o imobilizado 

técnico, bem como das respectivas depreciações.  

Tabela 6 - Composição e movimentação do imobilizado 

Descrição % Saldo Inicial Ajuste Saldo ajustado Adições Saldo Final 

Bens em operacao - custo 100,00%       1.565.216        (78.261)      1.486.955  23.995      1.510.950  

Maquinas, aparelhos e   0,147%             2.307             (115)            2.192  2.066            4.258  

Computadores e perifer.   0,219%             3.420             (171)            3.249  1.538            4.787  

Telefonia/comunicacao     0,011%                173   (9)               164  72  236  

Equipamentos eletromec.    0,399%             6.238             (312)            5.926  3.836            9.762  

Ferramentas de manuten.  0,000%                   2                -                   2  1                   3  

Bens de seguranca   0,003%                 41                (2)                 39  -                   39  

Eletrodomestico     0,016%                257              (13)               244  63               307  

Moveis e utensilios   0,141%             2.214             (111)            2.103  315            2.418  

Veiculos     0,309%             4.843             (242)            4.601  1.539            6.140  

Sistema de agua   74,693%       1.169.113        (58.456)      1.110.657  1.756      1.112.413  

Sistema de esgoto   20,332%         318.237        (15.912)         302.325  5.616         307.941  

Instalacoes eletricas    0,093%             1.458              (73)            1.385  -              1.385  

Bens de uso geral 3,636%           56.913          (2.846)           54.067  7.193           61.260  

Fonte: Balancetes da Compesa. 

A Tabela 06 apresenta a composição e a movimentação no período para as contas do 

imobilizado em operação, em função da simulação do ajuste de recuperabilidade e das adições 

ocorridas no período tarifário estudado. A coluna “%” representa o percentual de participação 

de cada ativo para a composição do imobilizado em operação. O Saldo inicial demonstra os 

valores dos ativos até maio de 2009. A coluna seguinte representa o ajuste total e proporcional 

referente ao ativo imobilizado em operação. O Saldo ajustado é valor líquido individual e do 

grupo, descontado do respectivo ajuste para maio de 2009. A coluna de Adições apresenta os 

valores incorporados ao imobilizado técnico até maio de 2010. Por fim, a última coluna é o 

saldo final para cada ativo componente do imobilizado em operação. 
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Tabela 7 - Composição da depreciação ajustada 

Descrição % Saldo Inicial 
Depr. ativos  

ajustados 

Depr. ativos  

Adicionados 

Depr. 

Período 

Saldo  

Final 

Depreciacoes acumuladas  (391.986) (36.914) (11.877)  (48.792)  (440.778) 

Deprec. Maquinas  10,0%  (643)  (219) (244)  (463)  (1.106) 

Deprec. Computadores 5,0%  (2.222)  (162) (504)  (666)  (2.888) 

Deprec. Telefonia/comum. 5,0%  (143)  (8) (13)  (22)  (165) 

Deprec. Equipamentos 10,0%  (553)  (593) (740)  (1.333)  (1.886) 

Deprec. Ferramentas  5,0%  (1) - - -  (1) 

Deprec. Bens de segura 10,0%  (16)  (4) -  (4)  (20) 

Deprec. Eletrodomestic. 10,0%  (141)  (24) (4)  (29)  (170) 

Deprec. Moveis e utens. 10,0%  (1.046)  (210) -  (210)  (1.256) 

Deprec. Veiculos 5,0%  (3.768)  (230) (474)  (704)  (4.472) 

Deprec. Sistema de Agua 2,5% (244.081)  (27.766) (8.578)  (36.345)  (280.426) 

Deprec. Sistema de Esgoto 2,5%  (93.018)  (7.558) (1.319)  (8.877)  (101.895) 

Deprec. Instalacoes Eletr. 10,0% -     (139) -  (139)  (139) 

Deprec. Bens de uso geral -  (46.354) -    - -     (46.354) 

Fonte: Balancetes da Compesa. 

A Tabela 06 apresenta a composição e a movimentação no período para a depreciação 

das contas do imobilizado em operação, de acordo com a simulação (Ajuste) e com os valores 

obtidos nos balanços da Compesa (Saldo Inicial e Depr. Ativos Adicionados), em milhares de 

Reais. A coluna “%” determina a taxa de depreciação para cada tipo de ativo. O Saldo inicial 

representa a depreciação acumulada até maio de 2009, conforme balancete da Compesa. A 

coluna seguinte representa a depreciação anual dos ativos ajustados pelo valor recuperável, 

baseada na taxa e nos valores correspondentes para cada ativo, através dos dados da Tabela 

05. A coluna de depreciação de ativos adicionados demonstra a depreciação anual decorrente 

da adição de imobilizados em operação no período (Vide Apêndice C). A coluna de 

depreciação do período é obtida pelo somatório das duas colunas anteriores. A última coluna 

representa a depreciação acumulada até o período tarifário estudado (maio/2010), 

considerando a simulação do valor recuperável. 

A partir da vertente da Resolução da Aneel, para o caso da adequação da contabilidade 

regulatória à redução ao valor recuperável, foi estabelecido que as imobilizações técnicas 

podem ser remuneradas com a respectiva capitalização desde que seja demonstrada a 

recuperabilidade e os futuros benefícios econômicos desses imobilizados. Dessa forma, na 

conciliação dos valores utilizados na revisão tarifária previstas nas normas vigentes, os ajustes 

referentes ao valor recuperável de ativos devem ser revertidos ou não considerados para fins 

de regulação. A Tabela 07, a seguir, apresenta a conciliação dessa prática contábil, 

comparando os dados sem a aplicação do CPC 01 e com a aplicação do CPC 01, realizados no 

período tarifário. 
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Tabela 8 - Fluxo tarifário (realizado x simulação CPC 01) – 01/jun/2010 até 31/mai/2010 

CPC 01 - Redução ao Valor Recuperável de 

Ativos (R$ mil) 

Sem aplicação Com aplicação 
Diferença 

Fluxo Realizado Fluxo Simulado 

Receitas 790.964 790.964 - 

Receitas Diretas 756.754 756.754 - 

Receitas Indiretas 34.210 34.210 - 

Custo dos Serviços 833.482 910.026 76.544 

Despesa de Exploração 605.075 605.075 - 

Depreciação, Prov.p/devedores  80.455 78.520 (1.935) 

Perdas por Impairment - 78.261 78.261 

Remuneração Investimento Reconhecido 147.952 148.170 218 

Resultado regulatório (Insuficiência) (42.519) (119.063) (76.544) 

Apuração do valor de Reajuste Tarifário Realizado Simulado Diferença 

(a) Total do Custo - Receitas Indiretas 799.272 875.816 76.544 

(b) Receitas Diretas 756.754 756.754 - 

Revisão Tarifária [(a/b) – 1] % 5,62% 15,73% 10,11% 

Fonte: Adaptado dos Balancetes da Compesa. 

Para os padrões de contabilidade simulados na tabela acima, existem implicações nos 

custos com a remuneração do investimento reconhecido, na despesa de depreciação ocorrida 

no período e na perda decorrente do Impairment. Os custos do serviço foram aumentados em 

R$ 76.544 mil e, conseqüentemente, a taxa de revisão seria de 15,73%, com uma diferença de 

10,11% em relação à taxa realizada sem a aplicação do CPC 01.  

A tabela abaixo demonstra a divergência na avaliação dos ativos regulatórios. A 

primeira coluna apresenta os saldos sem a aplicação; a segunda, com a aplicação da redução 

ao valor recuperável de ativos.  

Tabela 9 - Conciliação dos ativos (regulatórios x societários) – Maio/2010 

Conciliação entre Ativos Regulatórios e Societários (R$ mil) S/aplicação C/aplicação 

Avaliação do Ativo Imobilizado   

Imobilizado Técnico 1.589.210 1.589.210 

(-) Ajuste ao valor recuperável de ativos - (78.261) 

(=) Imobilizado em Operação da Empresa 1.589.210 1.510.949 

Contas redutoras do Ativo Imobilizado   

Depreciação Acumulada (442.712) (442.712) 

(+) Redução depreciação decorrente do valor recuperável - 1.935 

Depreciação Acumulada Ajustada (442.712) (440.777) 

Fonte: Adaptado dos Balancetes da Compesa. 
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Em decorrência da perda pelo ajuste ao valor recuperável do ativo, houve uma 

modificação no comportamento dos valores do imobilizado e da respectiva depreciação (vide 

Apêndice C).   

Tabela 10 - Detalhamento da remuneração sobre o investimento – Maio/2010 – CPC 01 

Investimento Reconhecido (R$ mil) Realizado Simulado Diferença 

1 - Imobilizado Técnico 1.589.210 1.589.210 - 

2.1 - Depreciação Acumulada (442.712) (440.777) 1.935 

2.2 – Ajuste de Impairment - (78.261) (78.261) 

3 - Capital de Movimento 168.633 168.633 - 

Disponível 17.198 17.198 - 

Contas a Receber de Clientes 131.827 131.827 - 

Estoque de Materiais p/Op. e Manutenção 19.607 19.607 - 

4 - Valor do Investimento Reconhecido (1+2+3) 1.315.131 1.317.065 1.935 

5 - Taxa de remuneração do investimento 11,25% 11,25% - 

Remuneração do investimento reconhecido (4 x 5) 147.952 148.170 218 

Fonte: Adaptado dos Balancetes da Compesa. 

A coluna “Realizado” demonstra os dados sem impacto do CPC 01 e a coluna 

“Simulado” apresenta os dados financeiros com as repercussões da aplicação do CPC 01. 

Como o valor do ajuste de Impairment seria lançado em uma conta retificadora do respectivo 

ativo (conta contábil de “Provisão para Perdas), o valor bruto do imobilizado não foi alterado. 

Entretanto, houve a necessidade de corrigir a depreciação acumulada, em função da redução 

do valor da depreciação do período em R$ 1.935 mil (R$ 50.726 – R$ 48.791), e reconhecer a 

redução de R$ 78.261 mil do imobilizado, originada pela perda com o ajuste de Impairment. 

A partir dos valores simulados, existiu uma diminuição de R$ 76.326 mil (R$ 78.261 – R$ 

1.935) no valor do investimento reconhecido e, conseqüentemente, uma redução de R$ 8.587 

mil (R$ 76.326 mil x 11,25%) no custo com a remuneração do investimento. 

A demonstração a seguir apresenta a conciliação entre valores previstos 

(homologados) e simulados. A coluna “Simulado” se refere ao valor da realização contábil, 

em bases regulatórias, com a aplicação das práticas previstas no CPC 01.  
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Tabela 11 - Conciliação dos Resultados Regulatório e Societário – CPC 01 

Conciliação dos Resultados (CPC 01) – 01/jun/2010 até 31/mai/2010 

Receitas do Serviço Simulado R$ mil 

Receitas previstas 790.225 

(+) Aumento na realização das receitas diretas 8.979 

(-) Diminuição na realização das receitas indiretas (8.240) 

Receita do Serviço Realizada 790.964 

Custos do Serviço R$ mil 

Custos previstos 790.225 

(+) Aumento na realização das despesas de exploração 7.742 

(-) Redução na realização das despesas de depreciação e PDD (9.906) 

(+) Acréscimo na avaliação da remuneração sobre investimento 43.704 

(+) Acréscimo da Perda por Impairment 78.261 

Custo do Serviço Realizado 910.026 

Resultado tarifário do Serviço Realizado (Base Regulatória) (119.063) 

Ajustes com outras despesas/receitas não contempladas na base regulatória 80.155 

(-)    Despesas excluídas por ineficiência (consideração regulatória) (12.291) 

(-/+) Despesas/Receitas excluídas por impedimento regulatório (15.311) 

(-/+) Despesas/Receitas não tratadas no âmbito regulatório (40.413) 

(+)    Reversão dos custos com remuneração do investimento  148.170 

Resultado ajustado para DRE do período (Base Societária) (38.907) 

Fonte: Adaptado da Nota Técnica no 003/DEF/2009 e Balancetes da Compesa. 

As receitas previstas variaram 0,09% em relação ao valor realizado, da mesma forma 

que observado na Tabela 07. Os custos do serviço foram subavaliados. Apesar da diminuição 

das despesas de depreciação e provisão para devedores duvidosos, houve acréscimos às 

despesas de exploração, aos custos com remuneração do investimento e às perdas com ajuste 

ao valor recuperável. Tais eventos de receitas e custos do serviço ocasionaram um resultado 

tarifário negativo em R$ 119.063 mil. 

Após a apuração do resultado tarifário, foram efetuados ajustes para fins de apuração 

do resultado societário, inclusive com a reversão dos custos com a remuneração do 

investimento reconhecido. Chegou-se ao resultado societário negativo de R$ 38.907 mil. 

Assim, ao confrontarmos com o mesmo saldo da Tabela 07, o resultado positivo de R$ 37.419 

mil R$, sem aplicação do CPC 01, seria obtida diferença de R$ 76.326 mil, em relação à 

redução ao valor recuperável (menos R$ 78.261 mil) e à redução da depreciação do período 

(mais R$ 1.935 mil).  
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3.4.4. Considerações após a simulação do CPC 01 

Baseado nas Demonstrações Contábeis da Compesa de 2009 e na entrevista com a 

Gerência de Contabilidade, a companhia efetuou um estudo para o teste do valor recuperável 

dos ativos, em função da redução de caixa decorrente de inadimplência de faturas de clientes, 

porém não identificou a necessidade de aplicar quaisquer ajustes referentes à perda dos bens e 

dos direitos.  

Nesse estudo, a companhia considerou a Unidade Geradora de Caixa o negócio como 

um todo, tendo em vista a existência de subsídios cruzados, na qual as redes atendem aos 

diversos municípios. A equipe de contabilidade ainda esclareceu que devido às adaptações do 

sistema, ainda não é possível controlar devidamente a apropriação dos custos nos centros de 

custos de água, esgoto e bens gerais, de forma a individualizar com precisão as possíveis 

unidades geradoras de caixa. Os critérios utilizados para o teste de recuperação apresentados 

na Demonstração Contábil esclareceram projeções e taxa de desconto utilizadas para o cálculo 

e o parecer da auditoria independente validou o procedimento. 

Existem condições, presentes no Pronunciamento, aplicadas à mensuração do valor 

recuperável e da perda por desvalorização de uma Unidade Geradora de Caixa que 

estabelecem uma proporcionalidade para atribuição de ajustes aos valores contábeis dos ativos 

que compõem a unidade ou grupo de unidades geradoras de caixa. Isso implicaria em um 

conhecimento da companhia na composição da sua Unidade e da parte que caberia aos bens 

do sistema de água e esgoto e dos bens de uso geral que estão em operação, bem como 

sugeriria novos estudos do comportamento da vida útil dos ativos e das condições de 

depreciação de cada um deles. Segundo entrevista, a vida útil e as condições de depreciação 

de ativos ainda não foram revisadas e continuam sendo utilizadas as taxas fiscais. 

Comportamento do imobilizado e da depreciação acumulada, ajustada pelo valor 

recuperável, deve ser corrigido para fins de regulação, uma vez que os valores considerados 

para revisão tarifária não são ajustados pelo Impairment. A partir do Quadro 04, observou-se 

que existe uma divergência entre a avaliação de ativos reconhecidos pela base regulatória, 

através da Lei Federal nº 8.987/95, e pela base societária.  
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Avaliação do Valor 

Recuperável 
Base Societária Base Regulatória 

1º Momento: 

Reconhecimento do 

Valor recuperável 

As práticas contábeis devem garantir que 

os ativos não estejam registrados 

contabilmente por um valor superior àquele 

passível de ser recuperado, tanto pelo uso 

ou quanto pela venda. 

De acordo com a Lei Federal nº 

8.987/95, uma vez extinta a 

concessão, a concessionária terá sua 

indenização baseada nas parcelas do 

investimento reconhecido, ainda não 

amortizados ou não depreciados. 

2º Momento: 

Ajuste no valor dos 

ativos 

Uma vez reconhecido que o valor 

registrado contabilmente está acima do 

valor recuperável, é necessário efetuar um 

ajuste até esse último valor. 

Não houve determinação normativa 

para o ajuste. 

3º Momento: 

Ajuste no valor da 

Depreciação 

Os ativos ajustados ao valor recuperável 

apresentam um comportamento de 

depreciação ou de amortização diverso 

daquele anterior ao ajuste e, portanto, 

existe uma alteração na quota de 

depreciação/amortização desses ativos. 

Não houve determinação normativa 

para alteração nas quotas de 

depreciação em função do ajuste ao 

valor recuperável dos ativos 

reconhecidos. 

Quadro 4 - Comparação dos critérios para o valor recuperável de ativos 

Fonte: Elaboração própria. 

Ao relacionar a discussão sobre o CPC 01 com a percepção dos profissionais 

envolvidos com o ambiente estudado, obteve-se o seguinte gráfico: 

 

Gráfico 2 - CPC 01 x Regulação 
Fonte: Elaboração própria. 

O gráfico 02 demonstra a percepção dos profissionais envolvidos quanto às possíveis 

implicações, dada a aplicação do CPC 01 - Valor recuperável de Ativos, no processo de 

revisão tarifária. A percepção foi distribuída de forma que permitisse apresentar o nível de 

conhecimento sobre regulação (“conhece” ou “não conhece”) e o grau de implicações no 
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processo tarifário associadas à adoção do CPC 01 (“nenhuma ou pouca” e “alguma ou 

muita”). Assim, dos quatorze respondentes que consideraram conhecer regulação, todos 

atribuíram algumas ou muitas implicações ao processo tarifário. Nenhum dos profissionais, 

que colocou conhecer a regulação do setor, atribuiu que o CPC 01 teria pouca ou nenhuma 

implicação no processo. Nove respondentes não atribuíram grau de implicações por 

considerarem desconhecer possíveis impactos e uma pessoa não marcou nenhuma das 

alternativas. Praticamente, 40% dos profissionais envolvidos não percebeu ou não conheceu 

alguma relação entre a aplicação do valor recuperável de ativos e o processo tarifário. 

Dos pontos observados sobre a adoção do Pronunciamento Técnico CPC 01, para fins 

de conciliação entre as informações de regulação e societárias, destacou-se a necessidade de: 

 Norma regulatória para fiscalizar e orientar sobre possíveis indícios de que o 

valor contábil do imobilizado técnico é superior ao valor recuperável do ativo, 

a fim de garantir que os valores do ativo estejam devidamente avaliados, bem 

como uma observação detalhada da composição da unidade geradora de caixa 

e do valor proporcional de cada ativo considerado para o ajuste por 

desvalorização do imobilizado técnico, já que a Unidade Geradora de Caixa 

abrange itens em operação e em andamento; e 

 Entendimento entre regulador e regulado no caso de possíveis previsões e 

ajustamentos de perdas por desvalorização do ativo decorrentes do teste de 

recuperabilidade, uma vez que os valores da remuneração do investimento 

reconhecido e das perdas por Impairment poderiam ser afetados pela adoção do 

CPC 01. 

 Regulação em relação à revisão da vida útil e das condições de 

depreciação/amortização dos ativos, pois os indícios de que o valor contábil 

possa estar superior ao valor recuperável implicariam em novos estudos das 

condições de depreciação/amortização e tais características deveriam ser 

revisadas periodicamente, para garantir que os valores utilizados como 

parâmetro na revisão tarifária representem, da melhor forma, as despesas pelo 

consumo desses ativos em operação da companhia.   
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3.5. CPC 04 – Ativo Intangível 

3.5.1. Objetivo, conceitos e aplicações 

O objetivo do presente Pronunciamento Técnico é o de definir o tratamento contábil 

dos ativos intangíveis. Esta Norma, alinhada à norma internacional IAS 38 do IASB, 

estabelece os critérios para reconhecimento, bem como especifica como mensurar o valor 

contábil desses ativos, exigindo divulgações específicas.  

Com as alterações promovidas na Lei nº 6.404/76, através das Leis nº 11.638/07 e nº 

11.941/09, ficou estabelecida uma nova estrutura para apresentação do Balanço Patrimonial 

das organizações. Entre essas alterações, foi criado o grupo do Intangível. 

Esse grupo compõe o ativo não circulante, assim como o realizável a longo prazo, os 

investimentos de longo prazo e o ativo imobilizado. São classificados no grupo Intangível os 

direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da companhia ou 

exercidos com esse fim, ainda compreendendo o fundo de comércio adquirido. De acordo 

com o CPC 04, o ativo intangível é definido como um ativo não monetário identificável sem 

substância física.  

Assim como os demais ativos, o intangível está atrelado à geração de benefícios 

econômicos para as entidades que detêm o controle e exclusividade de sua exploração. As 

licenças, a propriedade intelectual, o conhecimento mercadológico, as marcas registradas e a 

implantação de novos sistemas (softwares), todos esses são exemplos de recursos que 

compõem o ativo intangível.  

Para Iudícibus et al (2010), é conseqüência natural da adoção pelas companhias 

brasileiras do grupo do intangível que muitas das rubricas registradas e contabilizadas em 

outros grupos de contas sejam reclassificadas para o ativo intangível. Os autores sugerem uma 

redução nos valores atribuídos aos grupos de contas de Investimentos, Imobilizado e Diferido, 

quando da reclassificação dos elementos. 

Um elemento intangível deve atender alguns critérios para definição como integrante 

de um ativo intangível. Nesse caso, para tais fins, esses itens devem ser identificáveis, 

passíveis de controle por parte da entidade e geradores de benefícios econômicos futuros para 

a entidade.  

Um ativo satisfaz o critério de identificação quando puder ser separado da entidade e 

vendido, transferido, licenciado, alugado ou trocado, seja individualmente ou em conjunto 
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com um contrato, ativo ou passivo relacionado. Também pode ocorrer se resultar de direitos 

contratuais ou outros direitos legais, independentemente de tais direitos serem transferíveis ou 

separáveis da entidade ou de outros direitos e obrigações. 

A companhia controla determinado ativo quando detém o poder de se apropriar dos 

benefícios econômicos gerados pelo recurso e pode restringir o acesso de terceiros a esses 

benefícios. Normalmente, isso pode ser observado quando há direitos legais protegendo o uso 

do intangível pela entidade. 

Por fim, os benefícios futuros esperados são aqueles resultantes da venda de produtos 

ou serviços elaborados a partir da utilização do intangível. Podem, também, ser resultantes da 

redução de custos decorrente da utilização do intangível. 

 

3.5.2. Procedimentos de contabilização 

Em outro momento, após a identificação dos elementos que se enquadram na classe de 

ativos intangíveis, o CPC 04 estabelece algumas condições para que um intangível possa ser 

reconhecido e contabilizado no patrimônio da companhia. As condições básicas advêm 

quando: (a) for provável que os benefícios futuros atribuíveis ao ativo sejam gerados em favor 

da companhia; e (b) o custo do ativo possa ser apurado com segurança.  

Uma vez atendidos os critérios de reconhecimento, o ativo intangível deve ser 

mensurado pelo custo no momento do reconhecimento inicial. A mensuração do custo pode 

acontecer na aquisição do intangível de terceiros ou quando esse ativo é gerado internamente.  

No caso dos ativos intangíveis adquiridos separadamente de terceiros, esses ativos são 

avaliados pelo preço pago, inclusive outros valores diretamente atribuíveis à preparação desse 

ativo para utilização. Esse valor indica a expectativa de geração de benefícios futuros, 

decorrentes da utilização do intangível, em favor da companhia. 

Para reconhecimento e mensuração de um ativo intangível gerado internamente, é 

observada a fase de desenvolvimento. Essa etapa é posterior à fase de pesquisa e cabe a 

companhia estabelecer condições adequadas para avaliar os benefícios econômicos resultantes 

do processo. Para isso, a companhia deve demonstrar: (a) que o intangível pode ser 

disponibilizado para uso ou venda, (b) que tem capacidade e condições para usar ou vender o 

intangível, (c) a forma como o intangível irá gerar benefícios futuros, (d) disponibilidade de 

recursos para concluir o desenvolvimento e (e) capacidade de mensurar os gastos com o 
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desenvolvimento. Da mesma forma que os custos do intangível adquiridos de terceiros, 

aqueles gerados internamente se restringem à soma dos gastos incorridos desde a data de 

reconhecimento até o momento em que ele é posto em funcionamento. 

O CPC 04 determina que, após o reconhecimento inicial com base no custo, um ativo 

intangível deve ser deduzido da respectiva amortização acumulada e das possíveis perdas 

estimadas por redução do seu valor recuperável. Entretanto, o parágrafo 89 do 

pronunciamento prescreve que a contabilização de um ativo intangível se baseia na vida útil 

estimada e, dessa forma, são amortizados os ativos intangíveis com vida útil definida, 

enquanto a de um intangível com vida útil indefinida não deve ser amortizado. Assim, apesar 

da aplicação do teste de Impairment para ambos os casos, os valores do intangível sem 

definição de vida útil são ajustados pelo valor recuperável do mesmo. 

 

3.5.3. Caso de simulação, conciliação e adoção do Pronunciamento 

O caso do CPC 04 – Ativo Intangível, utilizando as disposições do Pronunciamento, 

da Resolução da Aneel nº 396/10 e do Decreto Estadual nº 18.251/94 e suas alterações, 

considerou na simulação que: (1) existe um entendimento entre as partes que o valor do 

intangível faz parte dos itens a serem remunerados; (2) houve amortização do Intangível no 

período tarifário, no valor de R$ 242 mil, referente ao saldo de maio de 2009; e (3) o valor do 

intangível, a amortização e o tempo de amortização foram obtidos no balanço de 2009 da 

Compesa. 

Descrição Mai/09 Mai/10 Adições Amortização 

Ativo Intangível 2.425 4.145 1.720 242 

 

O ajuste da amortização foi lançado no resultado do período como uma despesa 

operacional e ajustado em uma conta retificadora do ativo intangível, conforme lançamento a 

seguir. 

D/C Contas Débito Crédito 

D Despesa de amortização do intangível (resultado do período) 242 - 

C Amortização acumulada - 242 

 

O ativo intangível, em função da simulação da amortização, seria apresentado pelo 

valor do saldo de maio de 2010, com a respectiva conta redutora. 
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Ativos Intangíveis (softwares) 4.145 

(-) Amortização acumulada (242) 

Ativo Intangível líquido 3.902 

 

Na conciliação entre as bases societária e regulatória, observaram-se aspectos 

conceituais da Resolução da Aneel nº 396/2010, conforme art.2, $4º, que, para atender aos 

preceitos do CPC 04, seria reconhecido o ativo intangível como parte do “imobilizado em 

serviço”. Dessa forma, os valores do intangível poderiam ser reconhecidos para fins de 

remuneração do investimento, conforme tabela a seguir. 

Tabela 12 - Fluxo tarifário (realizado x simulação CPC 04) – 01/jun/2010 e 31/maio/2010 

CPC 04 – Ativo Intangível (R$ mil) Fluxo Realizado Fluxo Simulado Diferença 

Receitas 790.964 790.964 - 

Receitas Diretas 756.754 756.754 - 

Receitas Indiretas 34.210 34.210 - 

Custo dos Serviços 833.482 834.164 681 

Despesa de Exploração 605.075 605.075 - 

Depreciação e Provisão p/devedores 80.455 80.697 242 

Remuneração Investimento Reconhecido 147.952 148.391 439 

Resultado regulatório (Insuficiência) (42.519) (43.200) (681) 

    

Apuração do valor de Reajuste Tarifário Realizado Simulado Diferença 

(a) Total do Custo - Receitas Indiretas 799.954 799.954 681 

(b) Receitas Diretas 756.754 756.754 - 

Revisão Tarifária [(a/b) – 1] % 5,62% 5,71% 0,09% 

Fonte: Adaptado dos Balancetes da Compesa. 

A coluna “Realizado” demonstra os dados sem impacto do CPC 04 e a coluna 

“Simulado” apresenta os dados financeiros com as repercussões da aplicação do CPC 04. Para 

os padrões de contabilidade simulados na tabela acima, existem implicações nos custos com a 

remuneração do investimento reconhecido e na despesa de depreciação/amortização ocorrida 

no período, decorrente do reconhecimento do ativo intangível entre os investimentos 

remunerados na revisão tarifária. Os custos do serviço foram aumentados em R$ 681 mil e, 

conseqüentemente, a taxa de revisão seria de 5,71%, com uma diferença de 0,09% em relação 

à taxa realizada sem a aplicação do CPC 04. Uma parte da diferença ocorreu pelo aumento 

direto com as despesas de amortização do intangível no período, no valor de R$ 242 mil, e a 

outra parte se refere ao acréscimo dos custos com a remuneração do investimento em R$ 439 

mil, conforme Tabela 13. 
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Tabela 13 - Detalhamento da remuneração sobre o investimento – Maio/2010 – CPC 04 

Investimento Reconhecido (R$ mil) Realizado Simulado Diferença 

1 - Imobilizado Técnico      1.589.210 1.589.210 - 

1.1 - Depreciação Acumulada (442.712) (442.712) - 

2 – Intangível - 4.145 4.145 

2.1 – Amortização Acumulada - (242) (242) 

3 - Capital de Movimento     168.633 168.633 - 

Disponível  17.198 17.198 - 

Contas a Receber de Clientes   131.827 131.827 - 

Estoque de Materiais p/Op. e Manutenção 19.607 19.607 - 

4 - Valor do Investimento Reconhecido (1+2+3) 1.315.131 1.319.033 3.902 

5 - Taxa de remuneração do investimento 11,25% 11,25% - 

Remuneração do investimento reconhecido (4 x 5) 147.952 148.391 439 

Fonte: Adaptado dos Balancetes da Compesa. 

Existe um impacto no valor do investimento reconhecido para fins tarifários, em 

decorrência da adição do ativo intangível, no valor de R$ 4.145 mil, e dos ajustes de 

amortização acumulada, no valor de R$ 242 mil, a fim de adequar a mensuração ao valor 

contábil desse ativo.  

 

3.5.4. Considerações após a simulação do CPC 04 

Baseado nas Demonstrações Contábeis da Compesa de 2009, na Resolução da Aneel 

nº 396/10 e na entrevista com a Gerência de Contabilidade e com a Coordenação de Revisão 

Tarifária da Arpe, existe uma convergência no discurso obtido nas entrevistas e na literatura 

normativa sobre o assunto do ativo intangível, em que ambos concordam com a incorporação 

e reconhecimento do intangível como parte dos investimentos (ativos) a serem remunerados 

na revisão tarifária. 

Após entrevista com a Coordenação de Tarifas da Arpe, com a Gerência de 

Contabilidade e com a Coordenação de Tarifas da Compesa, existe um entendimento prévio 

sobre a incorporação de gastos com a implantação de um sistema de gestão empresarial. A 

implantação desse sistema, conforme a equipe de contabilidade, atende aos preceitos do CPC 

04, seus gastos estão sendo lançados no ativo intangível da companhia e deverão ser 

amortizados em um prazo de 10 anos. Os gastos com o sistema de gestão não estão sendo 

amortizados, pois o sistema ainda está em fase de implantação.  

Entre os comentários da Coordenação de Tarifas da Arpe, não há uma previsão 

explícita para a incorporação de ativos intangíveis, porém isso não impediria que o valor fosse 

adotado nas propostas da Compesa e estudado pela equipe da Arpe. Outro comentário dessa 
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coordenação atentou para quais tipos de ativos intangíveis seriam possivelmente 

remunerados. Segundo entrevista, diferentemente da implantação do sistema de gestão, as 

marcas e as patentes, por exemplo, não seriam consideradas como parte do investimento 

reconhecido, uma vez que tais elementos não estariam agregando ou beneficiando 

objetivamente um mercado com baixo grau de concorrência.  

Apesar do entendimento entre regulado e regulador sobre o valor considerado para 

remuneração dos ativos intangíveis, o Decreto Estadual não esclarece que tipos de bens ou 

direitos são inseridos para remuneração, como bens corpóreos e incorpóreos dedicados 

exclusivamente à manutenção dos serviços da concessionária. Embora alterado por outros 

decretos, inclusive no ano de 2009, não foi verificado uma atualização ou um relacionamento 

com a nova estrutura patrimonial prevista nos Pronunciamentos e na legislação contábil 

societária.  

Ao introduzir essa a discussão do CPC 04 à percepção dos profissionais envolvidos 

com o ambiente estudado, obteve-se o seguinte gráfico: 

 

Gráfico 3 - CPC 04 x Regulação 
Fonte: Elaboração própria. 

O gráfico 03 apresenta a percepção dos profissionais envolvidos quanto às possíveis 

implicações, dada a adoção do CPC 04 - Ativo Intangível, no processo de revisão tarifária. A 

percepção foi elaborada de forma que possibilitasse demonstrar o nível de conhecimento 

sobre regulação (“Conhece” e “Não conhece”) e o grau de implicações associados ao CPC 04 
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(“Pouca ou nenhuma” e “Alguma ou muita”). Dos treze respondentes que consideraram 

conhecer regulação, nove deles atribuíram algumas ou muitas implicações ao processo 

tarifário e quatro atribuíram pouca ou nenhuma implicação. Nenhum profissional, que 

colocou desconhecer a regulação do setor, atribuiu que o CPC teria pouca ou nenhuma 

implicação no processo. Dez respondentes não atribuíram grau de implicações por 

considerarem desconhecer possíveis impactos e uma pessoa não marcou nenhuma das 

alternativas. Praticamente, 43% dos profissionais envolvidos não percebeu ou não conheceu 

alguma relação entre a aplicação do valor recuperável de ativos e o processo tarifário. 

De acordo com a tabela de simulação, a estrutura normativa de regulação atual 

apresentaria algumas divergências no momento da conciliação da base regulatória com a base 

societária, dada a aplicação do CPC 04. Para a conciliação entre as informações contábeis de 

regulação e societárias, percebeu-se a necessidade de: 

 Formalização, por meio de norma regulatória, da discussão sobre ativos 

intangíveis. Apesar do prévio entendimento entre as partes, deve-se estudar a 

possibilidade da inclusão de valores do intangível para fins de remuneração do 

investimento, já que está discussão não está explicitamente enquadrada nos 

dispositivos de regulação, bem como, da prévia delimitação do tipo de ativo 

intangível que seria incorporado aos investimentos reconhecidos. 

 Uma observação, por parte do órgão regulador, quanto aos valores do 

intangível e da respectiva amortização, uma vez que esses, ao serem 

incorporados aos investimentos reconhecidos, alterariam os custos do serviço, 

em função da inclusão das despesas com amortização e do intangível aos 

custos com a remuneração do investimento reconhecido. 
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3.6. CPC 12 – Ajuste a Valor Presente 

3.6.1. Objetivo, conceitos e aplicações 

O Pronunciamento Técnico CPC 12 foi aprovado pela Resolução CFC nº 1.151/09 e 

nele foram estabelecidos alguns requisitos para orientar, especificamente, quando da 

utilização do ajuste a valor presente para os elementos do ativo e do passivo, no momento da 

elaboração das demonstrações contábeis.  

O pressuposto do valor presente, utilizado para fins de mensuração contábil, consiste 

no entendimento do valor do dinheiro no tempo. A mensuração de elementos do ativo e do 

passivo, a partir dos conceitos de ajustes a valores presentes, procuraria demonstrar os efeitos 

econômicos dos fluxos de caixa presentes e futuros desses itens patrimoniais. Dessa forma, 

poderia ser evidenciada a essência da transação econômica, de um determinado momento, em 

contraposição a períodos distintos. 

O artifício do valor presente intenciona converter benefícios e sacrifícios associados a 

um item patrimonial em quantidade de moeda, respeitando as épocas de ocorrência, e 

transportá-los para uma data específica, através de uma taxa de desconto. Dessa forma, o 

valor presente de um fluxo futuro de caixa, aplicado aos itens do ativo ou passivo, objetivaria 

identificar o montante que, recebido hoje, proporcionaria a mesma utilidade que outro obtido 

em determinada data futura (IUDÍCIBUS et al, 2010). 

A Lei nº 6.404/76 definiu como um dos critérios de avaliação de ativos e de passivos o 

Ajuste a Valor Presente desses itens patrimoniais. Conforme redação dada pela Lei nº 

11.638/07, os elementos do ativo que resultassem de operações de longo de prazo deveriam 

ser ajustados pelo seu valor presente. Para os demais elementos, presentes no ativo circulante, 

o mesmo artifício seria utilizado nos casos que houvesse um efeito relevante, dada a aplicação 

do valor presente. Da mesma forma, a Lei nº 11.941/09 trouxe esse entendimento do ajuste 

para as contas do passivo. No caso, as obrigações classificadas no passivo não circulante 

deveriam ser ajustadas ao seu valor presente; e as obrigações de curto prazo, somente quando 

houvesse efeito relevante.  

O CPC 12 define que a mensuração contábil a valor presente deve ser aplicada ao 

reconhecimento inicial de transações que envolvem ativos e passivos. Apenas em casos 

excepcionais, a exemplo da renegociação de uma dívida, o ajuste é reaplicado como uma nova 

medição desse ativo ou passivo, uma vez que foram estabelecidos novos termos para 

avaliação desses itens patrimoniais.  



84 

 

Esse pronunciamento condiciona três características, a fim de estabelecer os 

procedimentos de mensuração contábil a valor presente. Na primeira característica, um 

elemento a ser mensurado a valor presente deve envolver uma transação que dá origem a um 

ativo, a um passivo, a uma receita ou a uma despesa, bem como uma mutação do patrimônio 

líquido, cuja contrapartida de qualquer uma dessas origens produz um ativo ou um passivo 

com liquidação financeira em data distinta da data de reconhecimento. A segunda estabelece 

que esses elementos devem estar associados ao reconhecimento periódico de mudanças de 

valor, de utilidade ou de substância se comparados a outros ativos ou passivos similares. A 

última característica descreve que um conjunto particular de fluxos de caixa estimados deve 

estar claramente associado ao elemento do ativo ou do passivo. 

Marion (2009) associa o entendimento do valor presente ao conhecimento já utilizado 

pela Matemática Financeira e considera que este é o valor de um recebimento futuro em 

moeda atual. Para ser calculado o valor presente é preciso conhecer o fluxo de recebimentos e 

de pagamentos associado ao item avaliado e suas respectivas datas de ocorrência, o número de 

períodos da transação e a taxa de desconto que será utilizada para a mensuração do valor 

presente. O elemento crítico desses dados é o conhecimento da taxa de desconto. Ela deveria 

representar a taxa marginal em que as pessoas substituiriam as satisfações presentes pelas 

futuras.  

Segundo o CPC 12, na determinação da taxa de desconto, é necessário utilizar uma 

taxa que reflita juros compatíveis com a natureza, o prazo e os riscos relacionados à transação. 

Devem-se levar em conta, ainda, as taxas de mercado praticadas entre as partes e se as taxas 

de juros estão explícitas, isto é, descritas no contrato da operação, ou implícitas e embutidas 

na precificação inicial da transação.  

Nos casos em que a taxa estiver explicitada no contrato, deve ser efetuada uma 

comparação entre a taxa de juros da operação e a taxa de juros do mercado, na origem da 

transação. Uma vez aplicada uma taxa de desconto, esta deve ser adotada consistentemente 

até a realização do ativo ou liquidação do passivo. 

De acordo com Iudícibus et al (2010), a taxa de desconto corresponde à taxa efetiva da 

data de transação. Para ele, a taxa reconhecida no ajuste independe da taxa de juros de 

mercado em períodos subseqüentes e, nos casos em que a taxa de juros da transação é 

explicitada, deve-se apenas verificar sua razoabilidade com a taxa de juros de mercado 

aplicável, com as condições da data original da transação. 
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3.6.2. Procedimentos de contabilização 

Pelo pronunciamento, os ativos e os passivos monetários, com juros implícitos ou 

explícitos embutidos em seu valor, devem ser mensurados contabilmente pelo seu valor 

presente. Apesar das Leis nº 11.638/07 e nº 11.941/09 mencionarem ajustes para saldos de 

ativos e passivos, os ajustes a valor presente podem ter relação direta com as transações de 

compra e de venda. Estas transações envolvem, preponderantemente, as contas do resultado e 

que, por sua vez, implicam na apuração do resultado.  

Dada a aplicação do ajuste, o custo de ativos não monetários, de receitas ou de 

despesas associadas à transação deve ser ajustado e devem ser considerados os respectivos 

valores da transação e da mensuração contábil do valor presente. A partir disso, uma vez 

ajustado o item não monetário, este não deve mais ser submetido a ajustes subseqüentes, no 

que cabe à figura de juros embutidos. A mensuração do ajuste a valor presente utiliza base 

exponencial pro rata die, a partir da origem de cada transação, sendo os seus efeitos 

apropriados nas contas a que se vinculam. 

O entendimento do Ajuste a Valor Presente, como uma mudança de prática contábil, é 

visto de forma retrospectiva. Dessa forma, os ajustes deveriam ser considerados 

retrospectivamente para os períodos apresentados e devidamente contabilizados na conta de 

lucros ou prejuízos acumulados. É preciso se considerar, ainda, no caso do exercício social 

iniciado a partir de 1º de janeiro de 2008, conforme disposto no Pronunciamento Técnico 

CPC 13 – Adoção Inicial das Leis nº 11.638/07 e nº 11.941/09.  

Pelo CPC 13, admitiu-se que o cálculo do ajuste a valor presente poderia ser efetuado 

para os saldos em aberto, baseados em valores globais e condicionados a grupo de contas com 

características uniformes, e que, na impossibilidade de determinar a taxa de desconto da data 

da transação (original), poderiam ser utilizadas taxas com base nas condições da data da 

transição.  

O registro do Ajuste a Valor Presente (AVP) para as contas do ativo ou do passivo 

deve ocorrer no momento inicial da transação. No caso das operações de vendas a prazo ou de 

negociação de dívidas (parcelamentos), com foco no estudo da companhia de saneamento, a 

conta de Clientes ou Contas a Receber são debitadas pelo valor pré-determinado na operação, 

em contrapartida da conta de Receitas Brutas. Nesse caso, são registrados o principal da 

dívida e os juros embutidos na transação.  
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Pela mensuração do ajuste a valor presente, considerando os períodos de ocorrência, o 

fluxo de caixa e a taxa de desconto, os valores brutos são corrigidos pelo débito na conta de 

Receitas Brutas e pelo crédito em uma conta redutora do respectivo ativo (Clientes ou Contas 

a Receber). A baixa da conta de Ajuste a Valor Presente de Operações de Venda é lançada 

para Receita financeira, em função dos períodos de competências e da taxa efetiva de juros 

considerada inicialmente. 

 

3.6.3. Caso de simulação, conciliação e adoção do Pronunciamento 

Utilizando as disposições dos Pronunciamentos Técnicos CPC 12 e 13 e do Decreto 

Estadual nº 18.251/94 e suas alterações, considerou-se na simulação que: (1) de acordo com a 

composição de Contas a Receber, o objeto para ajuste a valor presente se refere aos 

Parcelamentos e Financiamentos de Clientes, concernente aos valores negociados do principal 

e dos juros embutidos; (2) a taxa de desconto e o prazo médio de parcelamentos foram 

retirados da Resolução de Diretoria da Compesa nº 001/2005; (3) o ajuste foi efetuado sobre 

os saldos de maio de 2009, admitindo as premissas do CPC 13 (data de transição); e (4) as 

transações ocorridas entre junho de 2009 e maio de 2010 foram ajustadas mensalmente, em 

função da categoria de clientes da tarifa social e dos demais clientes.  

A composição de Contas a Receber foi obtida nos balancetes contábeis de maio de 

2009 e maio de 2010 e estão distribuídas conforme valores abaixo (em R$ mil). 

 Maio/09 Maio/10 

Circulante   

Contas a receber 197.302 254.265 

Contas a receber de clientes 610.497 725.014 

Parcelamentos 21.420 23.610 

Financiamentos de Serviços 3.552 3.271 

Outras contas a receber - 437 

(-) Provisão p/créd. Liquid.duvidosa (427.617) (487.401) 

(-) Outras deduções (10.551) (10.666) 

Não Circulante   

Contas a Receber 39.773 38.045 

Parcelamentos LP 25.002 24.234 

Financiamentos de Serviços LP 14.771 13.811 

 

As contas de Parcelamentos e Financiamentos foram selecionadas para ajuste a valor 

presente por representarem as únicas operações de curto e de longo prazo de Contas a 

Receber. Para determinar a taxa de desconto e o prazo de parcelamento e financiamento foram 
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utilizadas as condições previstas na Resolução de Diretoria da Compesa nº 001/2005, sobre 

negociação de débitos de clientes, disponível no site da companhia, que prevê uma taxa de 

juros de 2% para parcelamento em até 36 meses. 

De acordo com o Pronunciamento Técnico, parte da receita está relacionada 

diretamente à utilização dos serviços da companhia e a outra parte está relacionada aos 

aspectos financeiros das operações. Sabe-se que, durante o período tarifário, os ajustes de 

AVP de curto prazo serão realizados como receitas financeiras do Parcelamento e do 

Financiamento, debitando o ajuste e creditando a receita financeira. As receitas envolvidas 

com os serviços seriam reconhecidas na data da transação original e as receitas financeiras 

seriam apropriadas periodicamente, dada a realização e competência de cada operação que 

compõe o saldo das contas a receber estudadas. 

Apesar da prática contábil se referir ao ajuste na data original da transação, esses 

dados são difíceis de serem obtidos através das informações divulgadas e obtidas junto à 

Compesa, principalmente quanto à movimentação diária das transações e à composição de 

categorias que envolveriam o ajuste a valor presente. Dessa forma, para fins de simulação, 

aplicaram-se os termos descritos acima, calculando-se o ajuste para os saldos em aberto de 

maio de 2009 e, a partir de junho de 2009, pelo valor das transações mensais, conforme dados 

a seguir. 

Pelo reconhecimento inicial do ajuste a valor presente, efetuaram-se os cálculos em 

cima dos valores obtidos em Maio de 2009. 

Tabela 14 - Apuração do valor inicial do Ajuste a Valor Presente – Maio/2009 

Aplicação inicial – CPC 12 Parcelamentos Financiamentos Total 

Valor Negociado (R$ mil) 46.422 18.323 64.745 

Pagamentos mensais (R$ mil) 1.290 509 1.799 

Valor Presente (R$ mil) 32.868 12.973 45.841 

Parcelas (meses) 36 36 36 

Taxa desconto (% a.m) 2% 2% 2% 

Ajuste Valor Presente (R$ mil) 13.554 5.350 18.904 

Fonte: Adaptado do Balancete e da RD nº 001/2005 

Admitindo-se o mês de maio de 2009 como a data de transição para adoção do CPC 

12, o ajuste foi creditado em uma conta redutora da respectiva conta de Parcelamentos ou de 

Financiamentos e lançado em contrapartida da conta de Lucros/Prejuízos Acumulados, no 

valor de R$ 18.904 mil.  
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D/C Contas Débito Crédito 

D Lucros/Prejuízos Acumulados 18.904  

C AVP Parcelamentos CP  6.996 

C AVP Parcelamentos LP  6.558 

C AVP Financiamentos CP  2.761 

C AVP Financiamentos LP  2.589 

 

Optou-se por considerar os efeitos do ajuste a valor presente no curto prazo como 

relevantes para fins de evidenciação das informações contábeis. Os Parcelamentos e 

Financiamentos, de curto e de longo prazo, seriam ajustados pelos créditos acima, 

evidenciados no patrimônio da companhia.  

Tabela 15 - Adoção inicial CPC 12 - Ajuste a valor presente – Maio/2009 

Operações 
Parcelamentos Financiamentos 

Saldo AVP Valor Presente Saldo AVP Valor Presente 

Curto Prazo 21.420 (6.996) 14.424 3.552 (2.761) 791 

Longo Prazo 25.002 (6.558) 18.444 14.771 (2.589) 12.182 

Total 46.422 (13.554) 32.868 18.323 (5.350) 12.973 

Fonte: Adaptado do Balancete e da RD nº 001/2005 

A divisão do ajuste a valor presente em curto e longo prazo foi obtido a partir das 

tabelas do Apêndice D, tomando a soma do fluxo de juros a transcorrer em 12 meses, para o 

valor do circulante, e acima desses 12 meses, para o valor do não circulante. As tabelas do 

Apêndice D contemplam o fluxo das movimentações mensais das contas de parcelamentos e 

financiamentos, com detalhes das adições, transferências e baixas, conforme balancetes do 

período. Nelas foram efetuados diversos cálculos, a fim de trazer resultados para os valores 

das provisões para ajustes a valor presente e da realização desses ajustes, dada sua 

competência mensal. 

Em junho de 2009, por exemplo, houve um acréscimo nas contas de parcelamentos e 

de financiamentos decorrentes de novas negociações com os clientes. Para isso, os valores 

negociados foram ajustados da seguinte forma: 

Tabela 16 - AVP das novas operações de Parcelamentos e Financiamentos – Junho/2009 

Parcelamentos Parcelamentos Financiamentos Total 

Valor Negociado (R$ mil) 1.988 778 2.766 

Pagamentos mensais (R$ mil) 55 22 77 

Valor Presente (R$ mil) 1.407 551 1.958 

Parcelas (meses) 36 36 36 

Taxa desconto (% a.m) 2% 2% 2% 

Ajuste Valor Presente (R$ mil) 581 227 808 

Fonte: Adaptado do Balancete e da RD nº 001/2005 
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Os eventos anteriores podem ser representados pelo lançamento contábil abaixo: 

D/C Contas Débito Crédito 

D Parcelamentos (CP e LP) 1.988  

D Financiamentos (CP e LP) 778  

C Recuperação Despesa (Parcelamentos)  1.407 

C Receita de Serviços  551 

C AVP Parcelamentos – Juros a transcorrer  581 

C AVP Financiamentos – Juros a transcorrer  227 

 

Os lançamentos contábeis dos ajustes de AVP, em linhas gerais, seriam efetuados pela 

contabilização da receita, com a negociação de financiamentos, ou da recuperação de despesa, 

com a negociação de parcelamentos. Em contrapartida ao lançamento da receita ou 

recuperação da despesa, seria reconhecido um direito no ativo circulante e não circulante da 

companhia. Pelo ajuste de AVP, a receita ou redução de despesa seria retificada até o valor 

presente da transação e essa diferença seria evidenciada em uma conta redutora do respectivo 

ativo.  

No decorrer do período tarifário, o AVP seria realizado em função da competência, 

reconhecendo as receitas financeiras das operações de Parcelamentos e de Financiamentos.  

Pela Tabela 15, a seguir, houve a realização e reconhecimento dos juros transcorridos ao 

longo do mês de junho de 2009, referentes ao saldo do mês antecedente (valor principal de 

maio de 2009). Assim, a conta de AVP foi debitada em contrapartida do reconhecimento da 

receita financeira com parcelamentos e financiamentos de clientes.  

Tabela 17 - Reconhecimento da Receita Financeira e realização do AVP – Junho/2009 

 Realização do AVP Parcelamentos Financiamentos Total 

Principal (R$ mil) 32.868 12.973 45.841 

Taxa de desconto (% a.m) 2% 2% 2% 

Receita financeira (R$ mil) 657 259 916 

Fonte: Adaptado do Balancete e da RD nº 001/2005 

 

O lançamento contábil da realização do Ajuste, no mês de junho de 2009, poderia ser 

representado da seguinte maneira: 

D/C Contas Débito Crédito 

D AVP Parcelamentos – Juros a transcorrer 657  

D AVP Financiamentos – Juros a transcorrer 259  

C Receitas financeiras – AVP  916 

 

 



90 

 

Ao incorporar a mensuração a valor presente às operações de longo prazo e relevantes 

de curto prazo no âmbito societário, os valores de Contas a Receber ficariam ajustados e, em 

função do tempo, as receitas financeiras decorrentes da negociação das operações de 

parcelamentos e financiamentos seriam reconhecidas, de acordo com as condições de prazo e 

de taxa determinados na simulação. Entretanto, o CPC 12 orienta que, mesmo nos casos de 

taxas explícitas no contrato, deve-se proceder uma comparação entre as taxas contratuais e as 

taxas praticadas no mercado.  

Essa comparação foi operada no ambiente estudado, em razão do tratamento 

diferenciado para os clientes da tarifa social. De acordo com a Resolução da Diretoria da 

Compesa nº 001/2005, apresentados na tabela anterior, a categoria de clientes da tarifa social 

se refere a um tratamento específico dos parcelamentos para determinado tipo de usuário, 

respeitando os limites de uso e da capacidade econômica do mesmo. 

Tipo de Cliente Qtde Parcelas Juros ao mês 

Tarifa Social Até 60 0,0% 

Demais clientes Até 36 2,0 % 

 

Portanto, para ilustrar essa comparação no ambiente societário, aplicou-se o 

entendimento previsto no CPC 12, a fim de reconhecer os efeitos da adoção dessa política 

tarifária. Dada a dificuldade em se obter a composição detalhada por categoria e por grupo de 

clientes, considerou-se que 1/3 (um terço) do valor dos parcelamentos se refere à tarifa social, 

2/3 (dois terços) são os demais clientes e a taxa de comparação é a mesma utilizada para os 

demais clientes. 

Dessa forma, apenas 2/3 do valor de Parcelamentos deveriam ser ajustados a valor 

presente, já que a outra parte já representaria o valor atual dos parcelamentos de tarifa social. 

Entretanto, a decisão por esse tratamento especial implicaria em uma perda financeira, uma 

vez que a companhia estaria “financiando” seu recebível a juros zero, sem cobrir os custos ou 

despesas financeiras ocasionadas pela própria operação.  

Para isso, foram necessárias algumas intervenções nas planilhas anteriores, conforme 

dados da Tabela 18. 
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Tabela 18 - Comparação das taxas (contratual x de mercado) para os Parcelamentos – Maio/2009 

Aplicação CPC 12 
Parcelamentos com comparação Parcelamentos 

sem comparação 
Diferença 

Demais clientes Tarifa Social Soma 

Saldo (R$ mil) 30.948 15.474 46.422 46.422 - 

Pagtos mensais (R$ mil) 860 258 1.118 1.290 - 

Valor Presente (R$ mil) 21.920 15.474 37.394 32.868 (4.526) 

Parcelas (meses) 36 60 - 36  

Taxa desconto (% a.m) 2% 0% - 2%  

AVP (R$ mil) 9.028 - 9.028 13.554 4.526 

Receitas financeiras 438 - 438 657 219 

Fonte: Adaptado do Balancete e da RD nº 001/2005 

Pela tabela anterior, existiria uma reversão do valor reconhecido como ajuste, em R$ 

4.526 mil, referente ao início da adoção do CPC 12. Esse valor representaria um crédito na 

conta de lucros/prejuízos acumulados e uma redução do ajuste a valor presente, pois a parte 

do parcelamento com clientes da tarifa social já estaria avaliada pelo seu valor presente, não 

existindo ajuste para ela. Da mesma forma, o resultado financeiro seria originado pela 

remuneração dos juros apenas da parte dos demais clientes. 

No caso, pela correção do saldo de abertura: 

Abertura do saldo de AVP 

D/C Contas Débito Crédito 

D Lucros/Prejuízos Acumulados 13.554  

C AVP Parcelamentos   13.554 

 

Correção do saldo pelo ajuste de taxas 

D/C Contas Débito Crédito 

D AVP Parcelamentos  4.526  

C Lucros/Prejuízos Acumulados   4.526 

 

Pelo reconhecimento das receitas e das perdas financeiras: 

D/C Contas Débito Crédito 

D AVP Parcelamentos 438  

D Perdas financeiras 219  

C Receitas financeiras  657 

 

Essa evidenciação não provocaria uma alteração do resultado financeiro efetivo, pois 

apenas os parcelamentos dos demais clientes obtêm receitas financeiras. Para fins de 

composição desse resultado de Parcelamentos, a demonstração das perdas poderia esclarecer 

detalhes financeiros da política de negociação de débitos dos clientes, conforme tabela a 

seguir. 
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Resultado financeiro  

Parcelamentos (R$ mil) 

Receitas financeiras  657 

(-) Perdas financeiras  (219) 

Resultado Financeiro  438 

 

Ao associar esses cálculos à movimentação do período tarifário, de 1 de junho de 2009 

até 31 de maio de 2010, houve modificação no valor líquido dos ajustes para Contas a 

Receber e um reconhecimento de receitas e perdas financeiras, quando das operações de 

Parcelamentos e Financiamentos. 

No patrimônio houve a seguinte alteração: 

Maio/10 R$ mil 

Circulante  

Contas a receber 245.458 

Contas a receber de clientes 725.014 

Parcelamentos 23.610 

(-) Ajuste a valor presente (6.668) 

Financiamentos de Serviços 3.271 

(-) Ajuste a valor presente (2.139) 

Outras contas a receber 437 

(-) Provisão p/créd. Liquid.duvidosa (487.401) 

(-) Outras deduções (10.666) 

Não Circulante  

Contas a receber 36.525 

Parcelamentos LP 24.234 

(-) Ajuste a valor presente (1.273) 

Financiamentos de Serviços LP 13.811 

(-) Ajuste a valor presente (247) 

 

Durante o período tarifário, foram ajustadas, pelos seus respectivos valores presentes, 

as receitas de financiamentos de serviços e a recuperação de despesas ocasionadas pelo 

parcelamento de dívidas. Também foram reconhecidas as receitas e as perdas financeiras, 

dada a competência mensal. Os ajustes das receitas durante o período tarifário, de junho de 

2009 até maio de 2010, poderiam ser apresentados pelos seguintes lançamentos. 

Pelas novas operações de Parcelamentos e Financiamento. 

D/C Contas Débito Crédito 

D Parcelamentos (CP e LP) 37.585  

C Recuperação Despesa  37.585 

D Financiamentos (CP e LP) 19.660  

C Receita de Financiamentos  19.660 
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Pelo Ajuste a Valor Presente 

D/C Contas Débito Crédito 

C AVP Parcelamentos  10.974  

D Recuperação Despesa  10.974 

C AVP Financiamentos 5.740  

D Receita de Financiamentos  5.740 

    

Pela correção da tarifa social 

D/C Contas Débito Crédito 

D AVP Parcelamentos 3.658  

C Recuperação Despesa  3.658 

D AVP Financiamentos 1.913  

C Receita de Financiamentos  1.913 

    

Pelo reconhecimento das receitas e perdas financeiras 

D/C Contas Débito Crédito 

D AVP Parcelamentos 5.687  

D Perdas financeiras 2.844  

D AVP Financiamentos 3.220  

C Receitas financeiras  11.751 

 

Após a simulação da aplicação do CPC 12 ao período tarifário estudado, o lucro 

societário ocorrido no período seria ajustado da seguinte forma: 

Ajuste do Lucro Societário – Período Tarifário 

Lucro societário sem simulação CPC 12 37.419 

Ajuste Parcelamentos (5.287) 

(-) AVP Parcelamentos (10.974) 

(+) Receitas financeiras 8.531 

(-) Perdas financeiras (2.844) 

Ajuste Financiamentos (2.520) 

(-) AVP Financiamentos (5.740) 

(+) Receitas financeiras 3.220 

Lucro societário c/aplicação CPC 12 29.612 

 

Assim, ao confrontar essas alterações trazidas pela aplicação do CPC 12 e suas 

implicações no processo tarifário, através da tabela de conciliação a seguir, observou-se as 

seguintes modificações. 
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Tabela 19 - Fluxo tarifário (realizado x simulação CPC 12) – 01/jun/2009 até 31/mai/2010 

CPC 12 – Ajuste a valor presente (R$ mil) Fluxo Realizado Fluxo Simulado Diferença 

Receitas 790.964 785.224 (5.740) 

Receitas Diretas 756.754 756.754 - 

Receitas Indiretas 34.210 34.210 - 

(-) Redução das receitas financiamentos - (5.740) (5.740) 

Custo dos Serviços 833.482 836.326 2.844 

Despesa de Exploração 605.075 605.075 - 

Depreciação e Provisão p/devedores 80.455 80.455 - 

Remuneração Investimento Reconhecido 147.952 147.952 - 

Perdas financeiras - 2.844 2.844 

Resultado regulatório (Insuficiência) (42.519) (51.103) 8.584 

    

Apuração do valor de Reajuste Tarifário Realizado Simulado Diferença 

(a) Total do Custo - Receitas Indiretas 799.272 807.857 8.584 

(b) Receitas Diretas 756.754 756.754 - 

Revisão Tarifária [(a/b) – 1] % 5,62% 6,75% 1,13% 

Fonte: Adaptado dos Balancetes da Compesa. 

A coluna “Realizado” demonstra os dados sem impacto do CPC 12 e a coluna 

“Simulado” apresenta os dados contábeis com as repercussões da aplicação do CPC 12. Em 

função das condições simuladas na tabela acima, existiu implicações nas receitas indiretas e 

nas perdas financeiras. A aplicação do ajuste a valor presente corrigiu, no momento da 

transação original e da abertura do saldo, o principal das receitas indiretas de Financiamento, 

destacando o valor de R$ 5.740 mil referente às receitas financeiras que serão auferidas 

durante o tempo. Pelas normas regulatórias, as receitas financeiras não são consideradas na 

revisão tarifária e, por isso, foram excluídas. As operações com Parcelamentos são 

consideradas pela companhia de saneamento como uma recuperação de despesas e não estão 

enquadradas entre as receitas indiretas. Entretanto, pelo confronto da taxa contratual com a 

taxa de mercado simulada, houve a identificação de uma perda financeira, de R$ 2.844 mil, 

pelo tratamento específico dado aos clientes da tarifa social, uma vez que, entre a data de 

faturamento e seu devido recebimento, não há inclusão de juros nem outras correções aos 

valores devidos pelos clientes dessa categoria.  

Apesar das implicações societárias nas contas de ativos com operações de longo e 

curto prazo, não houve repercussão da aplicação do CPC 12 em outras contas. Mesmo com a 

redução do valor líquido de contas a receber, o saldo descontado dos ajustes e das provisões 

ultrapassa o limite permitido pelas normas de regulação que restringem os investimentos em 

Contas a Receber ao dobro do faturamento médio mensal. A tabela seguinte demonstra a 

conciliação entre os ativos regulatórios e societários, dada a aplicação do CPC 12. 
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Tabela 20 - Detalhamento do capital de movimento (contas a receber) – Maio/2010 

Avaliação do Capital de Movimento S/aplicação C/aplicação 

Contas a Receber de Clientes (base societária) 254.265 245.458 

(+) Ajuste a valor Presente de curto prazo - 8.807 

(-) Redução ao limite de cobertura tarifária de contas a receber (122.438) (122.438) 

(=) Contas a receber de clientes (limite regulatório) 131.827 131.827 

Fonte: Adaptado dos Balancetes da Compesa. 

Na tabela de conciliação dos ativos regulatórios, observou-se que apesar da redução de 

contas a receber, em R$ 8.807 mil, o saldo descontado desse ajuste ainda é superior ao limite 

regulatório utilizado na revisão tarifária. Por isso, ainda seria necessário reduzir o saldo 

descontado em R$ 122.438 mil, a fim de chegar ao limite regulatório para o investimento em 

contas a receber no valor de R$ 131.827 mil. 

Abaixo segue a conciliação entre valores previstos (homologados) e simulados. A 

coluna “Simulado” se refere ao valor da realização contábil, em bases regulatórias, com a 

aplicação das práticas previstas no CPC 12.  

Tabela 21 - Conciliação dos Resultados Regulatório e Societário – CPC 12 

Conciliação dos Resultados (CPC 12) – 01/jun/2010 até 31/maio/2010 

Receitas do Serviço 
Simulado 

R$ mil 

Receitas previstas 790.225 

(+) Aumento na realização das receitas diretas 8.979 

( -) Diminuição na realização das receitas indiretas (8.240) 

(-) Redução das receitas indiretas de financiamentos - AVP (5.740) 

Receita do Serviço Realizada 785.224 

Custos do Serviço R$ mil 

Custos previstos 790.225 

(+) Aumento na realização das despesas de exploração 7.742 

(-) Redução na realização das despesas de depreciação e PDD (7.971) 

(+) Aumento na avaliação da remuneração sobre investimento 43.486 

(+) Aumento das perdas financeiras (parcelamentos da tarifa social)* 2.844 

Custo do Serviço Realizado 836.326 

Resultado regulatório do serviço realizado (51.103) 

Ajuste com resultados de outras operações da Empresa 80.715 

(-) Despesas excluídas por ineficiência (consideração regulatória) (12.291) 

(-) Despesas/Receitas excluídas por impedimento regulatório (15.311) 

(+) Receitas financeiras (Parcelamentos e Financiamentos) 11.751 

(-) Despesas/Receitas não tratadas no âmbito regulatório (40.413) 

(-) AVP Parcelamentos (10.974) 

(+) Reversão dos custos com remuneração do investimento  147.952 

Resultado ajustado para DRE do período (Base Societária) 29.612 

* Valor desconsiderado pela Compesa e pela Arpe  

Fonte: Adaptado da Nota Técnica no 003/DEF/2009 e Balancetes da Compesa. 
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As receitas previstas foram reduzidas em relação ao valor realizado em R$ 5.001 mil. 

Apesar do aumento na realização das receitas diretas, as receitas indiretas ficaram super-

avaliadas em R$ 13.980 mil, dos quais R$ 5.740 mil decorreram em função do ajuste a valor 

presente das contas de financiamentos. Os custos do serviço foram subavaliados em relação 

aos valores previstos. Destacou-se que aos custos do serviço foram acrescidas as perdas 

financeiras decorrentes dos parcelamentos dos clientes da categoria da tarifa social, no valor 

de R$ 2.844 mil.  

Após a apuração do resultado regulatório, foram efetuados ajustes para fins de 

apuração do resultado societário, inclusive com a reversão dos custos com a remuneração do 

investimento reconhecido. Chegou-se ao resultado societário positivo de R$ 29.612 mil. O 

AVP de Parcelamentos, no valor de R$ 10.974 mil, e as Receitas financeiras dos 

Parcelamentos e dos Financiamentos, nos valores de R$ 8.531 mil e R$ 3.220 mil, 

respectivamente, foram adicionadas a esse ajuste.  

 

3.6.4. Considerações após a simulação do CPC 12 

Baseado nas Demonstrações Contábeis da Compesa de 2009 e na entrevista com a 

Gerência de Contabilidade, o ajuste a valor presente não foi considerado nas últimas 

demonstrações contábeis públicas pela companhia de saneamento. De acordo com as notas 

explicativas, a administração considerou que o ajuste não seria representativo para fins de 

Parcelamento e Financiamento. Segundo entrevista com a equipe de contabilidade, ao 

observar as outras contas de longo prazo da companhia, como as contas de empréstimos e 

financiamentos e de fornecedores, não foram efetuados ajustes a valor presente para eventuais 

implicações nos ativos da companhia. Por exemplo, apesar de existirem empréstimos e 

financiamentos do BNDES para implantação de novos sistemas de tratamento, não foi 

possível identificar a parcela que caberia algum ajuste, referente a essa implantação. Os 

respectivos ajustes de fornecedores, no passivo, e de materiais, no ativo, não foram aplicados, 

pois os prazos de pagamentos de fornecedores não ultrapassam 90 dias. 

Até o ano de 2009, as receitas com juros e multas dos parcelamentos e financiamentos 

eram consideradas como Receitas Operacionais Indiretas do Serviço da companhia de 

saneamento. Portanto, a evidenciação do ajuste a valor presente poderia enfatizar o valor dos 

juros a transcorrer para fins de apuração da receita indireta, a fim de evidenciar os valores de 

receitas financeiras que não caberiam a essa rubrica contábil. No início de 2010, de acordo 
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com a equipe de contabilidade, os juros do Parcelamento e do Financiamento são 

considerados como receita financeira. O principal e a multa dos Financiamentos de Serviços e 

as multas com Parcelamentos são lançados como receitas indiretas de multas por 

impontualidade de clientes, sendo classificada em uma conta do grupo de outras receitas 

operacionais.  

Os valores referentes às perdas financeiras representaram o confronto das taxas 

contratuais com as taxas operadas no mercado. Na simulação, a taxa de mercado foi 

considerada pela própria taxa contratual utilizada para os clientes não enquadrados na tarifa 

social, a fim de estabelecer um cenário sem um tratamento específico para a categoria de 

tarifa social. Nas disposições do Decreto Estadual nº 18.251/94 e suas alterações, existem a 

previsão para perdas financeiras, sendo estas relativas aos custos financeiros incorridos no 

processo de faturamento, quando existem prazos entre a emissão das faturas e as datas dos 

respectivos vencimentos. Portanto, a evidenciação das perdas financeiras foi elaborada com a 

finalidade de apresentar o resultado financeiro dos Parcelamentos de Clientes e estabelecer 

possíveis recuperações dessa perda através da revisão tarifária. 

Em entrevista com a gerência de contabilidade da Compesa, os valores obtidos para 

perdas financeiras não deveriam ser considerados na revisão tarifária. Assim, tais perdas não 

fariam parte do resultado regulatório, uma vez que (1) os períodos de ocorrência das perdas 

são resultados de diversos calendários tarifários e (2) as perdas se referem a uma política 

decidida internamente pela diretoria, sem uma imposição do agente regulador.  

Ao relacionar o assunto do CPC 12 com a percepção dos profissionais envolvidos com 

o ambiente estudado, obteve-se o seguinte gráfico: 

 

Gráfico 4 - CPC 12 x Regulação 
Fonte: Elaboração própria. 
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O gráfico 04 apresenta a percepção dos profissionais envolvidos quanto às possíveis 

implicações, dada a adoção do CPC 12 - Ativo Intangível, no processo de revisão tarifária. A 

percepção foi evidenciada com o intuito de demonstrar o nível de conhecimento sobre 

regulação (“Conhece” e “Não conhece”) e o grau de implicações associados ao CPC 12 

(“Pouca ou nenhuma” e “Alguma ou muita”). Dos treze respondentes que consideraram 

conhecer regulação, todos atribuíram algumas ou muitas implicações ao processo tarifário. 

Nenhum profissional, que colocou conhecer a regulação, atribuiu que o CPC teria pouca ou 

nenhuma implicação no processo. Nove respondentes não atribuíram grau de implicações por 

considerarem desconhecer possíveis impactos e duas pessoas não marcaram nenhuma das 

alternativas. Praticamente, 41% dos profissionais envolvidos não percebeu ou não conheceu 

alguma relação entre a aplicação do valor recuperável de ativos e o processo tarifário. 

De acordo com as tabelas de simulação, a estrutura normativa de regulação atual 

apresentaria algumas lacunas no momento da conciliação contábil entre os valores realizados 

em bases regulatórias, do processo tarifário, e os valores realizados em base societária. 

Portanto, foram identificadas as seguintes necessidades:  

 Regulação dos aspectos gerais de ajuste a valor presente para as contas que 

compõem os ativos, a fim de que estes representem sua essência econômica, 

em função dos períodos de ocorrência e das taxas praticadas pela Compesa, já 

que a aplicação do CPC 12 pode implicar numa redução das receitas indiretas. 

 Uma observação detalhada sobre o tratamento financeiro e tarifário das 

negociações da categoria de tarifa social, pois o reconhecimento das perdas 

financeiras, na simulação, implicaria num aumento dos custos dos serviços, na 

estrutura da revisão tarifária. 

 

3.7. Considerações sobre o efeito conjunto das aplicações dos Pronunciamentos 

A aplicação das novas práticas contábeis, através da simulação, foi estudada de forma 

isolada, buscando os efeitos de cada pronunciamento no processo de regulação da revisão 

tarifária. Entretanto, o contexto observado e os próprios procedimentos contábeis pressupõem 

a aplicação em conjunto dos mesmos, com efeitos que podem ser acumulados, conforme 

Tabela 22 a seguir. 
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Tabela 22 - Implicação conjunta dos efeitos simulados 

Apuração da Revisão Tarifária Previsto Realizado CPC 01 CPC 04 CPC 12 Acumulado 

Custo do Serviço 790.225 833.482 910.026 834.164 833.482 910.708 

Receita do Serviço 790.225 790.964 790.964 790.964 785.224 785.224 

Diretas 747.775 756.754 756.754 756.754 756.754 756.754 

Indiretas 42.450 34.210 34.210 34.210 28.470 28.470 

Diferença (Insuf. de Receita) - (42.518) (119.062) (43.200) (48.258) (125.484) 

Aumento dos Custos do Serviço   (76.544) (682) - (77.226) 

Redução da Receita Indireta   - - (5.740) (5.740) 

Revisão Tarifária % 0,00% 5,62% 15,73% 5,71% 6,38% 16,58% 

Fonte: Adaptado da Nota Técnica n. 003/DEF/2009, Balancetes da Compesa e Simulações. 

As colunas apresentam os valores para: (1) a previsão tarifária, homologada pelo 

órgão regulador; (2) a realização tarifária, obtidas nos demonstrativos contábeis; (3) a 

simulação do CPC 01 – Redução ao valor recuperável de ativos; (4) a simulação do CPC 04 – 

Ativos intangíveis; (5) a simulação do CPC 12 – Ajuste a valor presente; e (6) o acumulado 

dos efeitos, tanto de aumento dos custos do serviço quanto da redução das receitas indiretas, 

da aplicação em conjunto dos pronunciamentos estudados. As linhas demonstram os custos e 

as receitas do serviço, inclusive os valores de insuficiência de receitas, as alterações de 

valores e o percentual da revisão tarifária.  

 Na aplicação do CPC 01 e CPC 04, houve um aumento acumulado de R$ 77.226 mil 

dos custos do serviço. Diferente dos anteriores, o CPC 12 reduziu o valor das Receitas 

Indiretas dos Serviços de Saneamento em R$ 5.740 mil. A insuficiência de receitas para 

cobertura dos custos do serviço seria acrescida desses últimos valores, em decorrência do 

aumento dos custos e da redução das receitas, e totalizaria a importância de R$ 125.484 mil 

(42.518 + 77.226 + 5.740). Assim, o percentual necessário para o ajuste das tarifas seria 

representado pelo acréscimo de 16,58% à tarifa vigente, de acordo com os critérios 

estabelecidos e apresentados no estudo. 
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4. CONCLUSÃO 

A pesquisa foi motivada pela evidenciação de possíveis implicações no âmbito 

regulatório, originadas pelas alterações societárias e de práticas contábeis, presentes na Lei nº 

6.404/76 e nos Pronunciamentos Técnicos. Para obter a comparação entre o ambiente 

societário e o ambiente regulatório, foi elaborado um modelo de conciliação, baseado no 

processo de revisão tarifária. Esse modelo permitiu a observação das diferenças entre valores 

propostos e valores realizados, bem como norteou as possíveis implicações da adoção e da 

efetiva aplicação dos Pronunciamentos Técnicos do CPC 01, CPC 04 e CPC 12. 

Ao adotar os preceitos dos Pronunciamentos Técnicos, da Resolução Aneel nº 396/10 

e do Decreto Estadual PE nº 18.251/94, foi possível observar as convergências e as 

divergências de critérios das informações contábeis para fins societários e para fins de 

regulação. No âmbito regulatório, as informações contábeis serviriam para orientar a proposta 

de revisão das tarifas e para confrontar os valores propostos com o resultado regulatório 

realizado no período. O estudo da base societária permitiu a compreensão da aplicação das 

novas práticas contábeis, estabelecidas nos pronunciamentos técnicos, e suas implicações no 

resultado regulatório realizado para o período tarifário. A conciliação entre a base societária e 

a base regulatória, evidenciou as divergências na avaliação de receitas, despesas, custos e 

ativos. 

Os normativos regulatórios estudados não discorreram sobre a adequação às novas 

práticas contábeis, contempladas nos Pronunciamentos Técnicos e nas Leis Societárias nº 

6.404/76, 11.638/07 e 11.941/09. Apesar das alterações posteriores nos normativos 

regulatórios, não houve a atualização, de acordo com a nova legislação societária, para a 

composição dos valores e das contas que permeiam o processo de revisão tarifária.  

Observou-se que a falta de um arcabouço normativo de regulação contábil e a falta do 

alinhamento no conhecimento sobre regulação e legislação societária, por parte dos 

profissionais envolvidos com o ambiente estudado, não necessariamente representariam uma 

barreira às novas práticas contábeis, mas poderia trazer assimetria ou falta de clareza entre as 

informações contábeis para fins societários e para fins regulatórios, bem como possíveis 

impactos nos valores estabelecidos para a revisão de tarifas cobradas à sociedade.  

O Pronunciamento Técnico da Redução ao Valor Recuperável de Ativos, de acordo 

com as condições estabelecidas para a aplicação do CPC 01, poderia implicar na alteração dos 

custos dos serviços regulados, uma vez que eventuais perdas por redução ao valor 



101 

 

recuperável, a fim de garantir que os valores de ativos estejam devidamente avaliados, 

poderiam ser acrescidas aos custos dos serviços e utilizados para ajustar os valores da 

remuneração do investimento reconhecido para revisão tarifária. A aplicação da redução 

traria, ainda, uma revisão da vida útil e das condições de depreciação/amortização desses 

ativos ajustados pelo Impairment e, portanto, deveria garantir que os valores utilizados como 

parâmetro na revisão tarifária representariam, da melhor forma, as despesas pelo consumo 

desses ativos em operação da companhia. 

A aplicação do Pronunciamento Técnico do Ativo Intangível, através das condições 

estabelecidas para a aplicação do CPC 04, poderia indicar um aumento dos custos dos 

serviços, dada a inclusão das despesas de amortização e do reconhecimento dos valores do 

intangível para fins de remuneração do investimento da companhia. Por sua vez, o aumento 

dos custos dos serviços implicaria em possíveis aumentos nos percentuais de revisão tarifária. 

O Pronunciamento Técnico do Ajuste a Valor Presente, baseado nos termos 

estabelecidos para a simulação do CPC 12, pode trazer possíveis indícios de uma redução das 

receitas indiretas, dada a sua aplicação nas contas que compõem os investimentos e nas 

receitas de financiamentos de serviços, a fim de que estes representem a essência de suas 

operações.  

As disposições trazidas pela Resolução da Aneel e pela Norma de Referência da 

ABAR determinaram a conciliação entre as informações contábeis para fins societários e para 

fins regulatórios, inclusive quanto à divulgação dessa conciliação nas notas explicativas 

anexadas às demonstrações contábeis. Essa vertente permitiu observar possíveis implicações 

da adequação às novas práticas contábeis e da necessidade de normas no segmento estudado 

para regular tais práticas, a fim de garantir que os valores adotados representem sua essência 

econômica, minimizem as assimetrias das informações contábeis e permitam melhor 

transparência para o processo de revisão tarifária.   
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5. LIMITAÇÕES E DESDOBRAMENTOS DA PESQUISA 

Na elaboração da presente pesquisa foram observadas algumas limitações, durante a 

coleta de dados e obtenção dos resultados, resumidos nos seguintes pontos: 

 Houve a implantação de um novo sistema de gestão, a partir de novembro de 

2008, que não permitiu a coleta de dados contábeis e financeiros para o período 

tarifário de junho 2008 até maio 2009. 

 As divergências de entendimento na aplicação dos pronunciamentos e a não 

aplicação de alguns desses implicaram na utilização de simulações que, mesmo 

baseadas em dados da companhia e nas entrevistas com as equipes envolvidas, 

continham certo grau de subjetividade e arbitrariedade.  

 Apesar da intenção de conciliar essas bases: regulatória e societária, as 

considerações da conciliação foram baseadas nas diferenças e na apresentação 

de valores absolutos, sem um aprofundamento do estudo de preço, de 

quantidade e de outras variáveis, que poderiam especificar e justificar as 

diferenças com outra perspectiva. 

 Uma vez que a pesquisa foi restringida a um caso de regulação específico que 

pode apresentar características do segmento e da economia local, os resultados 

obtidos não podem ser generalizados para os demais casos de negociação 

tarifária, sendo necessário um estudo para cada caso. 

 

Durante a pesquisa foram observados possíveis desdobramentos para outros estudos 

sobre a contabilidade regulatória, entre eles, destacaram-se: 

 Um aprofundamento sobre os custos envolvidos no processo tarifário à luz dos 

conceitos de custo padrão. Dessa forma, seria possível compreender com mais 

detalhes a previsão de custos de serviço de saneamento, efetuada nas revisões 

tarifárias, e a realização desses custos para o mesmo período, contemplando as 

devidas justificativas e esclarecimentos das diferenças. 

 Uma ampliação dos pronunciamentos estudados ou de outros modelos de 

negociação tarifária, para possibilitar maiores abrangências científicas e 

técnicas.    
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Apêndice C 

Planilhas auxiliares do CPC 01 – Redução ao valor recuperável 

Movimentação do imobilizado pelos valores contábeis dos balancetes da Compesa. 

Sem ajuste do valor recuperável* Com ajuste do valor recuperável 

Mai/09 Mai/10 Diferença Ajuste Mai/10 

1.565.216 1.589.211 23.995 (78.261) 1.510.950 

2.307 4.373 2.066 (115) 4.258 

3.420 4.958 1.538 (171) 4.787 

173 245 72 (9) 236 

6.238 10.074 3.836 (312) 9.762 

2 3 1 (0) 3 

41 41 - (2) 39 

257 320 63 (13) 307 

2.214 2.529 315 (111) 2.418 

4.843 6.382 1.539 (242) 6.140 

1.169.113 1.170.869 1.756 (58.456) 1.112.413 

318.237 323.853 5.616 (15.912) 307.941 

1.458 1.458 - (73) 1.385 

56.913 64.106 7.193 (2.846) 61.260 

 
Movimentação da depreciação pelos valores contábeis dos balancetes da Compesa. 

Descrição % Saldo Inicial Deprec. saldo Ad. Depr. Total Saldo Final 

Depreciacoes acumuladas  (391.986) (38.849) (11.877) (50.726) (442.712) 

Deprec. Maquinas e apa 10,00% (643) (231) (244) (475) (1.118) 

Deprec. Computadores e 5,00% (2.222) (171) (504) (675) (2.897) 

Deprec. Telefonia/comu 5,00% (143) (9) (13) (22) (165) 

Deprec. Equipamentos e 10,00% (553) (624) (740) (1.364) (1.917) 

Deprec. Ferramentas de 5,00% (1) - - - (1) 

Deprec. Bens de segura 10,00% (16) (4) - (4) (20) 

Deprec. Eletrodomestic 10,00% (141) (26) (4) (30) (171) 

Deprec. Moveis e utens 10,00% (1.046) (214) - (214) (1.260) 

Deprec. Veiculos 5,00% (3.768) (242) (474) (716) (4.484) 

Deprec. Sistema de agu 2,50% (244.081) (29.228) (8.578) (37.806) (281.887) 

Deprec. Sistema de ESG 2,50% (93.018) (7.956) (1.319) (9.275) (102.293) 

Deprec. Instalacoes El 10,00% - (145) - (145) (145) 

Deprec. Bens de uso geral 0 (46.354) - - - (46.354) 
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Apêndice D 

 
Planilhas auxiliares do CPC 12 – Ajuste ao valor presente 

 

P
el

o
 v

al
o
r 

b
ru

to
 d

a
s 

n
eg

o
ci

aç
õ
es

  Soma  Inicial   Período  

 Parcelamentos (CP e LP)      37.584.568,50   37.584.568,50  

 Financiamentos (CP e LP)      19.660.311,24   19.660.311,24  

 Recuperação Despesa    (37.584.568,50)   (37.584.568,50) 

 Receita Bruta    (19.660.311,24)   (19.660.311,24) 

                          -     -    

P
el

o
 a

ju
st

e 
n

o
 

sa
ld

o
 i

n
ic

ia
l 

e 
n
a
s 

tr
an

sa
ç
õ
es

 m
en

sa
is

  Lucros/Prejuízos Acumulados      18.904.018,14  18.904.018,14  -    

 AVP Parcelamentos CP    (12.695.316,35)  (6.995.709,42)  (5.699.606,93) 

 AVP Parcelamentos LP    (11.832.761,14)  (6.558.553,63)  (5.274.207,51) 

 AVP Financiamentos CP      (5.746.409,97)  (2.761.148,43)  (2.985.261,54) 

 AVP Financiamentos LP      (5.343.695,91)  (2.588.606,66)  (2.755.089,24) 

 Recuperação Despesa      10.973.814,44   10.973.814,44  

 Receita Bruta        5.740.350,79   5.740.350,79  

                          -     -    

R
ec

o
n

h
. 

R
ec

ei
ta

s 

F
in

a
n
c.

  AVP Parcelamentos CP        8.530.730,08   8.530.730,08  

 AVP Financiamentos CP        3.220.132,86   3.220.132,86  

 Receita financeira    (11.750.862,94)   (11.750.862,94) 

                          -     -    

P
el

a 

m
o
v
im

e
n
ta

çã
o
 d

e 

b
ai

x
a 

e 
a
d
iç

õ
es

 

 Caixa/Bancos      32.835.637,89   32.835.637,89  

 AVP Parcelamentos CP        4.179.638,88   4.179.638,88  

 AVP Parcelamentos LP        3.877.006,87   3.877.006,87  

 AVP Financiamentos CP        2.856.557,87   2.856.557,87  

 AVP Financiamentos LP        2.627.645,18   2.627.645,18  

 Parcelamentos (CP e LP)    (27.593.464,06)   (27.593.464,06) 

 Financiamentos (CP e LP)    (18.783.022,64)   (18.783.022,64) 

                          -     -    

P
el

a 
tr

an
sf

. 

p
/ 

cu
rt

o
 

p
ra

zo
 

 AVP Parcelamentos LP        6.682.712,11   6.682.712,11  

 AVP Financiamentos LP        2.468.863,38   2.468.863,38  

 AVP Parcelamentos CP      (6.682.712,11)   (6.682.712,11) 

 AVP Financiamentos CP      (2.468.863,38)   (2.468.863,38) 
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Apêndice D.2 

 Jun/09 Jul/09 Ago/09 Set/09 Out/09 Nov/09 Dez/09 

Circulante   14.990.640,71    14.528.451,93    14.731.529,18    14.938.916,24    14.976.754,25    15.203.204,37    15.988.181,33  

Parcelamentos   14.193.611,45    14.158.634,98    14.345.893,40    14.554.075,66    14.325.612,73    14.395.171,03    14.966.837,87  

Valor Bruto  20.985.223,62        20.820.253,82        21.114.114,39        21.312.941,00        20.788.103,45        20.903.218,77        21.717.492,76  

(-) AVP cp       (6.791.612,17)       (6.661.618,84)       (6.768.220,99)       (6.758.865,34)       (6.462.490,72)       (6.508.047,74)       (6.750.654,89) 

Financiamentos         797.029,26          369.816,95          385.635,78          384.840,58          651.141,51          808.033,34       1.021.343,46  

Valor Bruto         3.602.968,09          3.169.808,32          3.169.808,32          3.169.808,32          3.468.915,35          3.435.779,18          3.573.477,57  

(-) AVP LP       (2.805.938,83)       (2.799.991,37)       (2.784.172,54)       (2.784.967,74)       (2.817.773,84)       (2.627.745,84)       (2.552.134,11) 

Não Circulante   30.787.647,30    31.403.877,88    32.189.506,08    32.532.522,37    32.124.668,46    33.207.234,96    34.504.213,64  

Parcelamentos   18.514.070,45    18.677.121,70    19.647.222,86    20.077.991,26    19.875.894,82    20.775.895,65    21.969.166,42  

Valor Bruto       24.543.056,04        24.227.856,90        24.900.884,68        24.922.082,16        24.051.458,37        24.560.050,75        25.513.103,66  

(-) AVP cp       (6.028.985,59)       (5.550.735,20)       (5.253.661,82)       (4.844.090,90)       (4.175.563,55)       (3.784.155,10)       (3.543.937,24) 

Financiamentos   12.273.576,85    12.726.756,18    12.542.283,23    12.454.531,11    12.248.773,64    12.431.339,31    12.535.047,23  

Valor Bruto       14.784.995,64        15.120.975,17        14.829.506,34        14.663.651,76        14.420.056,61        14.299.858,17        14.183.757,32  

(-) AVP LP       (2.511.418,79)       (2.394.218,99)       (2.287.223,11)       (2.209.120,65)       (2.171.282,97)       (1.868.518,86)       (1.648.710,09) 

Total   45.778.288,01    45.932.329,80   46.921.035,26    47.471.438,61    47.101.422,71    48.410.439,33    50.492.394,97  

        

 Parcelamentos (CP e LP)          1.987.793,11          2.365.790,37          3.845.853,07          3.144.944,50          2.125.356,64          3.882.322,97          4.856.065,80  

 Financiamentos (CP e LP)             777.659,52             473.547,77             476.465,41             620.772,75             862.246,66          3.473.463,11          2.300.487,62  

 Recuperação Despesa        (1.987.793,11)       (2.365.790,37)       (3.845.853,07)       (3.144.944,50)       (2.125.356,64)       (3.882.322,97)       (4.856.065,80) 

 Receita Bruta           (777.659,52)          (473.547,77)          (476.465,41)          (620.772,75)          (862.246,66)       (3.473.463,11)       (2.300.487,62) 

 AVP Parcelamentos CP           (299.553,97)          (356.516,93)          (579.557,57)          (473.932,93)          (320.284,35)          (585.053,47)          (731.793,35) 

 AVP Parcelamentos LP           (280.835,10)          (334.238,50)          (543.341,52)          (444.317,27)          (300.270,06)          (548.493,98)          (686.064,22) 

 AVP Financiamentos CP           (117.190,76)            (71.362,11)            (71.801,79)            (93.548,44)          (129.937,77)          (523.439,61)          (346.676,02) 

 AVP Financiamentos LP           (109.867,62)            (66.902,76)            (67.314,96)            (87.702,68)          (121.818,07)          (490.730,33)          (325.012,53) 

 Recuperação Despesa             580.389,07             690.755,42          1.122.899,09             918.250,20             620.554,40          1.133.547,45          1.417.857,57  

 Receita Bruta             227.058,38             138.264,87             139.116,75             181.251,12             251.755,85          1.014.169,94             671.688,55  

 AVP Parcelamentos CP             657.363,33             654.153,64             656.715,13             679.862,33             692.641,34             684.030,15             703.421,33  

 AVP Financiamentos CP             259.455,85             261.412,12             261.931,46             258.558,38             256.787,43             257.998,30             264.787,45  

 Receita financeira           (916.819,18)          (915.565,76)          (918.646,60)          (938.420,71)          (949.428,77)          (942.028,45)          (968.208,79) 

 Caixa/Bancos          1.592.431,10          1.563.706,52          1.592.344,19          1.593.942,84          2.165.015,76          4.957.367,29          3.429.747,55  

 AVP Parcelamentos CP             338.935,40             332.821,62             338.916,91             339.257,16             460.805,17             410.510,59             367.506,04  

 AVP Parcelamentos LP             317.755,62             312.023,89             317.738,28             318.057,28             432.009,86             384.858,14             344.540,90  

 AVP Financiamentos CP                           -                             -                             -                             -                             -               644.622,83             362.486,53  

 AVP Financiamentos LP                           -                             -                             -                             -                             -               604.340,91             339.835,06  

 Parcelamentos (CP e LP)        (2.249.122,12)       (2.208.552,02)       (2.248.999,38)       (2.251.257,28)       (3.057.830,79)       (2.724.083,85)       (2.438.712,38) 

 Financiamentos (CP e LP)                           -                             -                             -                             -                             -          (4.277.615,92)       (2.405.403,70) 
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Apêndice D.3 

 Jan/10 Fev/10 Mar/10 Abr/10 Mai/10 

Circulante   16.318.301,53    16.458.755,11    16.972.165,03    17.387.110,59    18.075.028,60  

Parcelamentos   15.352.605,22    15.445.526,05    15.906.399,55    16.289.889,53    16.942.577,04  

Valor Bruto       22.093.076,03        22.083.809,76        22.619.682,20        22.925.737,48        23.610.236,54  

(-) AVP cp       (6.740.470,81)       (6.638.283,71)       (6.713.282,65)       (6.635.847,95)       (6.667.659,50) 

Financiamentos         965.696,31       1.013.229,06       1.065.765,48       1.097.221,06       1.132.451,56  

Valor Bruto         3.390.349,22          3.396.347,85          3.358.433,63          3.318.320,66          3.271.034,18  

(-) AVP LP       (2.424.652,91)       (2.383.118,79)       (2.292.668,15)       (2.221.099,60)       (2.138.582,62) 

Não Circulante   35.009.252,72    35.261.736,61    36.022.009,52    36.165.508,45    36.524.746,21  

Parcelamentos   22.297.330,60    22.260.414,66    22.838.875,38    22.800.096,20    22.960.848,74  

Valor Bruto       25.376.787,32        24.817.156,70        25.020.117,71        24.488.257,59        24.233.890,89  

(-) AVP cp       (3.079.456,72)       (2.556.742,04)       (2.181.242,33)       (1.688.161,39)       (1.273.042,15) 

Financiamentos   12.711.922,12    13.001.321,95    13.183.134,15    13.365.412,25    13.563.897,47  

Valor Bruto       14.072.290,51        14.132.941,27        14.022.076,84        13.916.613,27        13.811.084,82  

(-) AVP LP       (1.360.368,39)       (1.131.619,32)          (838.942,69)          (551.201,02)          (247.187,35) 

Total   51.327.554,25    51.720.491,71    52.994.174,55    53.552.619,04    54.599.774,81  

      

 Parcelamentos (CP e LP)          3.521.420,95          1.968.720,68          3.785.820,20          2.699.702,32          3.400.777,89  

 Financiamentos (CP e LP)          2.154.878,96          2.116.092,95          2.260.561,54          2.001.288,24          2.142.846,71  

 Recuperação Despesa        (3.521.420,95)       (1.968.720,68)       (3.785.820,20)       (2.699.702,32)       (3.400.777,89) 

 Receita Bruta        (2.154.878,96)       (2.116.092,95)       (2.260.561,54)       (2.001.288,24)       (2.142.846,71) 

 AVP Parcelamentos CP           (530.666,70)          (296.679,81)          (570.510,81)          (406.836,37)          (548.220,66) 

 AVP Parcelamentos LP           (497.505,80)          (278.140,55)          (534.860,09)          (381.413,52)          (444.726,89) 

 AVP Financiamentos CP           (324.733,26)          (318.888,34)          (340.659,28)          (301.587,64)          (345.436,51) 

 AVP Financiamentos LP           (304.440,96)          (298.961,28)          (319.371,78)          (282.741,69)          (280.224,58) 

 Recuperação Despesa          1.028.172,51             574.820,37          1.105.370,90             788.249,90             992.947,56  

 Receita Bruta             629.174,23             617.849,62             660.031,07             584.329,33             625.661,09  

 AVP Parcelamentos CP             738.720,09             752.998,72             754.118,81             774.905,50             781.799,71  

 AVP Financiamentos CP             271.127,81             273.552,37             280.291,02             284.977,99             289.252,67  

 Receita financeira        (1.009.847,90)       (1.026.551,08)       (1.034.409,83)       (1.059.883,49)       (1.071.052,38) 

 Caixa/Bancos          3.729.512,34          2.573.589,74          3.430.357,77          3.013.030,44          3.194.592,38  

 AVP Parcelamentos CP             394.380,77             230.565,64             336.386,68             301.345,43             328.207,47  

 AVP Parcelamentos LP             369.736,26             216.157,79             315.366,17             282.514,62             266.248,06  

 AVP Financiamentos CP             399.414,18             317.201,03             393.735,76             339.952,45             399.145,09  

 AVP Financiamentos LP             374.455,14             297.379,41             369.131,56             318.709,12             323.793,99  

 Parcelamentos (CP e LP)        (2.617.048,87)       (1.529.997,38)       (2.232.209,23)       (1.999.680,97)       (2.035.969,79) 

 Financiamentos (CP e LP)        (2.650.449,80)       (2.104.896,22)       (2.612.768,71)       (2.255.871,08)       (2.476.017,20) 


