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RESUMO 

 

Embora a busca pelo fortalecimento das funções de regulação e controle tenha sido 

explicitada em 1995, com a reforma gerencial, pelo Ministério da Administração Federal e 

Reforma do Estado (MARE), por meio do Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, 

o setor de saneamento básico só veio a contar com um marco regulatório federal, a Lei nº 

11.445, em 2007. Essa lei trouxe como um dos princípios fundamentais e objetivo perseguido 

pelas organizações do setor a universalização do acesso aos serviços, algo que, pelo montante 

de recursos financeiros necessários, estimado pelo Ministério das Cidades em 2013, seria 

inconcebível sem a participação do capital privado. Por outro lado, a atração do capital passa 

necessariamente pela melhoria da ação regulatória, pois quanto mais transparente e estável 

forem as regras e os mecanismos de atuação das agências reguladoras, maiores serão as 

chances de retorno aos investidores e menores serão os impactos causados no custo de capital.  

Assim, a avaliação dos impactos decorrentes do risco derivado da atuação das agências 

reguladoras é de fundamental importância para a sensibilização quanto a necessidade de 

maior transparência previsibilidade e estabilidade das regras. Desse modo, considerando que a 

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), é comumente utilizada 

como um benchmark para o setor, dentre outras razões porque é a maior do segmento, este 

trabalho analisou os efeitos das Deliberações da Agência Reguladora de Saneamento e 

Energia do Estado de São Paulo (Asesp), os eventos regulatórios, de natureza econômico-

financeira, no período de 2007 a 2015, sobre os clusters de volatilidade do retorno das ações 

da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), por meio da 

metodologia TGARCH (Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedastic). 

Os resultados constituem-se em evidências de que as decisões da agência reguladora podem 

influenciar a volatilidade quando gera modificação nas expectativas, podendo provocar 

alterações no risco e no custo de capital. Ao final foi elaborado um diagnóstico que 

considerou correta a utilização do CAPM e da metodologia WACC para a definição do custo 

de capital, mas apontou que a decisão da Arsesp em não reconhecer um componente 

específico para o risco regulatório foi inadequada. Recomenda para o próximo ciclo de 

revisão tarifária da Sabesp, a avaliação por parte da Arsesp da possibilidade de inclusão de 

um componente específico para premiar o investidor em razão do risco regulatório. 

 

 

 

 

Palavras-chave: Regulação. Saneamento. Universalização. TGARCH. Volatilidade. 

 



ABSTRACT 

 

Although the search for strenghtening regulation and control had only been explicited in the 

1995 with the Managerial Reform of Ministry of Government Administration and Reform 

(MARE), through State's managerial reform master plan,  the basic sanitation sector only 

achieved federal regulatory landmark with the 11.445/2007 law. This law has brought 

universal access to services as one of the fundamental principles and objectives pursued by 

organizations related to this sector, which, after analyzing financial resources needed, 

estimated by the Ministry of Cities in 2013, would be inconceivable without the participation 

of private capital. On the other hand, introducing private capital necessarily improves 

regulatory action, once the more transparent and stable are the rules and mechanisms behind 

regulatory agencies, the greater are the chances of return to investors and the impacts on cost 

of companies’ capital are smaller. Thus, assessment of risk impacts derived from the action of 

regulatory agencies is of fundamental importance to the awareness of the need for greater 

transparency predictability and stability of the rules. Thus, whereas the Basic Sanitation 

Company of the State of São Paulo (Sabesp), is commonly used as a benchmark for the 

sector, among other reasons because it is the largest segment, this study examined the effects 

of Resolutions of the Regulatory Agency of sanitation and Energy of the State of São Paulo 

(Asesp), the regulatory events, of economic and financial nature, from 2007 to 2015, on the 

clusters of volatility of return of sanitation Company shares Basico do Estado de Sao Paulo 

(Sabesp ) by the method TGARCH (Threshold Generalized Autoregressive Conditional 

Heteroscedastic). The results constitute evidence that the regulatory agency decisions can 

influence the volatility when it generates change in expectations and may cause changes in the 

risk and cost of capital. At the end has crafted a diagnosis that considered correct use of the 

CAPM and WACC to define the cost of capital, but pointed out that the decision of Arsesp in 

not recognizing a specific component for regulatory risk was inadequate. Recommends to the 

next tariff review cycle of Sabesp, the assessment by the Arsesp of possibility of including a 

specific component to reward investors due to regulatory risk. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1. Apresentação do tema 

 

No Brasil, a prestação dos serviços de abastecimento de água tratada, coleta e 

afastamento e tratamento de esgoto sanitário (neste trabalho, Saneamento Básico) pode ser 

realizada por organizações da administração pública direta, administração pública indireta, 

organização social e empresa privada. De acordo com Cunha (2011), com a Lei de Concessão 

de Serviços Públicos (Lei federal no 8.987/1995) e do Programa de Modernização do Setor de 

Saneamento (PMSS), ocorre a introdução dos privatistas no âmbito do saneamento.  

Os prestadores de serviços são classificados quanto à abrangência em regional, 

microrregional e local. Os de abrangência regional, são as chamadas Companhias Estaduais 

de Saneamento (CESBs), atuam na prestação de serviços em vários municípios de um mesmo 

estado da federação, os de microrregional atendem dois ou mais municípios, normalmente 

limítrofes no mesmo estado; e os de abrangência local atuam apenas em um município 

(Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), 2014). 

De acordo com os dados do Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgoto 2014, 

informação mais atual disponível, os prestadores de serviços de abrangência regional 

(CESBs) atenderam a 77,9% dos municípios brasileiros com abastecimento de água e a 55,1% 

com esgotamento sanitário (SNIS, 2014). Verifica-se que embora haja uma diversidade 

quanto à forma jurídica das entidades presentes no setor, o modelo vigente é concentrado nas 

Companhias Estaduais de Saneamento Básico (CESBs). 

A concentração existente no setor é resultado de seu processo histórico de 

desenvolvimento, e teve como ponto alto a instituição do Plano Nacional de Saneamento 

(Planasa), em 1969. O Planasa contribuiu para a expansão considerável dos índices de 

cobertura, principalmente de água tratada. Para Turolla (2002), a evidência que o Planasa 

havia atingido resultados concretos está no fato de que a década de 1980 se iniciou com um 

índice de cobertura dos serviços de abastecimento de água próximo a 80% da população 

urbana. O Planasa vigorou de 1971 a 1992 e, com o seu fim, o setor só veio a contar com um 

Marco Regulatório em 2007, com a instituição da Lei nº 11.445. 

O Marco Regulatório dos serviços de saneamento básico em linha com o Plano Diretor 

da Reforma do Aparelho do Estado de 1995, introduziu as Agências Reguladoras 

Independentes com o objetivo de organizar e controlar as entidades do setor, contribuindo 

para corrigir falhas de mercado como externalidades, assimetrias de informação e outras. 
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Atualmente existem várias agências reguladoras, somente na esfera estadual, há mais uma 

para cada unidade da federação (PORTAL REGULAÇÃO), de forma que a maior parte dos 

agentes reguladores e das grandes empresas que atuam no setor são vinculadas à 

administração pública estadual. 

A Lei nº 11.445 de 2007 trouxe a meta de universalização do acesso como um de seus 

princípios fundamentais, atingir essa meta significaria que todos os cidadãos poderiam ter 

acesso aos serviços de saneamento básico em padrões mínimos de qualidade. Por outro lado, 

deve-se considerar que o setor de saneamento tem como características marcantes a 

necessidade de investimentos fixos elevados com custos afundados (sunkcosts) ou seja de 

custos irrecuperáveis, isso aliado ao fato de que existe escassez de recursos, gera um aumento 

do nível de complexidade das soluções para a captação de recursos financeiros.  

Sendo assim tendo em vista que existe a necessidade de atração de elevado volume de 

investimentos para atingir a meta de universalização do acesso, o Ministério das Cidades 

elaborou em 2013 o Plano Nacional de Saneamento Básico (Plansab). De acordo com o 

Plansab, considerando o cenário mais otimista, a preços de 2013, seriam necessários cerca de 

R$ 508,5 bilhões em medidas estruturais e estruturantes até 2033, estimava-se que, em relação 

à origem dos investimentos, 59% dos recursos (R$ 299,9 bilhões) seriam provenientes dos 

agentes federais e R$ 208,6 bilhões aportados por agências internacionais, prestadores de 

serviços, orçamentos estaduais e municipais e setor privado, na forma de investimentos 

diretos ou de contrapartidas (BRASIL, 2013). 

Para obter a participação do capital necessário para a universalização do acesso no 

setor, a regulação é um fator estratégico importante. Na elaboração das políticas para o 

desenvolvimento setorial deve-se considerar que as expectativas são muito importantes para o 

investidor racional privado, que avalia a possibilidade de ganhos e perdas na avaliação 

econômica de alternativas de investimento. 

Assim, tendo em vista que com base em Rocha et. al(2014), o aumento da 

transparência e a previsibilidade das intervenções setoriais o maior empenho na melhoria da 

governança e da qualidade do aparato legal e regulatório, por parte do governo pode estimular 

o aumento de investimento privado.  

Finalmente, apoiado na abordagem de risco regulatório que busca “medir o efeito de 

intervenções governamentais específicas em variáveis como volatilidade, risco sistemático 

(beta) e retorno esperado (BRAGANÇA, 2015, p. 74)”, este estudo se propõe a avaliar o 

impacto de medidas regulatórias (deliberações da Arsesp) específicas sobre a volatilidade das 

ações da sabesp e suas possíveis implicações para o risco regulatório, além disso pretende-se 
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elaborar um diagnostico sobre as implicações para o custo médio ponderado de capital, visto 

que esta é uma variável de grande importância para o desenvolvimento do setor. 

Do ponto de vista analítico a escolha da Sabesp não ocorre a esmo, existe amparo pelo 

fato desta ser considerada a maior empresa de saneamento do Brasil e estar entre as maiores 

do mundo, além disso, por possuir o maior volume de ações do setor negociadas na bolsa de 

valores de São Paulo e em alguns casos ser utilizada como benchmark para outras 

concessionárias por institutos de pesquisa e reguladores na estimação do custo médio 

ponderado de capital (Fipe (2015); Agência Tocantinense de Regulação Controle e 

Fiscalização dos Serviços Públicos (2014)), um estudo de caso para avaliar os efeitos das 

decisões da Arsesp sobre a Sabesp se faz importante.  

 

 

1.2 Problema de pesquisa 

 

Este estudo busca responder à seguinte situação-problema: as deliberações de natureza 

econômico-financeira emitidas pela Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado 

de São Paulo (Arsesp) para o saneamento no período de 01/02/2007 a 31/12/2015 provocaram 

alterações na volatilidade das ações da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São 

Paulo (Sabesp) e podem ser entendidas como risco regulatório? 

 

1.3 Objetivo geral 

 

Realizar um diagnóstico sobre as implicações das deliberações de natureza 

econômico-financeira no risco regulatório, e custo de capital da Companhia de Saneamento 

Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), além de propor recomendações que busquem 

garantir a correta remuneração do custo de capital e contribuir para melhoria da regulação. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

2.1 Evolução recente da oferta de serviços de saneamento básico no Brasil 

 

De modo simplista, a urbanização pode ser definida como o processo de formação de 

grandes aglomerações de pessoas. A esse fenômeno pode-se atribuir a raiz da mercantilização 

da oferta dos serviços de abastecimento de água tratada e esgotamento sanitário. De acordo 

com Rezende e Heller (2002), a partir de meados da década de 1930, a atuação pouco efetiva 

do Governo Federal no saneamento básico passou a ser questionada, uma vez que a 

industrialização, ao impulsionar a urbanização, elevou a demanda por infraestrutura urbana, 

dentre as quais os serviços de saneamento. 

De acordo com Calmon (1995), nas décadas de 1940 e 1950, o Estado, intervindo 

mais fortemente na economia, elevou a sua participação nos serviços básicos, 

regulamentando, controlando, fiscalizando, controlando preços, estimulando a produção de 

insumos básicos, criando bancos de fomento e órgão regionais de desenvolvimento. No 

campo do saneamento básico, os municípios, por meio de departamentos ou serviços 

autônomos, assumiam os serviços e recebiam, de forma inconstante, pequena ajuda dos 

governos estaduais e federal. 

No que se refere ao planejamento, Najar e Fiszon (1989) esclarecem: 

 

O primeiro Plano Nacional de Saneamento foi elaborado em 1953 (trata-se do 

Primeiro Plano Nacional de Financiamento para Abastecimento de Água), lançando a 

proposta de um arcabouço institucional que desse respaldo financeiro aos municípios, 

sem ser implantado [...]. Somente na década de 60, com a passagem da competência 

da formulação política e financeira do saneamento básico para o BNH (Banco 

Nacional de Habitação), foram criadas condições para a implementação do Plano 

Nacional de Saneamento, em 1971. 
 

A partir da década de 1960, tem início um processo de intenso investimento e ação 

concentrada do Estado no comando de políticas, apoiadas no regime militar recém-instaurado 

no país (COSTA, 2010, p. 93). 

Entre 1962 e 1968, haviam sido constituídas as primeiras companhias de saneamento 

com recursos da Sudene (REZENDE et al., 2011). A instituição das Companhias Estaduais de 

Saneamento Básico gera uma transformação na relação entre o governo central e os 

municípios, com a titularidade dos serviços sendo assumida, na prática, pelos estados 

(REZENDE; HELLER, 2002). 
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Após o golpe militar, é criado o Sistema Financeiro de Habitação (SFH) e o Banco 

Nacional de Habitação (BNH). Para Costa (2010), o BNH foi instituído em 1964 com a 

finalidade de implementar uma política de habitação para o país. Contudo, o fraco 

desempenho do banco no período de 1964 a 1966, em função da fragilidade de sua base de 

recursos, levou à ampliação de suas fontes pela criação do FGTS. Posteriormente, o BNH 

criou o Sistema Financeiro do Saneamento (SFS). 

Turolla (2002, p.11) afirma que “O governo militar elegeu a ampliação da cobertura 

dos serviços de saneamento como uma de suas prioridades explicitadas nos planos de 

desenvolvimento do período.” A ampliação da cobertura dos serviços serviu para justificar a 

manutenção dos militares no poder, já que a expansão dos serviços era algo visível e agradava 

ao cidadão.  

A vinculação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) como instrumento 

oficial de financiamento favoreceu a política de expansão dos serviços de saneamento básico. 

Conforme Rezende e Heller (2002), esse Fundo fortaleceu os atores privilegiados pelo 

Planasa, as Companhias Estaduais de Saneamento Básico, e isso leva à perda de poder por 

outros atores, órgãos federais, como o Departamento Nacional de Obras de Saneamento 

(DNOS), o Departamento Nacional de Endemias Rurais (DNERu) e a Fundação Serviço 

Saúde Pública (FSESP), que perdem poder decisório sobre o setor de saneamento. 

Rubinger (2008) considera que as principais características do saneamento no Brasil 

foram estabelecidas durante a década de 1970, por meio da implementação do Plano Nacional 

de Saneamento Básico (Planasa), quando um novo regime foi estabelecido no setor, 

observando que o plano fundamentou-se na lógica da autossustentação tarifária, segundo a 

qual as tarifas deveriam propiciar a cobertura dos custos de operação, manutenção e 

amortização dos empréstimos. 

Embora se reconheçam os benefícios propiciados por essa política – com melhorias no 

atendimento por abastecimento de água para grande parcela da população urbana –, ressalta-

se que grande parte da população mais carente foi excluída no que se refere às ações 

implementadas (REZENDE; HELLER, 2002).  

Barat (1998) analisa que foram definidas algumas metas e diretrizes para o Planasa, 

dentre as quais, devem ser destacadas: (i) a reversão dos déficits de acesso, atendendo à 

crescente demanda pelos serviços e instituindo, de forma centralizada, as funções de 

planejamento, coordenação e formulação de políticas tarifárias; e (ii) o aproveitamento de 

economias de escala, para reduzir custos operacionais, por meio da provisão por CESBs. 
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O autor citado anteriormente pontua que, para o cumprimento das metas, foi definida 

uma estrutura de financiamento conjunto com recursos de diferentes fontes. Na formulação 

original, os estados e o Distrito Federal deveriam aplicar, no máximo, 5% de suas receitas 

tributárias na constituição dos Fundos de Financiamento de Água e Esgoto (FAEs), que 

seriam responsáveis por 37,5% dos investimentos realizados pelas respectivas CESBs. Se os 

recursos estaduais não fossem suficientes para cobrir essa contrapartida, o BNH deveria 

emprestar o restante, com recursos do FGTS ou de transferência a fundo perdido da União. O 

BNH deveria, ainda, emprestar 37,5% dos investimentos diretamente às CESBs, com recursos 

próprios, do FGTS e de empréstimos internos ou externos. Aos municípios, caberiam os 25% 

restantes dos investimentos, com recursos próprios ou de transferência a fundo perdido. 

Desse modo, conforme constatado por Saiani (2012), Turolla (2002) e Costa (2010), 

havia certo favorecimento na destinação de recursos às CESBs. Para Peixoto (1994), tal opção 

deve ser interpretada como um mecanismo de pressão política e de chantagem econômica 

com o objetivo de induzir os municípios a concederem os serviços às CESBs de seus estados. 

Por outro lado, Magalhães (1993) defende o caráter centralista do Planasa, com base 

na justificativa de mais simplicidade e segurança. Ademais, argumenta que o BNH, na 

qualidade de administrador de recursos dos titulares das contas do FGTS, deveria ser, 

necessariamente, prudente na concessão dos financiamentos. Outro ponto destacado por esse 

autor é que esse sistema permitia a adoção de uma estrutura tarifária diferenciada, garantindo 

subsídios cruzados aos consumidores de baixa renda. 

De acordo com Tupper e Resende (2004), os subsídios cruzados beneficiaram 

populações mais pobres e municípios menos desenvolvidos, com as áreas metropolitanas e as 

capitais estaduais subsidiando as cidades menores e menos urbanizadas.  

Conforme Saiani (2012), o Planasa foi um modelo centralizado de financiamento dos 

investimentos baseado na concessão, por parte dos municípios, dos direitos de exploração dos 

serviços de saneamento às CESBs de seus respectivos estados, que passaram a ser 

responsáveis pela execução das obras e pela operação dos sistemas. Ao BNH, representante 

do governo federal, cabia o financiamento dos investimentos, principalmente com recursos do 

FGTS, além do papel de regulador.  

Segundo Turolla (2002), na concepção original do Plano, foi previsto que o 

financiamento do BNH deveria ser gradualmente reduzido à medida que os fundos estaduais 

(FAEs) adquirissem autonomia financeira a partir dos fluxos de tarifas. Contudo, de acordo 

com Rezende e Heller (2002), a autossustentação tarifária acabou não se concretizando. 
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Com esse Plano Nacional de Saneamento (Planasa), instituído em 1969, houve uma 

maior expansão dos níveis de cobertura no setor de saneamento, principalmente em função do 

maior volume de recursos financeiros disponibilizados para financiar os investimentos. Para 

Saiani (2012), observa-se que, entre 1970 e 1991, a cobertura do abastecimento de água 

aumentou 38 pontos percentuais. Na coleta de esgoto, a elevação foi um pouco inferior (21 

pontos percentuais). 

Dessa forma, foi realizado um maior direcionamento de recursos para a expansão dos 

serviços de abastecimento de água, justificados pelos seguintes fatores: o diferencial de custos 

entre os sistemas água e esgoto, já que este último é mais dispendioso; a essencialidade da 

água; e o fator político, que propiciou a legitimação dos esforços do regime militar pela 

expansão dos serviços à população. Finalmente, Turolla (2002, p.13) afirma que “A ênfase na 

área de construção de sistemas em detrimento do setor de operações, que não era financiado 

pelo BNH, resultou em uma posterior degradação dos sistemas e a um índice bastante elevado 

de perdas de água”.  

  Para Costa (2010), a problemática associada ao Plano se deve, em grande parte, às 

consequências de uma concepção técnica que privilegiava um modelo de grandes obras e 

redes complexas de distribuição. Afirma, também, que o Planasa se utilizava constantemente 

da padronização de projetos, materiais e obras nos quais, por vezes, desconsiderava a 

densidade demográfica e os aspectos econômicos e sociais das diversas regiões do país. 

Em relação às formas de avaliação do programa, Costa (2010) afirma que “não 

colaboravam na produção de resultados verossímeis. Os indicadores utilizados na avaliação 

das políticas nacionais de saneamento nem sempre expressam os reais níveis de atendimento.” 

O autor exemplifica que não eram considerados fatores fundamentais, como o número real de 

ligações domiciliares. Ademais, muitas delas, tidas como realizadas pelo governo, não 

possuíam sequer canalização interna nos domicílios. 

Costa (1994) apresenta três pontos essenciais na compreensão dos reais motivos 

causadores da insustentabilidade do modelo: em primeiro lugar está o paradigma da 

autossustentação tarifária; em segundo, o subsídio cruzado; e, em terceiro, a questão 

democrática, ou seja, a relação entre a concessionária com o poder concedente e a sociedade. 

O Planasa enfrentou, ainda, dificuldades tarifárias, em razão de grande parte da 

população de baixa renda não conseguir pagar as tarifas, mesmo com subsídios cruzados 

(SAIANI, 2012). Costa (2010) aponta a grave crise econômica como outro fator, o aumento 

do desemprego e a queda nos valores dos salários causaram uma diminuição significativa da 

receita do FGTS, bem como um aumento das retiradas dos benefícios no fundo, o que 
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significou uma redução ainda maior no volume disponível. O contexto de crise levou o 

governo federal a tomar algumas medidas na tentativa de revertê-lo, dentre as quais a 

contenção das tarifas dos serviços públicos (SAIANI, 2012).  

Conforme Magalhães (1993), a consistência do mecanismo financeiro criado pelo 

Planasa dependia do FGTS como fonte primária de recursos e da possibilidade de as receitas 

tarifárias garantirem o pagamento dos empréstimos e das despesas de custeio. Além do 

excessivo endividamento e do problema tarifário, em geral, as CESBs também apresentavam 

baixo desempenho operacional e administrativo, que resultavam em perdas físicas e 

financeiras (SAIANI, 2012). 

O processo de redemocratização e a abertura política e descentralização possibilitaram, 

segundo Costa (2010), a partir de 1985, aos órgãos municipais autônomos, a possibilidade de 

participar dos recursos do Planasa. Foram mantidas as mesmas condições de financiamento 

estabelecidas para os governos estaduais: o BNH emprestava 50% dos recursos necessários 

para os investimentos e as prefeituras eram responsáveis pelo restante. Esse autor afirma que, 

naquele momento, o sistema financeiro disponível se encontrava quase totalmente exaurido – 

esse acesso representou a disposição de romper com o modelo centralizador vigente até então. 

Com a extinção do BNH, em 1986, todas as responsabilidades dessa instituição 

relacionadas ao saneamento básico foram transferidas para a Caixa Econômica Federal (CEF), 

“[...] o Governo Federal também deixou de regular o setor, desaparecendo controles sobre 

tarifas e remunerações” (SAIANI, 2012, p. 29). De acordo com Magalhães (1993), a estrutura 

do BNH não foi assimilada pela CEF, o que prejudicou a administração do Planasa. Já para 

Turolla (2002), as maiores limitações orçamentárias impostas à CEF levaram à significativa 

redução da oferta de recursos para investimentos no setor.  

Setta (2003) explica que, a partir de 1989, houve uma crescente deterioração do 

modelo e dos mecanismos operacionais e de gestão instituídos pelo Planasa, configurando um 

período de grande retrocesso para o setor, caracterizado pela indefinição de uma política 

setorial de saneamento, pela instabilidade e inconstância de organismos governamentais 

responsáveis pela área e pelo contingenciamento de recursos de empréstimo do FGTS. 

Saiani (2012) aponta os efeitos da crise econômica para o setor: o fim das 

transferências, a fundo perdido, do Governo Federal e a adoção de diversas medidas para 

combater o déficit público, entre elas as resoluções do Banco Central, que impuseram 

restrições de crédito às empresas estatais e aos governos estaduais, impedindo que eles 

acessassem recursos do BNDES e dificultando a obtenção de empréstimos junto a organismos 

internacionais. 
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Finalmente, conforme Sousa e Costa (2011), a desestruturação da lógica financeira do 

Planasa, aliada ao fim da política centralizante que sustentava o plano, acabaram por extingui-

lo, em 1992, apesar das tentativas frustradas do Governo Federal em salvá-lo. Os mesmos 

autores ainda argumentam que, com o fim do Planasa, no início dos anos 1990, o setor de 

saneamento experimentou uma situação de indefinição institucional em relação à regulação e 

à prestação desses serviços, o que afetou o seu desempenho no país.  

Com o advento da Lei Federal nº 11.445/2007, foram instituídas as agências 

reguladoras. A partir de então, as companhias estaduais de saneamento básico passaram a ter 

suas tarifas fixadas por essa entidade. Tal fato significou uma revolução no modo de gestão 

das companhias, visto que houve significativa perda de autonomia decisória devido à 

necessidade do crivo de aprovação do regulador. 

 

2.2 Sabesp a gigante Nacional do setor de saneamento 

 

No Brasil, existem apenas quatro companhias estaduais que atuam no setor de 

saneamento básico listadas na Bovespa, que são as seguintes: Companhia de Saneamento 

Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar), 

Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (Casan) e Companhia de Água e Esgoto do 

Estado do Ceará (Cagece).  

Pelo seu gigantismo, a Sabesp geralmente é tomada como a empresa de referência do 

setor de utilidade pública para o segmento de água e saneamento. A negociação de suas ações 

na bolsa brasileira representa algo em torno de 75% do volume de ações, assim o volume 

negociado da SABESP é maior que o das demais companhias de saneamento (Agência 

Tocantinense de Regulação Controle e Fiscalização dos Serviços Públicos (2014); Fipe 

(2015)). 

A Sabesp é uma sociedade de economia mista de capital aberto, criada em 01 de 

novembro de 1973, cujo controle acionário pertence ao Governo do estado de São Paulo, 

atualmente a Sabesp é a maior empresa do setor de saneamento do Brasil, tanto em razão dos 

aspectos operacionais como por aspectos financeiros. De acordo com informações 

disponibilizadas no site da companhia, ela é responsável pelo fornecimento de água, coleta e 

tratamento de esgotos de 365 municípios do Estado de São Paulo, em termos da quantidade de 
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pessoas atendidas a Sabesp é considerada uma das maiores do mundo, são 28,6 milhões de 

pessoas abastecidas com água e 22,8 milhões de pessoas com coleta de esgotos
1
. 

Ainda nesse sentido, a Sabesp atende à aproximadamente 67%  da população urbana 

do Estado de São Paulo com serviço de abastecimento de água tratada (site Sabesp), uma 

parcela da população é atendida pelos próprios municípios e setor privado, infelizmente ainda 

existe uma parcela da população que não tem acesso aos serviços de saneamento básico nas 

condições adequadas. De acordo com dados do Instituto Trata Brasil, 95,77% da população 

do estado de São Paulo tem atendimento com rede de água e 88,05% com coleta de esgoto, 

sendo que o percentual de tratamento de esgoto é de 56,24%. 

A empresa expandiu as suas fronteiras de atuação, e atualmente está presente no 

Panamá, Honduras e Nicarágua, sendo que nos dois primeiros países, em parceria com a Latin 

Consult.  Em 2015 a Sabesp obteve vários prêmios, dentre eles, faturou o 1º Lugar no 

Ranking do Saneamento, é um título concedido pelo Instituto Trata Brasil a cidade de Franca, 

por deter os melhores índices nos principais indicadores de saneamento básico em cidades 

com mais 100.000 habitantes. No mesmo ano obteve o Prêmio Paulista de Qualidade da 

Gestão, promovido pelo Instituto Paulista de Excelência da Gestão (IPEG). 

Em termos econômicos de acordo com as informações extraídas das demonstrações de 

resultado do ano de 2015, disponível no portal de Relações com Investidores da companhia 

(Portal RI Sabesp, 2015), a empresa obteve valor de mercado de R$ 15,7 bilhões (Preço 

Fechamento: 24/03/2016). No mesmo ano, a receita operacional líquida, apresentou um 

acréscimo de 4,4% em relação ao mesmo período do ano anterior, considerando a receita de 

construção, totalizou R$ 11,7 bilhões. Pela ótica dos custos e despesas, os quais consideram 

os custos de construção, totalizaram R$ 8,8 bilhões, um decréscimo de 5,2% quando 

comparado aos R$ 9,3 bilhões apresentados em 2014. Em 2015 houve um lucro de R$ 536,3 

milhões, ante um lucro de R$ 903,0 milhões apresentado em 2014
2
 (Portal RI Sabesp, 2015). 

Em relação aos investimentos, de acordo com dados do SNIS, apresentados na Tabela 

1, de 1999 a 2014 a Sabesp investiu R$ 23.578.835.197,55 para a ampliação e melhoria na 

prestação dos serviços, sendo que desse montante 68,0% tiveram como fonte recursos 

próprios da concessionária, ou seja, foi “pago com “recursos próprios oriundos da cobrança 

dos serviços, de receitas não operacionais, de integralização ou de adiantamento para futuro 

                                                           
1
 Disponível em: < http://site.sabesp.com.br/site/interna/Default.aspx?secaoId=505> 

2
 Disponível em: 

<http://www.sabesp.com.br/Sabesp/filesmng.nsf/3F2F8A5E8042C0C683257F810016F209/$File/SBSP3_4T15.p
df> 
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aumento de capital pelos acionistas ou de captações no mercado decorrentes da venda de 

ações (GLOSSÁRIO DE INDICADORES SNIS, 2014, p.26).  

Os recursos onerosos totalizaram R$ 6.483.186.818,07, representaram 27,5% do total 

de investido, tais recursos têm como origem os empréstimos inclusive com agentes externos, 

incluem-se ainda as captações via debêntures. Por fim os recursos não onerosos, também 

conhecidos como “a fundo perdido”, que não oneram o serviço da dívida e podem ser 

provenientes Orçamento Geral da União - OGU -, Estado, Distrito Federal ou Município e 

ainda doações ou investimentos pagos pelos usuários do representaram apenas 0,2% no 

período.  

 

Tabela 1 - Investimentos realizados pelo prestador serviços - Sabesp 1999 – 2014 

(R$/ano) 

FN033 - Totais 
FN030 - Recursos 

próprios 

FN031 - Recursos 

onerosos 

FN032 - Recursos não 

onerosos 

23.578.835.197,55 16.032.777.943,01 6.483.186.818,07 40.576.281,78 

  68,0% 27,5% 0,2% 

Fonte: SINIS 2014 

   Elaboração: Própria 

    

No tocante a estrutura da dívida, a Sabesp possui um passivo relativo a empréstimos e 

financiamentos no valor de R$ 13.121,6 bilhões com vencimento até 2038, sendo que os 

credores são entidades nacionais como: a Caixa Econômica Federal; BNDES; e agentes 

privados detentores de debêntures. Dentre os credores no exterior estão: o BID; BIRD; e os 

detentores de Euro Bônus (Portal RI Sabesp, 2015).   

A empresa atua em regime de concessão de serviços públicos sendo que a tarifa 

praticada deve refletir todos os custos e investimentos necessários para a adequada prestação 

dos serviços. Dentre os aspectos econômicos a Lei Federal N 11.445/2007 determina em seu 

Art. 29 que “Os serviços públicos de saneamento básico terão a sustentabilidade econômico-

financeira assegurada, sempre que possível, mediante remuneração pela cobrança dos 

serviços”, e, além disso, por meio da “remuneração adequada do capital investido pelos 

prestadores dos serviços”. 

Desse modo o retorno dos investimentos ocorre por meio da tarifa, fixada pelo 

regulador por meio dos mecanismos de reajustes e de revisões de taxas e tarifas. O marco 

regulatório federal (Lei 11.455/2007) estabelece no Art. 22 que “são objetivos da regulação: 

definir tarifas que assegurem tanto o equilíbrio econômico e financeiro dos contratos como a 

modicidade tarifária, mediante mecanismos que induzam a eficiência e eficácia dos serviços e 
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que permitam a apropriação social dos ganhos de produtividade”. Assim a regulação e 

fiscalização dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário nos municípios do 

estado de São Paulo cabe a Agência Reguladora de Saneamento e Energia do estado de São 

Paulo (Asesp), a agência atua por meio de convênios de cooperação. 

A remuneração adequada do capital investido depende da existência de uma política 

tarifária que respeite os mecanismos legais estabelecidos no marco regulatório, com a 

aplicação das revisões tarifárias periódicas e dos reajustes tarifários anuais. Nesse sentido a 

Arsesp realizou o primeiro ciclo de Revisão Tarifária Ordinária (RTO) da Sabesp, que foi 

concluída em abril de 2014 e aplicada em dezembro de 2014.  

Durante o processo de RTO a agência reguladora definiu a metodologia e cálculo do 

custo médio ponderado de capital (WACC), necessário “para determinação do custo de 

capital, ou a taxa mínima de retorno, da concessionária SABESP, que por sua vez será 

utilizada no cálculo da remuneração bruta do investimento reconhecido ou regulatório (RI)” 

(ARSESP, 2011, p.3). 

  

 

2.3 O que é regulação 

 

O surgimento da regulação, com o formato de instituições regulatórias, remonta ao 

século XIX, nos Estados Unidos e na Inglaterra (DASSO JÚNIOR, 2006, p. 90). No Brasil, o 

surgimento da regulação se deu com a introdução da reforma gerencial por meio do Plano 

Diretor da Reforma do Aparelho de Estado (PDRAE), em 1995, pelo Ministro da 

Administração Federal e Reforma do Estado, Bresser Pereira.  

O termo “regulação” significa o controle exercido por uma entidade sobre as 

atividades de outra. Do ponto de vista da doutrina jurídica, de acordo com Salomão Filho 

(2001), regulação, em seu sentido amplo, abrange toda forma de organização da atividade 

econômica pelo Estado, seja a intervenção por meio da concessão de serviço público ou no 

exercício de poder de polícia administrativo. 

A teoria da regulação surge a partir da constatação de que, diante da existência de 

falhas de mercado, a interação entre os agentes econômicos é incapaz de proporcionar uma 

situação socialmente ótima, como ocorre em concorrência perfeita. Logo, de acordo com 

Salgado (2010, p. 3), as funções da regulação são as de incentivar os investimentos 

necessários ao desenvolvimento econômico, promover o bem-estar de consumidores e 

usuários e propiciar a eficiência econômica.  
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Na regulação econômica, os problemas gerados pela informação assimétrica são de 

grande importância. Para Armstrong, Cowan e Vickers (1994, p. 27): 

 

Os problemas de informação são de grande importância na moderna economia da 

regulação e comumente dizem respeito à assimetria de informação entre o regulador 

e a empresa. A empresa normalmente é melhor informada que o regulador sobre (1) 

as condições de demanda e custo na indústria e (2) bem como sobre as suas próprias 

ações, por exemplo, o seu nível de esforço para reduzir custos. (Tradução nossa). 

 

Em termos de sua atuação, o agente regulador, ao tentar levar o mercado a uma 

situação de eficiência, nele intervém, emitindo sinais corretivos ou incentivos, de modo a 

atingir o máximo bem-estar público (DOMINGUES, 2003). Governos são levados a regular 

riscos para proteger os grupos vulneráveis da sociedade e o ambiente econômico, bem como 

garantir a atração de investimentos (NASCIMENTO, 2006).  

De acordo com Faraco e Coutinho (2007, p. 264), “[a] regulação deve, enfim, buscar 

uma espécie de ponto ótimo, no qual as tarifas para o consumidor sejam as mais baixas 

possíveis, sem prejuízos de retornos considerados adequados para os investidores privados”. 

Esse ponto ótimo a ser alcançado é o que se denomina como a modicidade tarifária, algo que 

deve ser buscado para que não haja prejuízo para nenhuma das partes envolvidas.  

Alexander, Estache e Oliveri (1999) argumentam que, para classificar um regime 

regulatório em vigor em determinado setor, alguns elementos devem ser considerados, dentre 

eles: o período entre as revisões de preços; como é tratado o investimento; quais os critérios 

permitidos pelo regulador em cada revisão; e quais as características do regulador. O 

enquadramento do modelo de regulação é importante para verificar a adequação do modelo 

regulatório aos objetivos definidos e perseguidos pelo setor. 

Conforme Dasso Júnior (2006), uma estrutura regulatória requer, basicamente, dois 

elementos: marco normativo regulatório para delimitar as atividades das empresas prestadoras 

de serviços públicos e instituições regulatórias encarregadas do acompanhamento, 

monitoramento, aplicação e fiscalização do marco normativo. No Brasil, no setor de 

saneamento, a introdução de um marco regulatório só ocorreu em 2007, anos depois da 

introdução do modelo regulatório.  

 

2.4 Risco regulatório: abordagens 

 

Bragança (2015) afirma que, do ponto de vista acadêmico, risco regulatório é um 

conceito bastante difuso, embora ainda pouco estudado e mal compreendido. Há pelo menos 
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quatro abordagens distintas para o seu tratamento: a primeira diz respeito ao risco advindo da 

existência de regulação; a segunda pode-se chamar de risco do regime regulatório e avalia a 

diferença de risco existente em diferentes modelos regulatórios; a terceira abordagem, risco 

institucional, mensura o risco regulatório a partir de um enfoque institucional; finalmente, o 

quarto enfoque enxerga o risco regulatório como um risco de intervenções políticas ou 

regulatórias, abordagem que busca medir o efeito de intervenções governamentais específicas 

em variáveis como volatilidade, risco sistemático (beta) e retorno esperado (BRAGANÇA, 

2015). 

Rocha et al. (2014, p.24) identificaram, na literatura: 

 

[...] o risco de intervenção regulatória  associado à qualidade das instituições e à 

previsibilidade das ações regulatórias do governo e das agências reguladoras  e o 

risco de arcabouços regulatórios setoriais  associado, por exemplo, às 

características de diferentes sistemas ou regimes regulatórios, como a regulação por 

incentivos em oposição à regulação por custos, ou a competição em oposição a um 

ambiente regulado. 

 

Nascimento (2006) define, de forma simples, o risco regulatório, como sendo as 

interferências das políticas governamentais no que tange ao ambiente regulatório, impactando 

a rentabilidade de determinados ativos. Assim, do ponto de vista financeiro, a medida de 

impacto das políticas governamentais sob o ambiente regulatório será a volatilidade do 

retorno dos ativos. 

Para Taffarel, Silva e Clemente (2013), o risco regulatório é entendido como um 

componente específico do risco de empresas sujeitas a regulação, decorrente de fatores como 

modificações na estrutura legal, atualizações tarifárias e tantas outras formas de imposição de 

limites e restrições que o governo pode conferir na busca de preservação e defesa do interesse 

público. Faraco e Coutinho (2007, p. 266) complementam afirmando que “certas medidas 

regulatórias podem afetar a percepção de risco do investidor privado que, por seu turno, se 

alastra, contagiando outros investimentos presentes ou futuros em outros setores”. 

Outra definição, mais sintética, de risco regulatório é oferecida por Nascimento (2006, 

p.48): “risco associado a indefinição sobre as perspectivas e os rumos de mudanças ou 

constituições de marcos regulatórios relacionados a um dado setor e país”. 

Para Rocha et al. (2014), de forma mais detalhada, o risco de intervenção regulatória 

incorpora aspectos como: imprevisibilidade do comportamento do regulador – risco de 

decisões regulatórias não antecipadas; assimetrias regulatórias – risco de apropriações 

excessivas pelo governo da rentabilidade das instituições reguladas (efeito clawback); 
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incertezas no processo de revisão de preços – o coeficiente b declina à medida que a revisão 

se aproxima (efeito sawtooth); existência de múltiplas interpretações acerca da legislação e 

dos procedimentos regulatórios existentes; e sobreposição de ações de múltiplos órgãos e 

agências dos governos federal, estadual e municipal. 

Faraco e Coutinho (2007, p. 266) ressaltam que mudanças  bem ou mal 

implementadas, oportunas ou extemporâneas, técnicas ou populistas  afetam o equilíbrio 

construído quando da privatização e da celebração da concessão, e que são imediatamente 

“precificadas” pelo mercado. Ainda, os autores argumentam que determinadas atividades 

econômicas, cujo desempenho depende necessariamente da utilização de infraestruturas 

físicas (redes), exigem que o regulador mantenha elevado grau de estabilidade de regras, sob 

pena de prejuízo aos usuários finais, aos quais a regulação busca proteger. O prejuízo a eles 

ocorre quando um evento regulatório impacta na estrutura de custos do regulado, resultando 

em redução dos incentivos para a realização de investimentos em infraestrutura.  

Para Faraco e Coutinho (2007, p. 262): 

 

[...] a estabilidade das regras e decisões de política regulatória deve vir acompanhada 

de mecanismos que admitam flexibilidade e capacidade de adaptação a novos 

cenários como condições de eficácia operacional e também de legitimidade 

democrática do próprio regime regulatório. 

 

“O risco regulatório percebido é devido, essencialmente, aos choques de demanda que 

a regulamentação instável produz. Ou seja, a não previsibilidade dos movimentos do agente 

regulador tornam o mercado bastante arriscado na análise do investidor” (STURION, 2015, p. 

104). 

Agências reguladoras e conselheiros políticos, ao revisar contratos, estabelecer limites 

de preços ou arbitrar conflitos, enfrentam significativa assimetria de informação na 

determinação da taxa de retorno apropriada ou taxa de desconto permitida, fator muito 

importante na determinação do grau de risco do mercado (ALEXANDER; ESTACHE; 

OLIVERI, 1999). 

Antoniou e Pescetto (1997) explicam que o processo de regulamentação pode afetar a 

taxa de retorno de duas maneiras: pelo (i) estabelecimento de regras tarifárias que afetam o 

nível de lucro e sua sensibilidade às variações da receita e custos; e por (ii) alterar o risco 

enfrentado pelos fornecedores de capital. Completam afirmando que a direção desses efeitos 

sobre os preços das ações não é clara e vai depender de políticas específicas de 

regulamentação e de como alocam risco entre os consumidores e acionistas.  
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No contexto de uma regulação da taxa de retorno, o custo de capital próprio é uma 

variável obviamente importante para os reguladores, uma vez que a taxa permitida de retorno 

está intimamente relacionada com o custo de capital próprio (DUBIN; NAVARRO, 1982 

apud ANTONIOU; PESCETTO, 1997). 

De acordo com Antoniou e Pescetto (1997), a principal dificuldade em medir 

empiricamente o efeito do regulamento sobre os preços das ações está em identificar o 

momento do impacto do informativo de regulação, ou seja, o momento em que os investidores 

antecipam as mudanças nos fluxos de caixa e no grau de risco.  

 

2.5 Considerações teóricas a respeito do risco 

 

Inicialmente, é importante esclarecer que, embora haja um viés negativo quando se faz 

referência ao termo risco, ele pode representar a possibilidade de ocorrência de algo positivo 

ou favorável, ou seja, “o risco oferece oportunidades, ao mesmo tempo em que nos expõe a 

resultados talvez indesejáveis” (DAMODARAN, 2009, p. 27). No meio financeiro, o risco é 

uma das variáveis que merece grande atenção, pois influencia, de modo direto, as expectativas 

dos investidores. Portanto, para um investidor racional existe uma relação positiva entre o 

risco e o retorno esperado pelos investidores. 

O risco pode ser definido como a possibilidade inerente a determinado investimento 

de que ele propicie (ou não) o retorno que o investidor almejava quando da aplicação do 

capital (WERNKE, 2008, p. 14). Segundo Assaf Neto (2003, p. 201), em termos estatísticos, 

“toda vez que a incerteza associada à verificação de determinado evento possa ser 

quantificada por meio de uma distribuição de probabilidades dos diversos resultados 

previstos, diz-se que a decisão está sendo tomada sob uma situação de risco”.  

Em finanças, para Damodaran (2009, p. 24), “o risco é definido em termos de 

variabilidade dos retornos observados de um investimento em comparação com o retorno 

esperado do investimento, mesmo quando esses retornos apresentem resultados positivos”. 

Nesse sentido, medidas de dispersão, como variância e desvio padrão, são comumente 

empregadas para determinar o risco do retorno de ativos, pois são capazes de quantificar os 

desvios em relação às médias.  

De acordo com Assaf Neto et. al. (2008), existe uma incerteza associada a cada opção 

de investimento, derivada do fato de que, ao aplicarmos capital, está-se decidindo, no 

momento presente, com resultados futuros. O grau de incerteza é capaz de influenciar o 
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retorno do ativo, por isso a incerteza deve ser precificada na forma de um prêmio pelo risco 

incorrido.  

Damodaran (2004, p. 144) explica que alguns riscos surgem de condições específicas 

do emissor do título, normalmente empresas, enquanto outros decorrem do mercado, afetando 

muitos ou todos os investimentos. Portanto, em avaliação de ativos, o risco total pode ser 

divido em duas parcelas, a primeira consiste na avaliação do risco sistemático e a segunda em 

risco diversificável.  

A parcela do risco sistemático, conforme Assaf Neto et. al. (2008), é determinada por 

fatores conjunturais e de mercado como crise cambial, crise política, guerras, inflação e 

outros, que atingem todas as empresas e permanecem na carteira independentemente da 

diversificação, sendo relevante para todo investidor.  

Ross, Westerfield e Jaffe (2002, p. 242) explicam que “[u]m risco sistemático é 

qualquer risco que afeta um grande número de ativos, cada um com maior ou menor 

intensidade. Um risco não sistemático é um risco que afeta especificamente um único ativo ou 

um pequeno grupo de ativos”. 

A segunda parcela, o risco do emissor do título ou risco da empresa, é diversificável, 

ou seja, pode ser eliminado pela diversificação. Segundo Assaf Neto et. al. (2008), esse risco 

não deve preocupar o investidor diversificado, sendo identificado apenas no contexto 

específico da empresa. Um investidor diversificado deve exigir remuneração apenas do risco 

sistemático incorrido. Exemplos de risco diversificável são endividamento, concorrência, 

greves etc. 

De acordo com Assaf Neto et. al. (2008, p.20), a relação de equilíbrio entre as 

variáveis risco e retorno é fator qualitativo determinante na avaliação da riqueza de uma 

empresa: 

 

[...] o valor de uma empresa independe da forma como ela é financiada; sua riqueza 

é mensurada pela qualidade de seus investimentos, obtida pela relação de equilíbrio 

entre retorno e risco esperados, não sofrendo penalizações à medida que o 

endividamento aumenta. Portanto, nenhum ativo pode se tornar mais ou menos 

atraente, do ponto de vista econômico, como reflexo de uma decisão de 

financiamento tomada. 

 

Após realizadas as considerações pertinentes a respeito do conceito e da importância 

do risco, é necessário demonstrar como esse fator afeta a estrutura de custo de capital das 

organizações.  
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2.6 A volatilidade como uma medida de risco 

 

Antes da realização dos investimentos, os agentes econômicos estudam a possibilidade 

de ganhos e perdas do ativo, para, então, formular as suas estratégias e posições no mercado 

(MONTE; AMIN; PENA, 2013). Nessa situação, a informação é um fator de suma 

importância no processo decisório. No entanto, como no mundo real os mercados não são 

eficientes, há assimetria de informação, o que provoca incerteza sobre o comportamento dos 

demais agentes, ocasionando mais volatilidade.3 

 Por volatilidade entende-se a situação em que o retorno de determinada aplicação 

oscila significativamente em determinado período de tempo (MONTE; AMIN; PENA, 2013). 

Por isso, a volatilidade é uma variável aleatória, condicionada pela variabilidade verificada 

nos momentos passados, que seguem um processo estocástico (CARDOSO, 2005, p. 66). 

Em finanças, a volatilidade é a medida utilizada para mensurar o risco inerente a 

determinado ativo, ou seja, a variabilidade dos retornos reflete o risco. O conhecimento da 

volatilidade é de suma importância em muitas áreas. Para alguns tomadores de decisão, a 

inflação em si mesma pode não ser ruim, porém, sua variabilidade é, porque torna o 

planejamento financeiro difícil (GUJARATI, 2011). 

Ao considerar que possivelmente a volatilidade seja influenciada pelas constantes 

informações que chegam ao mercado e proporcionam o que corresponde aos agrupamentos de 

volatilidade, diversas instituições financeiras procuram mensurar, empiricamente, as variações 

nos retornos dos ativos e formular as estratégias de investimentos dos seus clientes, 

antecipando ou não os riscos de investimentos (MONTE; AMIN; PENA, 2013). 

De modo empírico, verifica-se que muitas séries temporais exibem períodos de grande 

volatilidade, seguidos de períodos de relativa tranquilidade, em tais circunstâncias, a 

suposição de variância constante (homocedasticidade
4
) pode não ser apropriada (BASILE; 

PORTUGUAL, 2006). Na verdade, embora a variância incondicional dos erros ainda possa 

ser assumida como constante, sua variância condicional pode estar mudando ao longo do 

tempo (EHLERS, 2003, p. 79). 

                                                           
3
  A volatilidade pode ser definida como uma medida da intensidade das variações, quase sempre imprevisíveis, 

dos rendimentos de ativos.  
4
  Homoscedásticidade: se a variância de um conjunto de dados permanece constante ao longo do tempo, a série 

é considerada (BOLLERSLEV; CHOU; KRONER, 1992). 
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Para levar em conta a presença de grupos (clusters) de volatilidade em uma série 

financeira é necessário recorrer a modelos ditos heteroscedásticos
5
 (que implicam em 

variância flutuante ao longo do tempo) condicionais (CARDOSO, 2005, p. 65). 

Uma distribuição condicional é aquela que controla o retorno em um particular 

instante no tempo. Esse tipo de volatilidade é captado em modelos cujas variâncias tendem a 

ser dinâmicas durante as séries de dados. Fatores como agrupamento de volatilidade, efeito 

alavancagem e assimetria da volatilidade são vistas no contexto da volatilidade condicional 

(MONTE; AMIN; PENA, 2013). 

Diversas formulações têm sido propostas na literatura especializada para prever o 

comportamento da volatilidade como medida de risco (CERETA; COSTA JR. 2001). De 

acordo com Oliveira e Andrade (2010), os modelos mais difundidos na literatura para a 

estimação da volatilidade de séries de retorno de ativos financeiros são os autorregressivos 

com heterocedasticidade (ARCH), propostos por Engle (1982), e sua extensão, os modelos 

ARCH Generalizados (GARCH), propostos por Bollerslev (1986)  . 

 

2.7 Do custo do capital a metodologia WACC 

 

As decisões de investimento devem ser tomadas mediante a avaliação do risco 

implícito a cada alternativa. Desse modo, o fator risco exerce influencia sobre o processo de 

tomada de decisão das organizações e afeta a gestão. “Em suma, a essência da boa gestão está 

em tomar as decisões certas ao lidar com diferentes tipos de risco” (DAMODARAN, 2009, p. 

25).  

De acordo com Assaf Neto et al. (2008), o custo total de capital de uma empresa 

representa as expectativas mínimas de remuneração das diversas fontes de financiamento 

(próprias e de terceiros), lastreando suas operações. O autor ainda observa que esse é um 

conceito essencial para toda decisão financeira e pode ser entendido como o retorno médio 

exigido para toda a empresa. 

Em relação às origens das fontes de financiamento das atividades da empresa, em 

termos contábeis, o financiamento pode ser feito com capital próprio quando os recursos são 

provenientes do capital dos acionistas, mediante a integralização de capital adicional pelos 

sócios. Outra forma de se financiar é por meio do capital alheio, isto é, de recursos 

                                                           
5
  Heteroscedasticidade é a variância flutuante de uma série ao longo do tempo, ou seja, a volatilidade de uma 

série (BOLLERSLEV; CHOU; KRONER, 1992). 
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provenientes de terceiros, conhecidos como passivos, como a contratação de empréstimos e 

financiamentos. 

Tendo em vista que “o princípio financeiro fundamental de toda empresa é oferecer 

um retorno de seus investimentos que cubra, pelo menos, a expectativa mínima de ganho de 

seus proprietários de capital” (ASSAF NETO et al., 2008, p. 2), é importante conhecer o custo 

de captação de recursos nas várias modalidades. Isso significa que é preciso, de acordo com 

Werneke (2008, p. 13), “saber quanto se paga de juros em cada uma das fontes de recursos de 

terceiros ou quanto os investidores desejam de remuneração pelo capital próprio empregado”.  

Do ponto de vista econômico, “o custo de capital da empresa é um custo de 

oportunidade e representa a taxa de retorno da melhor proposta de investimento disponível de 

forma alternativa à proposta em consideração, de risco similar” (ASSAF NETO et al., 2008, 

p. 73). “A suposição fundamental é que o retorno proporcionado por um investimento deve 

suplantar o custo do capital que o financia, condição imprescindível para a sua implementação 

viável [...]” (TOMAZONI; MENEZES, 2001, p. 38). 

Werneke (2008) pontua que, no caso do capital de terceiros, normalmente obtido junto 

a instituições financeiras, deve-se verificar se é possível eliminar as taxas de juros mais 

elevadas ou substituí-las. Em relação à captação via capital próprio, a análise é feita sobre o 

custo de oportunidade entre a remuneração almejada pelos acionistas e as taxas de juros de 

captação de capital de terceiros. 

Conforme Assaf Neto et al. (2008), o custo de capital é estabelecido pelas condições 

com que a empresa obtém seus recursos financeiros no mercado de capitais, sendo 

determinado, geralmente, por uma média dos custos de oportunidade do capital próprio 

(acionistas) e do capital de terceiros (credores), ponderados pelas respectivas proporções 

utilizadas de capital, e líquidos do imposto de renda. Esse método é conhecido como o Custo 

Médio Ponderado do Capital (Weighted Average Cost of Capital  WACC). 

A metodologia WACC é comumente utilizada em processos de revisão tarifária para 

calcular a Taxa Mínima de Atratividade (TMA), que mede o grau de retorno exigido em 

relação ao risco, sendo também uma variável de extrema importância na definição da 

atratividade dos recursos financeiros para investimentos em saneamento. Desse modo, é 

fundamental a definição de uma taxa de remuneração do capital adequada, que reflita as 

expectativas de retorno em razão das variações no risco.  

Segundo Assaf Neto et al. (2008), o custo de capital para uma organização pode ser 

usado como uma medida de avaliação da atratividade econômica de um investimento e serve 
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também como uma referência para a análise de desempenho e viabilidade operacional, além 

de definir uma estrutura ótima de capital.  

Depois de explicitadas as observações iniciais a respeito de como o custo do capital 

influencia a análise e as decisões do investidor, faz-se necessário demonstrar o modelo para o 

cálculo do custo médio ponderado do capital weighted average cost of capital (WACC).  

Como já dito, a taxa WACC é calculada a partir da soma entre a média ponderada do 

custo de oportunidade do capital próprio e o custo do capital de terceiros, conforme descrito 

abaixo: 

 

 

 

Em que: 

 

Ke = custo de oportunidade do capital próprio; 

WPL = proporção do capital próprio [PL/P+PL]; 

Ki = custo do capital de terceiros; 

WP = proporção do capital (oneroso) de terceiros [P/P+PL]; 

P, PL = respectivamente, passivo oneroso e patrimônio líquido (fundos próprios). 

 

O custo de oportunidade do capital próprio é calculado a partir do modelo de 

precificação de ativos CAPM, apresentado na próxima seção. Conforme Assaf Neto et al. 

(2008), o custo de capital de terceiros é apurado de fontes de financiamento disponíveis à 

empresa e mensurado pela taxa de desconto, igualando, em determinado momento, o valor 

presente dos desembolsos de caixa (pagamentos de encargos e principal) ao valor presente das 

entradas de caixa. 

 

2.8 O custo de capital próprio pelo CAPM 

 

O Capital Asset Princing Model (CAPM), de William Sharpe (1964) e John Lintner 

(1965), marca o nascimento da teoria de precificação de ativos, o que resultou em um prêmio 

Nobel para Sharpe, em 1990 (FAMA; FRENCH, 2004, p. 25, tradução livre). Embora haja 

três modelos básicos para estimar o custo de capital  o Capital Asset Pricing Model 

(CAPM), o Dividend Growth Model (DGM) e o Arbitrage Pricing Theory (APT), o CAPM é, 

sem dúvida, o mais utilizado para estimar o custo de capital próprio.  
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O CAPM baseia-se no modelo de portfólio de escolha desenvolvido por Harry 

Markowitz (1959). No modelo de Markowitz, um investidor escolhe uma carteira no 

momento t - 1, que produz um retorno estocástico em t (FAMA; FRENCH, 2004, p. 26, 

tradução nossa). O modelo CAPM leva em consideração que a carteira de mercado sofre o 

impacto de todos os eventos sistemáticos que influenciam o retorno do investimento. Para a 

sua aplicação, o modelo de precificação de ativos requer uma taxa livre de risco, um prêmio 

pelo riso de mercado e o risco sistemático da empresa.  

De acordo com Assaf Neto et al. (2008), o modelo do CAPM estabelece uma relação 

linear entre risco e retorno para todos os ativos, permitindo apurar, para cada nível de risco 

assumido, a taxa de retorno que premia essa situação. Ainda conforme os autores, embora 

apresente algumas limitações, o modelo é extremamente útil para avaliar e relacionar risco e 

retorno, sendo o mais utilizado pela literatura financeira ao estimar o custo de capital próprio. 

O custo de capital é calculado a partir da escolha de uma taxa de retorno de um ativo 

livre de risco, normalmente os títulos do tesouro americano de longo prazo, os Treasury 

Bonds - T-Bonds, uma taxa de retorno da carteira de mercado, geralmente os retornos do 

índice S&P500, e o coeficiente beta do título (ARSESP, 2011; ASSAF NETO et al., 2008). O 

custo de capital é calculado de acordo com a seguinte fórmula: 

 

 
 

Em que: 

 

K = taxa de retorno requerido para o investimento, entendido como o custo de capital; 

RF = taxa de retorno de um ativo livre de risco; 

RM = taxa de retorno da carteira de mercado; 

β = coeficiente beta do título; 

(RM – RF) = prêmio pelo risco de mercado. 

 

Conforme Minardi et al. (2007), pode-se estimar o coeficiente beta se a empresa tiver 

ações cotadas em bolsa e suas ações forem razoavelmente líquidas. O beta é estimado por 

meio de uma regressão dos retornos em excesso da ação em relação aos retornos em excesso 

de um índice de mercado. 

O parâmetro beta mede a sensibilidade de um ativo em relação ao comportamento de 

uma carteira que seja a representação do mercado e, então, é estimado por meio da regressão 
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linear entre os retornos obtidos pelo investimento em análise e os retornos de mercado. O beta 

é o coeficiente angular da reta de regressão, calculado por meio da seguinte fórmula: 

 

 

 

onde: 

βa = Beta 

ra = Retorno do Ativo 

rp = Retorno do Portfólio (Também pode ser usado como rm= Retorno do Mercado) 

 

Em resumo, o parâmetro beta é utilizado como uma medida do grau de risco sistêmico 

a que um investidor está exposto ao fazer uma opção de investimento em um ativo em 

particular em comparação com o mercado. 

 

 

2.9 Revisão empírica 

 

Uma das primeiras observações relacionando as implicações do risco regulatório à 

teoria das finanças ocorre Peltzman (1976), para quem a regulamentação deve reduzir o risco 

sistemático e diversificável, com uma atuação capaz de reduzir a variabilidade dos lucros e 

dos custos das empresas. O autor ainda observou que, embora não existisse um padrão de 

risco evidente entre as empresas reguladas, ações de empresas do serviço público de 

eletricidade, gás e telefone oferecem menos risco que as de companhias aéreas.  

Peltzman (1976) também analisou o efeito do início da regulação ferroviária em 1887 

e o início da regulação de serviços públicos em Nova Iorque. Os índices de risco sistemático 

foram estimados como o coeficiente de regressão sobre as alterações de preços de ações 

industriais. 

Bragança, Pessoa e Rocha (2014) examinaram como as intervenções regulatórias 

afetaram o risco de mercado das empresas de eletricidade e de telecomunicações negociadas 

na BM&FBOVESPA. Para tanto, utilizaram a metodologia de GARCH (Generalized Auto 

Regressive Conditional Heteroskedasticity) multivariado definido em Engle e Kroner (1995) 

para avaliar os impactos diretos e cruzados na volatilidade do retorno setorial das ações 

causadas por duas medidas regulatórias relevantes, tomadas em 2012, pelas agências 
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responsáveis. Os resultados mostraram que as volatilidades dos setores de telecomunicações e 

de energia elétrica estão conectadas, indicando que o aumento de risco em um desses setores 

acaba, em geral, afetando o risco do outro setor.  

Taffarel, Silva e Clemente (2013) investigaram a possível relação entre os eventos 

regulatórios do setor de energia elétrica brasileiro e as oscilações no binômio risco-retorno de 

ações de empresas negociadas no mercado acionário brasileiro. Buscou-se verificar se os 

eventos regulatórios (decisões do regulador) instituídos no período amostral influenciaram os 

retornos das ações de oito empresas do setor de energia elétrica no período de janeiro de 2004 

a dezembro de 2009. O impacto do risco regulatório (eventos regulatórios) sobre a 

volatilidade das ações foi investigado por meio da modelagem da variância condicional, 

utilizando-se Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH). 

Minardi et al. (2007) estimaram o custo de capital de companhias fechadas no Brasil, 

sugerindo uma metodologia que parte de dados do mercado brasileiro para estimar um prêmio 

pelo risco de mercado. A ideia básica é que uma adequada apuração do custo de capital em 

função do risco favorece uma melhor gestão estratégica por incentivar os executivos a 

adotarem projetos em que o retorno do investimento seja superior ao custo de capital, 

gerando, assim, lucro econômico e consequente bônus proporcional aos executivos. Concluiu-

se que ao utilizar os dados brasileiros para estimar prêmios pelo risco de mercado e betas de 

empresas brasileiras é favorável por manter os mesmos fundamentos do mercado brasileiro, 

além de ser desnecessária a aplicação de procedimento de ajustes aos dados internacionais.  

Guimarães e Gonçalves (2011) fizeram uma avaliação do risco regulatório e custo do 

capital próprio das distribuidoras de energia elétrica no Brasil, com o objetivo de observar as 

alterações no cálculo do custo do capital próprio e identificar a existência do risco regulatório, 

avaliando o impacto das reformas de 2004 sobre as expectativas do mercado. Os resultados 

apontaram que mudanças na regulamentação do setor provocaram aumento nas expectativas 

de retorno dos investidores, tendo sido verificado que o mercado respondeu negativamente às 

mudanças propostas pelo marco regulatório de 2004. Os autores concluíram que haverá um 

desestímulo a investimentos em expansão e reformas, provocando a redução na qualidade do 

serviço em longo prazo, caso o sistema de revisão de preços estabeleça taxas de retorno 

abaixo das expectativas do mercado. 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 Classificação da pesquisa 

 

As pesquisas podem ser classificadas, quanto à sua natureza, em dois grupos: o 

primeiro, conforme Prodanov e Freitas (2013, p. 51), é a pesquisa básica, que objetiva gerar 

conhecimentos novos e úteis para o avanço da ciência. Sem aplicação prática prevista, não 

possui finalidade imediata, busca a verdade e os interesses universais. A segunda é a pesquisa 

aplicada, orientada para a criação de produtos ou processos com finalidade específica. Esta 

dissertação é uma pesquisa aplicada porque se propõe a verificar a sua existência a partir de 

uma discussão teórica empírica sobre os aspectos do risco regulatório para, então, avaliar seu 

impacto sobre o custo de capital das Companhias Estaduais de Saneamento. 

Quanto à forma de abordagem do problema, uma pesquisa pode ser classificada em 

qualitativa, que, de acordo Tozoni-Reis (2009), defende a ideia de que, na produção de 

conhecimentos sobre os fenômenos humanos e sociais, interessa muito mais compreender e 

interpretar seus conteúdos que descrevê-los, ou quantitativa, que enfatiza os dados visíveis e 

concretos. Para o desenvolvimento deste trabalho, a abordagem utilizada será a quantitativa.  

Quanto aos objetivos, pode ser segregada em pesquisa exploratória, quando, de acordo 

com Koche (2011, p. 127), o objetivo fundamental é o de descrever ou caracterizar a natureza 

das variáveis que se quer conhecer. Assim, tem a finalidade de proporcionar mais informações 

sobre o assunto que será investigado, facilitando a delimitação do tema, orientando a fixação 

dos objetivos e a formulação das hipóteses. Ainda em relação aos objetivos, tem-se a pesquisa 

descritiva, na qual, para Prodanov e Freitas (2013, p. 53), o pesquisador apenas registra e 

descreve os fatos observados, sem interferir neles. Por fim, são classificadas em explicativas, 

que é o tipo de pesquisa que mais se aprofunda no conhecimento da realidade, porque explica 

a razão, o porquê das coisas e, por esse motivo, está mais sujeita a erros. Em visto disso, esta 

pesquisa tem características de uma pesquisa exploratória. 

Em relação aos procedimentos técnicos, uma pesquisa pode ser denominada como: 

documental, bibliográfica, experimental, operacional, estudo de caso, pesquisa-ação, pesquisa 

participante e ex-post-facto. E razão das características deste estudo, bem como do objeto 

estudado, o impacto das deliberações da Arsesp sobre o custo de capital da Sabesp, esta 

pesquisa utilizará como procedimento técnico o estudo de caso, de acordo com Yin (2001) 

quando um estudo em questão se tratar do exame de acontecimentos contemporâneos, porém 
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não for possível a manipulação de comportamentos relevantes, o uso da técnica poderá ser 

adequado.   

O tratamento de dados foi feito por meio do software Microsoft Excel 2010. Para 

estimar-se os modelos, optou-se por recorrer ao software econométrico Eviews 9.0. 

 

3.2 Dados 

 

A definição da amostra é uma etapa muito importante para a obtenção de resultados 

coerentes com os objetivos da pesquisa, sendo assim, os procedimentos detalhados a seguir 

foram adotados.  

Dentre as companhias de saneamento de capital aberto, a Sabesp é a empresa que 

possui maior volume de ações negociadas na Bovespa. A análise do impacto do risco 

regulatório deverá ser feita por meio da avaliação do efeito das deliberações nas variações do 

retorno diário das ações da Sabesp, negociadas sobre o código SBSP3. 

De acordo com a teoria de mercados eficientes, introduzida por Roberts (1967) e 

aperfeiçoada por Fama (1970, 1991), as informações relevantes são incorporadas de forma 

imediata e correta aos preços dos ativos financeiros, assim a melhor estimativa do preço de 

um título é o seu preço corrente. Ou seja, o preço da ação reflete todo o conjunto de 

informações disponíveis para determinado ativo.  

Os dados utilizados como amostra para a execução deste trabalho foram obtidos junto 

aos principais portais financeiros, como Yahoo Finance, Blooberg e a própria Bolsa de 

Valores de São Paulo (Bovespa), além dos sítios da Sabesp e da Arsesp.  

O horizonte de análise correspondeu a uma série temporal que se inicia em 02/01/2007 

e vai até 30/12/2015, totalizando 2.182 observações diárias. A escolha da data inicial da série 

está relacionada à publicação da Lei nº 11.445, em 5 de janeiro de 2007, que estabeleceu as 

diretrizes nacionais para o saneamento básico, popularmente conhecida como Marco 

Regulatório do Saneamento por estabelecer as normas gerais para o início da efetiva 

regulação do setor.    

 

3.3 Tratamento e análise dos dados da série financeira 

 

Um procedimento recomendado e comumente adotado – Cardoso (2005), Pereira et al. 

(2010), Gujarati (2011), Aurélio (2012) – para a utilização da modelagem GARCH aplicada à 

série de dados financeiros é a remoção da não estacionariedade por meio de uma 
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transformação que consiste em calcular a diferença do logaritmo natural de retorno das ações 

a partir da série temporal obtida com os dados relativos ao preço de fechamento das ações da 

Sabesp (SBSP3), de acordo com a seguinte equação: 

 

 

 

Em que: 

 

 
 

 

 
 

A justificativa para o cálculo do retorno se dá conforme Cardoso (2005), pois, embora 

a análise da série de valores médios ofereça uma visão direta da dinâmica da variável, ela não 

pode considerar-se estável em relação à variância, uma vez que a sua variabilidade não 

permanece constante no período considerado. O cálculo do logaritmo do retorno padroniza a 

análise e evita problemas de não estacionariedade. Na Figura 1 a seguir é possível observar o 

comportamento temporal da variável SBSP3, pois são apresentados os gráficos da variável em 

nível (preço de fechamento) e em logaritmo de retornos. Para o tratamento dos outliers da 

série temporal optou-se pela utilização da técnica de box-plot.  

Pela visualização gráfica, percebe-se que, no período, as ações foram submetidas a 

dois processos de Split. De acordo com o sítio da Bovespa, o Split de ações ou desdobramento 

ocorre “[q]uando a ação de uma empresa atinge um valor considerado alto, a empresa pode 

optar por desdobrá-la em duas ou mais ações (Split)”, o primeiro processo ocorreu em 

04/06/2007 e o segundo em 11/04/2013, pelo histograma. Em relação ao tratamento dos 

dados, deve-se esclarecer que, após a transformação da série em logaritmos de retornos, nas 

datas em que ocorreu o split, fez-se a substituição dos valores calculados por 0 (zero), visto 

que uma alteração como essa não implica em retorno automático ao investidor. Tal evento 

afeta apenas a métrica da quantidade de ações. 
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Figura 1  Série histórica preço fechamento SBSP3 (FECH_SBSP3  02/01/2007     a 

31/12/2015 
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Fonte: Elaboração própria. 

 

Após o procedimento de transformação da série em nível (FECH_SBSP3), na série 

dos retornos, logaritmo da primeira diferença (LN_FECH_SBSP3), a representação gráfica da 

série é apresentada a seguir, na Figura 2.  

 

Figura 2  Série logaritmo de retorno das ações SBSP3 (LN_FECH_SBSP3)  02/01/2017 a 

30/12/2015 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015  
Fonte: Elaboração própria. 
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Em relação às estatísticas descritivas da série de retornos, pode-se observar, por meio 

do Quadro 1, que o retorno médio das ações no período de nove anos foi positivo. A análise 

da mediana corrobora o entendimento de que 50% do número de observações obtiveram 

retorno diário inferior a 0,035%. Da análise das medidas de dispersão, verifica-se que, no 

período, o retorno máximo obtido foi de 13,70% e a perda máxima de 16,15%. Desse modo, a 

amplitude foi de 29,85%, isso demostra que no período o valor de mercado das ações sofreu 

uma variação de quase 30%.  

 

Quadro 1 – Estatísticas descritivas – LN_FECH_SBSP3 

ESTATÍSTICAS LN_FECH_SBSP3 

 Média  0.000214 

 Mediana  0.000354 

 Máximo  0.137045 

 Mínimo -0.161522 

 Desvio Padrão  0.025113 

 Assimetria -0.088018 

 Curtose  6.623742 

  

 Jarque-Bera  1196.690 

 Probabilidade  0.000000 

  

 Observações  2182 

Fonte: Elaboração própria. 

 

A distribuição pode ser caracterizada como assimétrica, visto que não existe igualdade 

entre as medidas de tendência central média, mediana e moda. A assimetria pode ocorrer do 

lado esquerdo  assimetria negativa (< 0)  ou do lado direito da distribuição  assimetria 

positiva (> 0) , tendo por referência o seu eixo de simetria. O coeficiente de assimetria da 

série (LN_FECH_SBSP3) é negativo e a observação do histograma confirma que o lado mais 

longo do histograma (Figura 3) de frequência (cauda da distribuição) está à esquerda do 

centro.  

Finalmente, por meio da análise do coeficiente de curtose, que mede o grau de 

achatamento, pode-se afirmar que a distribuição é leptocúrtica. 
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Figura 3  Histograma série LN_FECH_SBSP3 
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Std. Dev.   0.025113
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Jarque-Bera  1196.690

Probability  0.000000

Fonte: Eviews. 

 

 

3.4 Levantamento e tratamento das variáveis dummy 

 

Conforme já mencionado anteriormente, o risco regulatório é observado quando 

intervenções políticas ou regulatórias afetam variáveis como a volatilidade, o retorno 

esperado ou o risco sistêmico. Neste trabalho, os eventos regulatórios são as deliberações 

classificadas pela Arcesp como de natureza econômico-financeiras e publicadas em seu sítio 

na internet, capazes de alterar as perspectivas de lucro dos investidores. 

Com o objetivo de avaliar o impacto das notícias dos eventos regulatórios sobre o grau 

de risco, foram identificadas 21 (vinte e uma) deliberações de natureza econômico-financeira 

no período de análise. As deliberações publicadas no mesmo dia foram agrupadas e 

constituíram 18 (dezoito) eventos regulatórios, que são as variáveis dummy do estudo. A 

seguir, no Quadro 2, se apresenta um resumo das deliberações (o quadro completo com a 

descrição das deliberações encontra-se no Apêndice A deste trabalho). 
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Quadro 2  Eventos regulatórios de natureza econômico-financeira 

EVENTO DELIBERAÇÕES ARSESP DATA DUMMIES 

1 Deliberação ARSESP 561 04/05/2015 
dummy_ER561_560 1 

2 Deliberação ARSESP 560 04/05/2015 

3 Deliberação ARSESP 545 08/01/2015 dummy_ER545 2 

4 Deliberação ARSESP 520 01/12/2014 dummy_ER520 3 

5 Deliberação ARSESP 514 23/10/2014 dummy_ER514 4 

6 Deliberação ARSESP 484 18/04/2014 dummy_ER484 5 

7 Deliberação ARSESP 435 31/10/2013 
dummy_ER435_434 6 

8 Deliberação ARSESP 434 31/10/2013 

9 Deliberação ARSESP 427 01/08/2013 dummy_ER427 7 

10 Deliberação ARSESP 426 05/06/2013 dummy_ER426 8 

11 Deliberação ARSESP 408 22/03/2013 
dummy_ER408_406 9 

12 Deliberação ARSESP 406 22/03/2013 

13 Deliberação ARSESP 353 09/08/2012 dummy_ER353 10 

14 Deliberação ARSESP 253 09/08/2011 dummy_ER253 11 

15 Deliberação ARSESP 227 18/05/2011 dummy_ER227 12 

16 Deliberação ARSESP 210 03/03/2011 dummy_ER210 13 

17 Deliberação ARSESP 156 30/07/2010 dummy_ER156 14 

18 Deliberação ARSESP 82 11/08/2009 dummy_ER82 15 

19 Deliberação ARSESP 58 11/05/2009 dummy_ER58 16 

20 Deliberação ARSESP 8 08/08/2008 dummy_ER8 17 

21 Lei Federal 11.445 05/01/2007 dummy_ER11445 18 

Elaboração própria. 

Fonte: Informações econômico-financeiras Arsesp. 

 

Os procedimentos adotados para o tratamento dos eventos regulatórios são 

semelhantes aos aplicados por Taffarel (2013). Desse modo, as notícias dos eventos foram 

consideradas individualmente como variáveis dummy, que assumiram o valor 1 (um) para 

uma janela de um a três dias a partir da data de publicação da deliberação e 0 (zero) para os 

dias em que não houve a ocorrência de nenhum evento regulatório.  

A avaliação do impacto do risco regulatório sobre a volatilidade das ações foi 

realizada por meio da modelagem da variância condicional, utilizando-se a modelagem 

TGARCH, tendo em vista a sua adequabilidade para inclusão e avaliação do efeitos dos 

eventos regulatórios por meio da inclusão de variáveis dummy qualitativas. 

De acordo com Mathworks (2002), para a utilização da modelagem GARCH é 

necessário, inicialmente, analisar se os dados da série temporal apresentam os requisitos 

desejáveis. Nesse sentido, deve-se verificar, por meio dos testes a seguir, a existência de 

características como estacionariedade, “ou seja, em que o nível médio em torno do qual os 

valores da série mudam gradualmente permanece estável” (CARDOSO, 2005), sazonalidade e 

correlações. Portanto, inicialmente foram feitos alguns teste para avaliar a adequabilidade da 

série temporal ao modelo apresentado, o teste Dickey-Fuller aumentado (ADF), para análise 
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dos resíduos foi o teste Q de Ljung-Box-Pierce e o teste Arch dos Resíduos, em seguida a 

modelagem da média condicional foi feita por meio de um modelo ARMA(p,q) e a 

modelagem da volatilidade condicional por meio de um Threshold Generalized 

Autoregressive Conditional Heteroscedastic (TGARCH).  

Após a análise da variância condicional e da avaliação da relevância dos eventos 

regulatórios, foi feito um diagnóstico da situação com atenção para o risco regulatório, além 

de algumas recomendações para a atuação do agente regulador, tendo em vista a literatura e 

algumas especificações do marco regulatório.  

 

3.5 Testes aplicados 

 

3.5.1 Teste ADF (Dickey-Fuller, 1979 e 1981) 

 

O teste Dickey-Fuller aumentado (ADF) é utilizado para determinar a estacionariedade 

(ou não estacionariedade), ou seja, serve para determinar se existe raiz unitária em uma série 

temporal, de acordo com Gujarati (2011) os termos raiz unitária, não estacionariedade, 

passeio aleatório, e tendência estocástica podem ser tratados como sinônimos (GUJARATI, 

2011). “A distinção entre processos estocásticos (ou séries temporais) estacionários e não 

estacionários possui um aspecto essencial relacionado ao fato de a tendência (a lenta evolução 

de longo prazo da série temporal em consideração), observada nas séries temporais [...] ser 

determinística
6
 ou estocástica

7
” (GUJARATI, 2011). Ainda de acordo com Gujarati (2011), 

de modo geral os preços de ativos, como preços de ações ou taxas de câmbio, seguem um 

passeio aleatório
8
, isto é, eles são não estacionários.   

Desse modo, para o teste ADF, a hipótese nula (H0)
9
 para o teste em questão aplicada 

à série LN_FECH_SBSP3 é a de que existe pelo menos uma raiz unitária. Por outro lado, a 

hipótese alternativa (H1) é de que a variável seja fracamente estacionária. Nesse caso, não há 

nenhuma raiz unitária. 

                                                           
6
  Se a tendência em uma série temporal é uma função determinística de tempo, como o tempo, tempo ao 

quadrado etc., ela é chamada de tendência determinística (GUJARATI, 2011). 
7
  Se a tendência em uma série temporal não é previsível, é chamada de tendência estocástica (GUJARATI, 

2011).  
8
  O termo passeio aleatório é muitas vezes comparado com um caminhar de bêbado. Deixando um bar, o 

bêbado move-se em uma distância aleatória ut no tempo t, e, continuando a caminhar indefinidamente, 

eventualmente se desviará cada vez mais do bar. O mesmo é dito sobre os preços das ações. O preço da ação 

de hoje é igual ao de ontem mais um choque aleatório (GUJARATI, 2011).  
9
 Na linguagem de teste de hipótese, θ = θ*, em que θ* é chamado de hipótese nula (ou sustentada) e é 

geralmente denotada por H0. A hipótese nula é testada contra uma hipótese alternativa, denotada por H1, que, 

por exemplo, pode estabelecer que θ ≠ θ* (GUJARATI, 2011).  
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Tabela 2  Teste Dickey-Fuller Aumentado  ADF 

      t-Statistic   Prob.* p-values 

Teste Dickey-Fuller Aumentado   -50.49039  0.0001 

Valores críticos: 1% level 

 

-3.433151 

 

 

5% level 

 

-2.862664 

   10% level   -2.567414   

Fonte: Elaboração própria. 

     

A Tabela 2 mostra os resultados do teste Dickey-Fuller aumentado (ADF) para a 

hipótese nula de que a série LN_FECH_SBSP3 possui raiz unitária e demonstra que a 

estatística-t do teste (-50.49039) é bastante inferior aos valores críticos e à probabilidade de 

que a série em nível tenha raiz unitária é inferior a 0,0001. Desse modo, pode-se considerar 

que a série não possui raiz unitária, sendo, portanto, estacionária, o que torna possível a 

fixação de parâmetros do modelo para a previsão do futuro com base em dados do passado.  

 

3.5.2 Teste Q de Ljung-Box-Pierce 

 

A estatística Q – calculada por meio do teste de “Ljung-Box” – é utilizada para testar 

se determinado conjunto de autocorrelações de resíduos é, ou não, estatisticamente diferente 

de zero (AURÉLIO, 2012). A aplicação do Teste Q ocorre após o procedimento de 

transformação da série FECH_SBSP3 em LN_FECH_SBSP3, quando ela torna adequada 

para a modelagem autorregressiva estimada por meio do logaritmo da função de Máxima 

Verosilhança (log-likelihood), visto que se tratam de modelos não lineares. 

Desse modo, a escolha da ordem do modelo AR(p) adequado é feita com base nos 

critérios de informação SIC (Schwarz Information Criterion) e AIC (Akaike Information 

Criterion). Um modelo autorregressivo (AR) parte do pressuposto de que uma observação 

presente de uma série pode ser explicada como uma função das observações passadas. De 

acordo com Stengel (1986), uma variável dependente xt segue um processo autorregressivo de 

primeira ordem quando o seu valor, em dado momento t, depende apenas do seu próprio valor 

no período anterior (t-1) e de um termo aleatório (ruído branco
10

), εt, não correlacionado com 

xt, com média zero e variância constante (STENGEL, 1986). 

Para Gujarati, um modelo Autorregressivo é dado por, 

 

                                                           
10

  Ruído Branco (White noise): o termo “erro” é chamado de “ruído branco” se ele possui média zero, variância 

2 e é não autocorrelacionado. 



45 

 

em que δ é a média de Y e ut é um erro aleatório não correlacionado com média zero e 

variância constante σ2 (ruído branco). Então, diremos que Yt segue um processo 

autorregressivo estocástico de primeira ordem ou AR(1). A ordem (p) do modelo AR indica a 

quantidade de regressores necessários para a modelagem correta do comportamento da série. 

O parâmetro utilizado para a decisão foi o de que o modelo escolhido deveria 

apresentar uma maximização do valor do logaritmo da função de verosimilhança log-

likelihood e minimizar os critérios de informação SIC e AIC (AURÉLIO, 2012; 

MINISTÉRIO DA FAZENDA, 2015). A partir dessa premissa, a Tabela 3 apresenta os 

resultados dos critérios de informação da estimação dos modelos de ordem AR(1) até AR(10). 

Os resultados apontaram que o modelo mais adequado é um AR(2), pois é o único capaz de 

minimizar os critérios de SIC e AIC, maximizando o log-likelihood.   

 

Tabela 3  Resultados dos modelos AR (p) 

ORDEM DOS MODELOS AR(p) 
CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

SCHAWARZ AKAIKE Log likelihood 

AR(1) -4.526.894 -4.534.714 4.950.373 

AR(1) AR(2) -4.524.778 -4.535.205 4.951.909 

AR(1) AR(2) AR(3) -4.524.827 -4.537.861 4.955.806 

AR(1) AR(2) AR(3) AR(4) AR(5) -4.520.169 -4.538.416 4.958.412 

AR(1) AR(2) AR(3) AR(4) AR(5) AR(6) -4.516.822 -4.537.676 4.958.605 

AR(1) AR(2) AR(3) AR(4) AR(5) AR(6) AR(7) -4.517.605 -4.541.066 4.963.303 

AR(1) AR(2) AR(3) AR(4) AR(5) AR(6) AR(7) 

AR(8) 
-4.514.291 -4.540.359 4.963.532 

AR(1) AR(2) AR(3) AR(4) AR(5) AR(6) AR(7) 

AR(8) AR(9) 
-4.512.075 -4.540.749 4.964.958 

AR(1) AR(2) AR(3) AR(4) AR(5) AR(6) AR(7) 

AR(8) AR(9) AR(10) 
-4.508.555 -4.539.837 4.964.962 

        

Fonte: Elaboração própria. 

 

O resultado da estimação do modelo AR(2), expresso por meio da Tabela 4, demonstra 

que a especificação é adequada, visto que a estatista p-valor dos regressores apresenta nível de 

significância inferior a 1%.  

 

Tabela 4  Modelo AR (2) 

VARIÁVEL DEPENDENTE: LN_FECH_SBSP3 

  MÉTODO: ARMA Maximum Likelihood (OPG - BHHH) 

 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic   Prob.* p-values 
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C 0.000214 0.000481 0.444676 0.6566 

AR(1) -0.081176 0.014657 -5.538.260 0.0000 

AR(2) -0.037494 0.013846 -2.707.971 0.0068 

SIGMASQ 0.000626 1.15E-05 54.19097 0.0000 

Fonte: Elaboração própria. 

 

A estatística do Q TESTE é obtida por meio da realização do teste sobre os resíduos 

do modelo autorregressivo AR(2). Conforme Cardoso (2005), o teste Q de Ljung-Box-

Pierce é um método usado para testar todas as autocorrelações dos erros do modelo, e não 

apenas o seu primeiro atraso. Sua hipótese nula é a de que a soma dos quadrados das 

autocorrelações seja zero, isto é, que não existe essa autocorrelação.  

A análise sobre os resultados do teste deve apontar que, se os erros forem aleatórios, 

ou seja, ruído branco, não haverá autocorrelação dos erros, nem heteroscedasticidade. O teste 

apresenta as seguintes hipóteses relacionadas às autocorrelações dos diversos atrasos (lags).  

 

H0: Não há autocorrelação. 

H1: Há autocorrelação. 

 

De acordo com os resultados do teste Ljung-Box q (LBQ), que testa a hipótese nula de 

que as autocorrelações até lag k são iguais a zero, pode-se rejeitar a hipótese nula, visto que 

não houve valor significativo, conforme estatística do p-valor, para o teste Q dos resíduos do 

modelo em até 36 defasagens. Desse modo, conclui-se que os valores dos dados são aleatórios 

e independentes, confirmando a presença do efeito heterocedástico condicional. Sugere, 

então, que a volatilidade dos resíduos pode ser modelada (o correlograma está no Apêndice 

A). 

 

3.5.3 Teste Arch dos resíduos  

 

O teste Arch é um teste do tipo multiplicador de Lagrange, conforme proposto por 

Engle (1982), sendo utilizado para verificar a hipótese de os resíduos apresentarem 

heteroscedasticidade condicional autorregressiva. Baseia-se, portanto, na possibilidade de a 

variância dos erros ter uma estrutura autorregressiva. 

Tal especificação foi desenvolvida por Engle (1982) a partir da observação de que, em 

determinadas séries, a volatilidade dos resíduos parece ter correlação serial, ou seja, certos 

períodos parecem caracterizados por sequências de resíduos “grandes”, enquanto outros por 

de resíduos “pequenos” (MACRODADOS, 7.4). 
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Um modelo Arch pode ser caracterizado como um modelo paramétrico de variância 

condicionada por uma equação algébrica capaz de modelar a média e a variância 

condicionada.
11

 Tais modelos procuram captar a volatilidade de autocorrelações, onde o risco 

de hoje depende do risco observado no passado, contrariamente aos modelos autorregressivos 

de média móvel – ARMA (CARDOSO, 2005). 

De acordo com Neder (2014), o modelo ARCH original proposto por Engle (1982) 

modelou a variância dos erros de um modelo de regressão como uma função linear de valores 

defasados dos erros de regressão ao quadrado. Pode-se escrever um modelo ARCH (m) como: 

 

 
 

 
 

Onde: 

 

são os quadrados dos erros (ou inovações). 

são os parâmetros do modelo ARCH. 

 

O modelo ARCH tem uma especificação tanto para a média condicional como para a 

variância condicional, sendo esta uma função do tamanho das inovações anteriores não 

antecipadas . 

O teste de hipóteses ARCH, aplicado ao quadrado dos erros da regressão original em 

relação ao mesmo defasados, apresenta as seguintes hipóteses relacionadas à 

heteroscedasticidade condicional autorregressiva aos atrasos (lags): 

 

H0: Não há ARCH - Ausência de heterocedasticidade condicional; 

H1: Há ARCH – Efeito de heterocedasticidade condicional. 

 

Os resultados, conforme a Tabela 5, demonstram que em até 8 (oito) defasagens, 

considerando um nível de significância de 5%, rejeita-se H0, isto é, o modelo utilizado 

apresenta heterocedasticidade condicional. 

Os critérios de decisão, segundo Enders (2004), são os seguintes: significância de χ2 ≤ 

5% rejeita a hipótese nula e há justificativa para se estimar um modelo GARCH; χ2 > 5% 

                                                           
11

  É sinônimo de volatilidade. 
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aceita a hipótese nula, ou seja, não há efeitos ARCH nos resíduos e, portanto, não justifica a 

estimativa de modelo GARCH. 

 

Tabela 5  Teste de heterocedasticidade: Arch 

Variável Coeficiente 
Erros 

padronizados 
t-Statistic Prob.* p-valor 

C 0.000144 3.69E-05 3.913449 0.0001 

RESID^2(-1) 0.086470 0.021391 4.042461 0.0001 

RESID^2(-2) 0.121432 0.021422 5.668690 0.0000 

RESID^2(-3) 0.066028 0.021565 3.061789 0.0022 

RESID^2(-4) 0.043570 0.021591 2.018004 0.0437 

RESID^2(-5) 0.064681 0.021596 2.995042 0.0028 

RESID^2(-6) 0.115059 0.021540 5.341581 0.0000 

RESID^2(-7) -0.070131 0.021681 -3.234712 0.0012 

RESID^2(-8) 0.121696 0.021574 5.640812 0.0000 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Após a comprovação dos requisitos, a etapa seguinte consiste na estimação do modelo 

TGARCH que usa a série dos resíduos do modelo AR(2), utilizando como regressores as 

variáveis dummys listadas. O objetivo é testar a sua significância e a avaliação do impacto dos 

eventos regulatórios na variância condicional da série.  
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4 DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO 

 

A análise do impacto das decisões do regulador sobre a volatilidade dos retornos das 

ações da Sabesp será realizada por meio da modelagem TGARCH (Threshold Generalized 

Autoregressive Conditional Heteroscedastic).  

Conforme Bhar e Hamori (2005), o modelo TGARCH (Threshold Generalized 

Autoregressive Conditional Heteroscedastic) foi proposto por Glosten, Jagannathan e Runke 

(1993) e Zakoian (1994). O TGARCH possibilita a inclusão de um termo (variáveis dummy), 

que mede a assimetria da volatilidade em séries financeiras causadas por choques 

informativos, neste trabalho os choques informativos são as deliberações classificadas como 

de natureza econômico-financeiras emitidas pela agência reguladora Arsesp entre o ano de 

2007 e 2015. 

.  

O modelo pode ser descrito da seguinte forma: 

 

 

 

 

Onde, ∂ t−k é uma variável dummy, que assume o valor de 1, se µt > 0 e anula-se para 

µt ≤ 0. 

De acordo com Aurélio (2012), Bhar e Hamori (2005) e Medeiros (2012), o modelo 

TGARCH considera efeitos na variância condicionada diferentes na medida em que se está 

diante de uma “boa notícia” (μ > 0) ou de uma “má notícia” (μ < 0). Perante “boas notícias”, 

existe um impacto direto em α; por outro lado, quando ocorrem “más notícias”, esse impacto 

é igual a (α + γ), então, se γ > 0, verifica-se o chamado efeito alavanca (leverage effect), 

perante γ ≠ 0, o impacto da divulgação de novas notícias constitui um efeito assimétrico, 

AURÉLIO (2012).  

O efeito assimétrico implicará que as más notícias tenham um maior impacto do que 

as boas notícias se o coeficiente é positivo. O diferencial de impacto na volatilidade pode ser 

visto na Figura 4, que traz a representação gráfica do efeito alavanca. 
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Figura 4 – Efeito Leverage 

.  

Fonte: Enders (2004, p. 142). 

 

 

A hipótese do trabalho é que os eventos regulatórios, as deliberações da Arsesp 

(variáveis dummy’s), provocaram alterações na volatilidade condicional do logaritmo de 

retorno das ações da Sabesp (SBSP3), indicando a ocorrência do risco regulatório. 

Assim, por meio da modelagem TGARCH, alterações na volatilidade condicional da 

série serão avaliadas pela significância estatística (p-valor) das variáveis dummy’s.  

Por meio da observação da Tabela 6 é possível conferir o modelo, verifica-se que o 

termo “C(5)*RESID(-1)^2*(RESID(-1)<0)” representa a ordem threshold que caracteriza o 

modelo TGARCH. Os parâmetros das 18 variáveis dummy (∂) representam as diferenças entre 

as médias da rentabilidade no dia em que se verificou a ocorrência do evento regulatório e os 

dias em que não ocorreu. 

A partir da análise dos resultados da equação de variância do modelo TGARCH, 

Tabela 6, depreende-se que o coeficiente γ1 - RESID(-1)^2*(RESID(-1)<0 - é 

estatisticamente diferente de zero, o que indica que a variância condicional é assimétrica. O 

coeficiente γ1 apresentou um γ1 > 0 (0.089785), evidenciando o efeito alavancagem, o que 

implica que períodos de quedas na cotação das ações SBSP3 são comumente seguidos por 

períodos de intensa volatilidade, enquanto períodos de alta nos preços apresentam uma 

volatilidade baixa. Logo, choques positivos e choques negativos terão diferentes efeitos na 

variância condicional, ou seja, choques positivos terão impacto dado por 0.017662 e choques 

negativos terão impacto dado por 0.896275. 

Após a análise do impacto de choques positivos e negativos (assimetria de 

informação), partiu-se para a observação da significância estatística na equação de variância 
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condicional no período, foi possível concluir que, das 18 (dezoito) variáveis dummy, apenas 3 

(três) foram significativas. Exerceram impacto significativo as variáveis DUMMY_ER545, 

DUMMY_ER408_406 e DUMMY_ER210. Assim, o p-valor dessas 3 variáveis indica que os 

choques informativos  as deliberações da Arsesp  podem explicar os clusters de 

volatilidade da série de retorno das ações na data em que ocorreram. 

 

Quadro 3  Variáveis dummy que apresentaram significância estatística 

DELIBERAÇÕES ARSESP DATA DUMMIES Ordem 

Deliberação ARSESP 545 

08/01/2015 dummy_ER545 2 
3 

Dispõe sobre a autorização da implantação da tarifa 

de contingência pela Sabesp, visando à redução do 

consumo de água em face da situação de grave 

escassez de recursos hídricos. 

Deliberação ARSESP 408 

22/03/2013 

dummy_ER408_406 9 

11 

Aprova o estudo preliminar realizado para criação 

de mecanismo regulatório de incentivo à redução da 

descontinuidade no abastecimento de água no estado 

e dá outras providências. 

Deliberação ARSESP 406 

22/03/2013 
12 

Dispõe sobre os resultados da revisão tarifária da 

Sabesp - Primeira Etapa do Segundo Ciclo Tarifário 

Deliberação ARSESP 210 

03/03/2011 dummy_ER210 13 
16 

Dispõe sobre o Processo da 1ª Revisão Tarifária da 

Sabesp, definindo cronograma inicial de eventos 

Elaboração própria. 

Fonte: Informações econômico-financeiras Arsesp. 

 

A partir da análise dos eventos regulatórios, pode-se inferir que as deliberações que 

tiveram impacto sobre a volatilidade condicional da série têm assuntos relacionados com 

algumas etapas do Primeiro Ciclo de Revisão Tarifária Ordinária da Sabesp, além de bônus de 

incentivo à redução do consumo e sobre a tarifa de contingência.  

A dummy_ER210, cuja estatística do p-valor mostrou significância ao nível de 5%, 

representa a deliberação da Arsesp que, em 03/03/2011, estabeleceu o cronograma inicial dos 

eventos relativos ao Processo da 1ª Revisão Tarifária Ordinária da Sabesp. O estabelecimento 

de um cronograma inicial indica uma medida concreta por parte da agência reguladora no 
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sentido de dar andamento ao processo do primeiro ciclo de revisão tarifária ordinária, que é 

muito importante para a reavaliação das condições da prestação dos serviços e introdução de 

metas futuras de investimento além de tornar possível o equilíbrio econômico financeiro 

possibilitando a recuperação dos custos operacionais e investimentos.   

 A dummy_ER408_406 que apresentou um p-valor foi significante a 1%, representou 

duas decisões regulatórias ocorridas em 22/03/2013: a deliberação 406, que tratou do 

resultado do Primeiro Ciclo de Revisão Tarifária da Sabesp; a deliberação 408 que aprovou o 

estudo preliminar realizado para a criação de mecanismo regulatório de incentivo à redução 

da descontinuidade no abastecimento de água. 

A deliberação 408 definiu o conceito de interrupção, como a pressão insuficiente, e 

estabeleceu mecanismos de suprimento, impondo a concessionária a obrigação de 

fornecimento de caminhões-tanque aos usuários caracterizados como estabelecimentos de 

saúde, instituições educacionais ou de internação coletiva. Além disso, fixou uma redução 

proporcional ao período de carência do serviço que poderia variar 3% a 25% do valor da 

fatura no mês subsequente a título de compensação aos usuários afetados com a 

descontinuidade no abastecimento. Possivelmente a expectativa dos efeitos negativos de tal 

medida nos fluxos de caixa futuro da companhia produziu efeitos sobre a perspectiva de risco.  

A deliberação 406 tratou do resultado da Tarifa Média Máxima Inicial (P0) para o 

segundo ciclo de revisão tarifária que resultou no índice de reposicionamento tarifário de 

2,3509% em relação às tarifas atuais. 

A dummy_ER545 mediu o efeito da resolução 545 que, em 08/01/2015, no contexto 

da crise hídrica em São Paulo, autorizou a implantação da tarifa de contingência pela Sabesp, 

visando à redução do consumo de água em face da situação de grave escassez de recursos 

hídricos. Tal medida implicou em penalização para o usuário que extrapolasse a sua média de 

consumo mensal. Os resultados dessa medida devem ser avaliados juntamente com a 

aplicação do programa de bônus de incentivo a redução do consumo implantado em 2014, de 

acordo com informações do balanço do terceiro trimestre de 2015 tais medidas ocasionaram 

em prejuízo de R$ 580 milhões.  

 

 

Tabela 6  Previsão de modelo AR (2)  TGARCH (1.1) 

Variável dependente: LN_FECH_SBSP3  

Variável Coeficiênte Std. Error z-Statistic Prob. 

C 0.000280 0.000434 0.645397 0.5187 

AR(1) -0.072483 0.022438 -3.230395 0.0012 

AR(2) -0.013412 0.022738 -0.589861 0.5553 
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 Equação de Variância   

C 2.13E-05 3.41E-06 6.241028     0.0000*** 

RESID(-1)^2 0.017662 0.010551 1.673977  0.0941* 

RESID(-1)^2*(RESID(-1)<0) 0.089785 0.015081 5.953572     0.0000*** 

GARCH(-1) 0.896275 0.012577 71.26242     0.0000*** 

DUMMY_ER11445 5.78E-05 0.000143 0.403674 0.6865 

DUMMY_ER156 -7.18E-05 4.47E-05 -1.607139 0.1080 

DUMMY_ER210 0.000481 0.000111 4.330981     0.0000*** 

DUMMY_ER227 -6.92E-05 6.22E-05 -1.113283 0.2656 

DUMMY_ER253 -0.000169 0.000218 -0.776453 0.4375 

DUMMY_ER353 4.99E-06 7.16E-05 0.069730 0.9444 

DUMMY_ER408_406 -9.97E-05 2.54E-05 -3.915724     0.0001*** 

DUMMY_ER426 1.12E-05 0.000118 0.095065 0.9243 

DUMMY_ER427 0.000339 0.000229 1.477218 0.1396 

DUMMY_ER435_434 5.30E-06 0.000120 0.044148 0.9648 

DUMMY_ER484 -0.000118 0.000160 -0.738939 0.4599 

DUMMY_ER514 9.91E-05 0.000175 0.565072 0.5720 

DUMMY_ER520 0.000117 0.000115 1.015460 0.3099 

DUMMY_ER545 0.000541 0.000237 2.283101   0.0224** 

DUMMY_ER561_560 0.000110 0.000149 0.736049 0.4617 

DUMMY_ER58 0.000276 0.000279 0.991348 0.3215 

DUMMY_ER8 0.000350 0.000254 1.377149 0.1685 

DUMMY_ER82 -1.12E-05 9.30E-05 -0.120451 0.9041 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

Assim apenas alguns dos eventos regulatórios de natureza econômico-financeira 

levantados no período de 02/01/2007 a 30/12/2015, representados pelas deliberações da 

Arsesp, mostraram significância estatística para alterações na volatilidade e causaram 

impactos assimétricos na série de retorno das ações da Sabesp. Apresentar uma lista completa 

de explicações é não é objetivo deste trabalho, pois outras razões podem ser elencadas para 

explicar a volatilidade da série, a título de exemplo poderia-se especular que o cluster 

verificado no ano de 2008, teria como razão principal a crise financeira global que se abateu 

sobre todas as economias a nível mundial. 
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Figura 5  Variância condicional da série 
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                   Fonte: Elaboração própria. 

 

 

Os resultados encontrados neste trabalho assemelham-se com o observado por Taffarel 

(2013), que, em sua pesquisa, analisou o efeito de cinco eventos regulatórios sobre a 

volatilidade condicional de oito empresas do setor elétrico, mas só obteve evidência empírica 

dos eventos afetando a volatilidade de apenas uma empresa (risco regulatório), a Eletrobrás. 

Segundo o autor, a empresa estaria sujeita a uma maior influência da política regulatória pelo 

fato de ser uma estatal, cujo controle acionário pertence à União. 

 Taffarel (2013) também argumenta que é necessário considerar que estudos 

específicos consideram a eficiência do mercado acionário brasileiro fraca, o que torna 

relevante a consideração da possibilidade de que a informação sobre os eventos regulatórios 

chegue a alguns agentes antes mesmo de sua publicação e que, após ela, a informação faz com 

que os possíveis impactos sejam lentamente absorvidos pelo mercado, não podendo ser, 

portanto, capturados. Esse fato, principalmente mediante os resultados alcançados, não pode 

ser ignorado por este estudo.  

No mesmo sentido, Assaf Neto et. al. (2008), faz apontamentos acerca ineficiência do 

mercado em países emergentes. Os autores destacam como problemas: a qualidade das 

informações; a forte volatilidade de seus valores; a restrita oferta de ações ordinárias; o 

histórico desajuste do mercado acionário brasileiro devido a forte concentração de poucas 

ações na formação do índice de mercado; e a significativa defasagem entre o valor de 

mercado de uma ação no mercado acionário nacional, com o efetivo valor (fair value) da 

sociedade. 



55 

Sendo assim, após a análise dos resultados é possível concluir que embora poucas 

decisões da agência reguladora tenham apresentado significância estatística, ou seja, 

capacidade de explicar as alterações na volatilidade do retorno das ações da Sabesp, uma 

análise mais acurada deve se reter na observação do conteúdo de tais deliberações. Conforme 

demostrado, todas as variáveis dummys ou deliberações da Arsesp que impactaram na 

volatilidade produziram efeitos no fluxo de caixa da Sabesp, isso demonstra que a atuação da 

agência reguladora pode alterar as expectativas sobre os retornos das ações causando maior 

volatilidade, o que pode afetar o beta na estimação do custo de capital próprio quando na 

aplicação do CAPM, e vai de encontro com uma das vertentes do risco regulatório, o que 

comprova, portanto a sua existência.   

Desse modo, tendo em vista que de acordo com a Fipe, (2015, p.1),  a taxa de Custo de 

capital para a concessionaria dos serviços de saneamento “deve refletir o custo de 

oportunidade dos recursos adquiridos mediante capital de terceiros ou capital próprio – para o 

financiamento de uma adequada prestação dos serviços de saneamento”, e conforme a  Arsesp 

(2011, p.04) “a maioria das agências adotam a prática regulatória da determinação da taxa de 

retorno do capital através do calculo do WACC (Weighted Average Cost of Capital)”. Surge a 

seguinte questão: se a utilização do CAPM para definição do custo de capital próprio e 

aplicação da metodologia WACC para determinação do custo médio ponderado de capital, 

conforme adotado pela Arsesp no primeiro ciclo de revisão tarifária da Sabesp, se mostrou 

adequada e foi eficaz para atrair os investimentos necessários para expansão da oferta dos 

serviços de saneamento básico.   

 

5 Recomendação 

 

Inicialmente cabe afirmar que o agente regulador em sua atuação, na maioria das 

vezes, se depara com questões conflitantes, uma das maiores, se não a maior delas, é ter que 

se atentar para o interesse social com foco no desenvolvimento das políticas públicas 

setoriais, sem deixar de lado a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro e 

consequentemente a viabilidade econômica da concessionária. Conforme já demonstrado a 

taxa WACC é um dos componentes mais importantes para garantir o equilíbrio econômico-

financeiro. 

Nos processos de revisão tarifária cabe ao regulador definir as regras, dentre elas as 

metodologias adotadas. No primeiro ciclo de revisão tarifária da Sabesp, a Arsesp em 2011, 

definiu a metodologia WACC e usou o modelo CAPM Global de Solnik acrescido do prêmio 
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de risco país EMBI-BR para o calculo da remuneração do capital próprio. O modelo CAPM 

Global de Solnik é uma adaptação ao modelo CAPM tradicional, comumente utilizado para 

determinação do custo de capital em economias emergentes. No caso da Sabesp foi realizado  

um ajuste entre, o Beta da SABESP contra o IBOVESPA, onde se obteve o risco sistemático 

local, e o Beta do IBOVESPA contra o S&P500 IBOVESPA, que representou o risco 

sistemático global do IBOVESPA. 

A questão é que, de fato, conforme demonstrado por meio do diágnóstico desta 

análise, alterações na volatilidade das ações causadas por decisões da agência reguladora, 

como as que ocorreram na Sabesp em decorrência das decisões da Arsesp, irão provocar 

volatilidade e impactar o beta (β), que é a “medida do risco do ativo em relação ao risco 

sistemático da carteira de mercado (ASSAF NETO, 2014, p.468)” quando na determinação do 

custo de capital próprio por meio do modelo CAPM, evento que caracteriza o risco 

regulatório.  

A constatação do risco regulatório no saneamento surge em sentido oposto ao 

entendimento da Agência Reguladora de Saneamento de Energia do Estado de São Paulo 

(Arsesp) que, no âmbito de seu 1º ciclo de Revisão Tarifária Ordinária, no ano de 2011, 

respondeu aos questionamentos sobre o risco regulatório e se posicionou contrária ao 

reconhecimento de que houvesse evidência empírica de risco regulatório nas empresas 

brasileiras de distribuição de eletricidade, distribuição de gás natural e saneamento.  

O posicionamento da Arsesp, nas respostas a consulta pública Nº 01/2011, estava 

alinhado com o entendimento da Aneel, que, em 2010, suprimiu um componente de ajuste 

para o risco regulatório (nesse caso, risco do regime de preço teto), o diferencial entre os betas 

das empresas da Inglaterra (regulação por preços máximos) e das americanas (regulação por 

taxa de retorno). A Aneel, considera tal risco já incluso na medida do risco país, além de 

alegar o fato de que as abordagens empíricas são inconclusivas a respeito de um adicional 

específico de risco para o setor elétrico não capturado pelo indicador soberano. 

Como este trabalho encontrou evidencias do risco derivado da atuação regulatória para 

a Sabesp, surge uma dúvida sobre a coerência da decisão da Arsesp de não reconhecer um 

componente específico para esta variável, outra incerteza, recai sobre a utilização do CAPM e 

da metodologia WACC, é necessário saber se essa escolha proporcionou a correta 

precificação do custo de capital.  

A resposta para ambas as perguntas pode ser obtida por meio da visualização da 

Tabela 7, que demonstra o valor dos investimentos realizados na Sabesp. De modo geral 

verifica-se forte crescimento dos investimentos totais a partir de 2007, possivelmente em 



57 

razão da instituição do marco regulatório a Lei Nº 11.445/2007.   Em relação as fontes de 

recursos, nota-se que a modalidade dos recursos próprios seguiu-se uma trajetória crescente 

de aumento de investimentos, inclusive após ao ano de 2011. No tocante aos recursos 

onerosos, de terceiros, é possível observar um pico em 2011, quando atingiu 1 bilhão, no ano 

seguinte houve uma redução brusca, para 373 milhões, sendo que em 2014 o 

comprometimento foi de 836 milhões, retornando ao patamar pouco superior ao observado em 

2010. 

Ainda, de acordo com os dados da Tabela 7, pode-se concluir que possivelmente tenha 

ocorrido uma subestimação do custo médio ponderado de capital, haja vista que, embora 

tenha sido observado aumento dos investimentos totais, este aumento foi ocasionado, em sua 

maior parte, pelo crescimento dos investimentos com recursos próprios que são originários 

principalmente da cobrança dos serviços prestados, cabe lembrar que o acionista majoritário 

da empresa é Governo do Estado de São Paulo, além disso, de acordo com os dados, pode-se 

afirmar que a taxa do custo médio ponderado de capital definida não gerou estímulo e não se 

mostrou eficaz para atrair recursos onerosos.  

 

Tabela 7 - Investimentos realizados pelo prestador serviços - Sabesp 1999 - 2014 (R$) 

Ano FN033 - Totais  
FN030 - Recursos 

próprios  

FN031 - Recursos 

onerosos  

FN032 - Recursos não 

onerosos  

2014 3.210.597.522,02 2.365.986.525,00 836.288.997,02 8.322.000,00 

2013 2.717.200.995,35 2.017.152.561,19 700.048.434,16 0,00 

2012 2.464.755.552,35 2.086.873.552,35 373.842.000,00 4.040.000,00 

2011 2.437.238.602,00 1.347.978.602,00 1.088.407.000,00 853.000,00 

2010 2.253.477.756,09 1.433.045.756,09 812.790.000,00 7.642.000,00 

2009 2.103.084.000,40 1.339.158.000,40 761.258.000,00 2.668.000,00 

2008 1.475.837.320,76 535.518.915,00 802.482.000,00 666.000,00 

2007 919.840.756,74 617.620.215,75 196.944.000,00 714.041,09 

2006 907.736.546,85 632.387.756,85 152.943.000,00 10.592.829,73 

2005 678.342.077,59 430.165.420,60 153.936.000,00 1.303.971,18 

2004 601.348.003,98 323.619.214,50 188.095.000,00 1.284.327,12 

2003 1.018.834.459,71 721.620.184,64 207.317.000,00 531.499,55 

2002 728.352.677,00 571.093.092,40 58.104.469,59 1.216.530,41 

2001 719.027.498,56 597.839.613,20 26.289.591,57 492.408,43 

2000 617.713.566,15 470.121.229,04 53.214.325,73 249.674,27 

1999 725.447.862,00 542.597.304,00 71.227.000,00 0,00 

Elaboração própria   

Fonte: SNIS 
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Quanto a atuação regulatória ideal, cabe afirmar  que uma atuação regulatória obscura, 

imprevisível e ineficiente pode afastar os investidores e trazer prejuízos para a expansão do 

nível de atendimento da concessionária. No contexto deste trabalho e mediante os resultados 

alcançados,  no sentido de delinear os principais atributos de uma regulação capaz de 

minimizar os impactos das intervenções setoriais, torna-se necessário fazer referencia a 

afirmação feita por Rocha et. al. (2014, p.25).  

 

[...] o governo pode estimular o aumento de investimento privado das empresas via 

redução de seus custos de captação ao simplesmente aumentar a transparência e a 

previsibilidade de suas intervenções setoriais e investir na melhoria da governança e 

da qualidade do aparato legal e regulatório. 

 

Desse modo o exercício da função de regulação deverá atender aos princípios da 

independência decisória, incluindo autonomia administrativa, orçamentária e financeira da 

entidade reguladora, além de transparência, tecnicidade, celeridade e objetividade das 

decisões, conforme expresso no Artigo 21 da Lei nº 11.445/2007. 

A transparência, governança e previsibilidade são características importantes e que 

devem ser incorporadas a atuação do regulador, pois podem favorecer a redução da 

volatilidade e consequentemente, contribuir para a manutenção da estabilidade no retornos 

dos investidores, tais fatores são importantes quando se trata da atração de investimento 

privado, já que como um setor de infraestrutura, o saneamento básico exige grande volume de 

investimentos e garante o retorno apenas a longo prazo.  

De acordo com Nascimento (2006), quando se trata de setores de infraestrutura que 

apresentam necessidade de grandes investimentos, principalmente em países em 

desenvolvimento, é essencial um ambiente regulatório com regras claras, servindo como 

incentivador de investimentos de longo prazo. Portanto, o controle e a redução do risco 

regulatório propiciam mais segurança ao investidor privado, o que favorece o maior aporte de 

recursos. A estabilidade institucional permitiria que as empresas privadas passassem a se 

interessar em investir em saneamento básico (MADEIRA, 2010, p. 151). 

Finalmente, deve ser observado que a participação do capital privado depende de 

estímulos, pois existe uma maior propensão do investidor em aceitar correr riscos controlados 

mediante a garantia do recebimento da adequada taxa de retorno. Do ponto de vista 

metodológico a utilização da metodologia WACC para a definição do custo de capital se 

mostra adequada pois é largamente disseminada e tem grande aceitação, no caso da Sabesp é 

possível afirmar que a taxa tenha sido subestimada quando o regulador omitiu-se de uma 
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análise mais aprofundada sobre a temática do risco regulatório e seus efeitos sobre o custo de 

capital e justificou que a métrica do risco país (EMBI-BR), uma medida genérica, seria 

suficiente para captar o risco derivado da atuação regulatória.  Isto trouxe prejuízos para 

atração de capital de privado e expansão dos níveis de atendimento, tanto que de acordo com 

a Figura 6, confirma-se que o incremento dos índices de atendimento foi bastante modesto.     

 

Figura 6 – Sabesp - Índices de atendimento com água, esgoto e tramento de 

esgoto – 2000 - 2014 
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Elaboração própria 
Fonte: SNIS 

 

 

Sendo assim, além de todos os cuidados que se fazem necessários para uma boa 

atuação regulatória, recomenda-se que para o próximo ciclo de revisão tarifária da Sabesp, a 

Arsesp avalie a possibilidade de inclusão de um componente específico para premiar o 

investidor pelo risco regulatório ao qual está sujeito.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir do ano de 2007, o setor de saneamento básico passou a contar com o Marco 

Regulatório para os serviços por meio da Lei Federal nº 11.445, em linha com o modelo 

gerencial proposto pelo Plano Diretor (PDRAE), em 1995. Tendo em vista esse marco, o 

presente trabalho investigou por meio da modelagem TGARCH se as deliberações de natureza 

econômico-financeira emitidas pela Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado 

de São Paulo (Arsesp) para o saneamento no período de 01/02/2007 a 31/12/2015 provocaram 

alterações na volatilidade das ações da SABESP e se podem ser qualificadas como risco 

regulatório. 

Após o levantamento e o tratamento dos dados, a verificação de adequação da série, a 

metodologia adotada, e, finalmente, o desenvolvimento da modelagem, constatou-se que 

apenas alguns eventos regulatórios de natureza econômico-financeira apresentaram 

significância estatística capaz de explicar a variância condicional (volatilidade) da série de 

retorno das ações da Sabesp. Por meio de uma análise mais profunda, fundamentada no 

conteúdo das deliberações que apresentaram significância, foi possível confirmar que todas 

produziram efeitos relevantes no fluxo de caixa da concessionária. As deliberações estavam 

relacionadas, a algumas etapas do processo de revisão tarifária da Sabesp, e a tarifa de 

contingência, medida de caráter emergencial instituída no contexto da crise hídrica.  

Desse modo, é possível afirmar que o objetivo do trabalho foi atingido, pois a hipótese 

de pesquisa de que os eventos regulatórios, representados pelas deliberações da Arsesp, 

provocaram alterações na volatilidade das ações da Sabesp foi confirmada. Essa constatação é 

importante, pois acende um alerta para a atuação do agente regulador, que é uma variável 

importante e que deve ser investigada e considerada na definição do custo de capital por meio 

da metodologia Weighted Average Cost of Capital (WACC). 

Cabe reforçar que o custo médio ponderado de capital (WACC) como a Taxa Mínima 

de Atratividade (TMA) do setor serve como parâmetro para a captação de recursos, além de 

ser utilizado no cálculo da tarifa. O aumento da volatilidade ocasionada por alterações na 

perspectiva de risco, pode elevar o custo de capital, devido a exigência de um maior prêmio 

de risco, trazendo dificuldades de captação, uma vez que torna mais trabalhosa a obtenção de 

fontes de recursos e mais cara a remuneração dos contratos de empréstimos e financiamentos, 

exerce também influência sobre a avaliação de viabilidade econômica dos contratos de gestão 
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firmados com os municípios. Desse modo, alterações na WACC atingem, de modo direto, o 

consumidor final.  

Conforme demonstrado neste trabalho, não há observações quanto a adoção do CAPM 

e da taxa WACC como medida do custo de capital, até mesmo pela grande aceitabilidade 

destes métodos e flexibilidade, visto que é possível incluir componentes especifícos que serão 

objeto de remuneração. No entanto, deve ser observado se a medida utilizada está produzindo 

os efeitos desejados, para o caso da Sabesp de acordo com os dados apresentados é possível 

afirmar que não houve a produção dos efeitos desejados. 

Assim, conforme demonstrado, a Sabesp possui grande importância setorial, pois na 

posição de maior empresa de saneamento do Brasil serve como referência para as demais 

Cesbs. Este trabalho apresentou evidencias da existência do risco regulatório, e demonstrou 

que regulatória provoca instabilidade e pode tornar mais trabalhosa a atração de recursos e 

prejudicar o atingimento de objetivos específicos como a meta de universalização do acesso e 

o desenvolvimento de políticas públicas .  

Finalmente, a ação regulatória é uma variável importante para o desenvolvimento 

setorial, pois pode provocar alterações e instabilidade das regras e impactar as expectativas de 

retornos, prejudicar as organizações, os investidores e o usuário. Portanto, as agências 

reguladoras ao definir as metodologias, para a correta precificação do custo de capital devem 

observar que a atração de recursos privados para o setor deve ser considerada pela perspectiva 

da teoria do portfólio, em que o investidor racional sempre faz a avaliação do custo de 

oportunidade optando pelo menor risco possível para o nível de retorno desejado, ou o maior 

retorno possível para o nível de risco desejado. 
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APÊNDICE A  EVENTOS REGULATÓRIOS DE NATUREZA ECONÔMICO-

FINANCEIRA 

DELIBERAÇÕES ARSESP DATA DUMMIES 

Deliberação ARSESP 561 

04/05/2015 

dumm

y_ER5

61_560 

1 

1 

Autoriza o valor da Tarifa Média Máxima (P1) = R$ 3,20416/m3, 

resultando no índice de reposicionamento tarifário de 6,9154%, 

aplicável sobre as tarifas autorizadas nesta data pela Deliberação 

ARSESP nº 560/2015. 

  

Deliberação ARSESP 560 
04/05/2015 

2 
Autoriza o índice de reajuste cumulativo de 7,7875% aplicável sobre 

as tarifas vigentes constantes da Deliberação nº 520/2014 

  

Deliberação ARSESP 545 

08/01/2015 
dumm

y_ER5

45 

2 3 

Dispõe sobre a autorização da implantação da tarifa de contingência 

pela Sabesp, visando à redução do consumo de água em face da 

situação de grave escassez de recursos hídricos. 

  

Deliberação ARSESP 520 

01/12/2014 
dumm

y_ER5

20 

3 4 

Autorizar o índice de 1,00% (um ponto percentual), cumulativo ao 

índice de reposicionamento decorrente da revisão tarifária, a título 

provisório parcial, tendo em vista o previsto no inciso II do artigo 1º 

da Deliberação ARSESP nº 484, observado o art. 39 da Lei nº 

11.445, de 05 de janeiro de 2007. 

  

Deliberação ARSESP 514 

23/10/2014 
dumm

y_ER5

14 

4 5 

Aprova o escalonamento das faixas de bonificação tarifária por 

redução de consumo, do Programa de Incentivo à Redução do 

Consumo de Água da SABESP 

  

Deliberação ARSESP 484 

18/04/2014 
dumm

y_ER4

84 

5 6 
Dispõe sobre o valor da Tarifa Média Máxima (P1) com a conclusão 

da Revisão Tarifária da SABESP 

  

Deliberação ARSESP 435 

31/10/2013 

dumm

y_ER4

35_434 

6 

7 

Dispõe sobre o reajuste dos valores das tarifas e demais condições 

tarifárias a serem aplicadas pela concessionária de água e 

esgotamento sanitário - Companhia de Saneamento Básico do Estado 

de São Paulo (SABESP). 

  

Deliberação ARSESP 434 

31/10/2013 
8 

Estabelece novo cronograma para desenvolvimento das etapas C2, 

C3, C4 e C5 que haviam sido suspensas pela Deliberação ARSESP 

nº 427, de 01/08/2013, referente ao Processo de Revisão Tarifária da 

SABESP. 

  

Deliberação ARSESP 427 

01/08/2013 
dumm

y_ER4

27 

7 9 

Suspensão das Etapas C2, C3, C4 e C5 da Deliberação ARSESP nº 

373, de 07/11/2012, referente ao Processo de Revisão Tarifária da 

SABESP 
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Deliberação ARSESP 426 

05/06/2013 
dumm

y_ER4

26 

8 10 

Estabelece novo cronograma para apresentação pela Sabesp da 

proposta de nova Estrutura Tarifária referente à Etapa C1 do 

Processo de Revisão Tarifária da Sabesp. 

  

Deliberação ARSESP 408 

22/03/2013 

dumm

y_ER4

08_406 

9 

11 

Aprova o estudo preliminar realizado para criação de mecanismo 

regulatório de incentivo à redução da descontinuidade no 

abastecimento de água no Estado e dá outras providências. 

  

Deliberação ARSESP 406 

22/03/2013 
12 

Dispõe sobre os resultados da revisão tarifária da Sabesp - Primeira 

Etapa do Segundo Ciclo Tarifário 

  

Deliberação ARSESP 353 

09/08/2012 
dumm

y_ER3

53 

10 13 

Dispõe sobre o reajuste dos valores das tarifas e demais condições 

tarifárias a serem aplicadas pela concessionária de água e 

esgotamento sanitário - Companhia de Saneamento Básico do 

Estado de São Paulo (SABESP).  

  

Deliberação ARSESP 253 

09/08/2011 
dumm

y_ER2

53 

11 14 

Dispõe sobre o reajuste dos valores das tarifas e demais condições 

tarifárias a serem aplicadas pela concessionária de água e 

esgotamento sanitário - Companhia de Saneamento Básico do 

Estado de São Paulo (SABESP). 

  

Deliberação ARSESP 227 

18/05/2011 
dumm

y_ER2

27 

12 15 

Dispõe sobre a Taxa do Custo Médio Ponderado do Capital a ser 

aplicada na Revisão Tarifária da Companhia de Saneamento Básico 

do Estado de São Paulo - Sabesp  

  

Deliberação ARSESP 210 

03/03/2011 
dumm

y_ER2

10 

13 16 
Dispõe sobre o Processo da 1ª Revisão Tarifária da SABESP, 

definindo cronograma inicial de eventos 

  

Deliberação ARSESP 156 

30/07/2010 
dumm

y_ER1

56 

14 17 

Estabelece metodologia e critérios gerais para definição da base de 

remuneração regulatória de ativos da Companhia de Saneamento 

Básico do Estado de São Paulo - Sabesp, visando o 

desenvolvimento do processo de revisão tarifária da concessionária, 

bem como a definição dos parâmetros iniciais para as auditorias a 

serem realizadas pela ARSESP, nos termos do art.42 da Lei federal 

11.445/07.  

  

Deliberação ARSESP 82 

11/08/2009 
dumm

y_ER8

2 

15 18 

Dispõe sobre o reajuste dos valores das tarifas e demais condições 

tarifárias a serem aplicadas pela concessionária de água e 

saneamento Companhia de Saneamento Básico do Estado de São 

Paulo (SABESP).  
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Deliberação ARSESP 58 

11/05/2009 
dumm

y_ER5

8 

16 19 

Altera a Resolução ARSESP Nº 008 de 8/8/08 que Dispõe sobre o 

reajuste dos valores das tarifas e demais condições tarifárias a 

serem aplicadas pela concessionária de água e saneamento 

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo 

(SABESP).  

  

Deliberação ARSESP 8 

08/08/2008 dumm

y_ER8 
17 20 

Dispõe sobre o reajuste dos valores das tarifas e demais condições 

tarifárias a serem aplicadas pela concessionária de água e 

saneamento Companhia de Saneamento Básico do Estado de São 

Paulo (SABESP).  

  

Lei Federal 11.445 

05/01/2007 
dumm

y_ER1

1445 

18 
21 

Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico; altera as 

Leis nos 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 8.036, de 11 de maio 

de 1990, 8.666, de 21 de junho de 1993, 8.987, de 13 de fevereiro 

de 1995; revoga a Lei no 6.528, de 11 de maio de 1978; e dá outras 

providências. 

Elaboração: Própria 

Fonte: Informações econômico-financeiras ARSESP 
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APÊNDICE B CORRELOGRAMA DO TESTE Ljung-Box Q (LBQ) para AR(2) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 


