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Q&A 3T09 
 
 
Márcio Prado, Santander:  
 
Boa tarde a todos. Obrigado pelo call. Eu queria fazer duas perguntas. A primeira é sobre o 
reajuste tarifário. A gente teve um update durante o call sobre o cronograma da formação 
da Agência Reguladora de Minas Gerais, e eu queria saber se você poderia dar um pouco 
mais de detalhes sobre, de fato, se deveríamos esperar um reajuste ainda em 2009, ou 
pode ser que ele escorregue para 2010. E nessa pergunta ainda, só confirmar o 
entendimento de que o reajuste será feito pelo IGP-M acumulado desde o último reajuste 
de 2008.  
 
E a segunda pergunta, um pouco mais específica, sobre o resultado. A gente percebeu que 
a taxa, mesmo levando-se em conta o efeito de juros sobre capital própria, que a alíquota 
efetiva de imposto de renda nesse trimestre vinha em 23%, 22% no 1T e 2T e voltou agora 
para os 34%. Só entender qual era o fenômeno por trás da alíquota mais baixa no 1S, e 
verificar se essa alíquota mais normalizada, em torno de 34%, agora veio para ficar.  
 
Ricardo Simões: 
 
Boa tarde, Márcio. Eu vou responder a questão relativa à Agência e a Paula responde 
sobre a questão relativa à alíquota do imposto. Em relação à questão da Agência, como eu 
disse, ela foi agora efetivamente criada, a diretoria dela está devidamente nomeada, e isso 
liberou que nós pudéssemos então estabelecer o processo de negociação com a Agência, 
em termos de a Agência efetivamente exercer a atividade de regulação.  
 
O primeiro passo foi entregarmos à Agência o regulamento de serviços da Copasa e o 
regulamento de serviços da Copanor, o qual efetivamente contempla, tem um capítulo, a 
exemplo do que já acontecia com o decreto que regulava os nossos serviços anteriormente, 
que dispõe sobre o procedimento para cálculo de tarifa.  
 
E a proposta que nós apresentamos não difere muito daquela que constava do decreto e 
aquela que nós vínhamos praticando anteriormente, em que considerávamos a variação 
dos custos administráveis, a variação dos custos não-administráveis e a remuneração dos 
investimentos considerando o retorno sobre os ativos.  
 
Desta forma, a Agência agora está avaliando isso. Nós prosseguimos com as negociações 
com a Agência; a nossa expectativa é que agora, na segunda quinzena de novembro, nós 
já apresentemos à Agência a proposta do reajuste tarifário. A Agência irá analisar esse 
reajuste, e a nossa expectativa é de que efetivamente fechemos esse número com a 
Agência no decorrer do mês de dezembro, fazendo a publicação para vigência dele, então, 
no decorrer do mês de janeiro.  
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Desta forma, respondendo objetivamente ao que você colocou, dificilmente teríamos o 
reajuste aplicado ainda este ano, mas a nossa expectativa é de que, com certeza, ele não 
ultrapassará o mês de janeiro.  
 
Márcio Prado: 
 
Perfeito, Ricardo. Obrigado.  
 
Paula Vasques Bittencourt: 
 
Em relação à questão do imposto de renda, nota-se que o principal efeito na alíquota sobre 
imposto de renda e da contribuição sobre lucro líquido foi devida à contabilização dos juros 
sobre capital próprio em 2008 versus o ano de 2009.  
 
Em 2008, os juros sobre capital próprio foi integralmente considerado no 3T08, no valor de 
R$76 milhões. No ano de 2009, a Companhia está fazendo a distribuição trimestralmente, e 
no 3T09 o valor correspondente foi de R$37 milhões.  
 
Então, observe que nos 9M08, por conta dessa contabilização de JCP de R$76 milhões, a 
Companhia obteve um benefício fiscal de R$26,2 milhões; e agora, no 3T09, com a 
contabilização de R$37,9 milhões, esse benefício fiscal foi de apenas R$12,9 milhões.  
 
Márcio Prado: 
 
Perfeito. Paula. Obrigado. Se eu puder fazer uma comparação da alíquota efetiva do 1T09 
e 2T09 contra esse 3T09, tenho a impressão de que houve esse aumento da alíquota 
efetiva não relacionado aos juros sobre capital próprio. Se for muito complicado, depois 
podemos entrar em contato diretamente. Era mais uma comparação não contra 2008, mas 
contra as alíquotas efetivas que ocorreram no 1S09, que me pareceram bem mais baixas 
do que agora no 3T09, mesmo no 1S a gente tendo tido sobre capital próprio também 
sendo apropriados. Obrigado.  
Paula Vasques Bittencourt: 
 
Podemos, então, verificar essa questão colocada por você, entrar em contato e 
complementar a resposta.  
 
Márcio Prado: 
 
Perfeito. Obrigado, Paula.  
 
Alexandre Kogake, BES Securities: 
 
Boa tarde. Primeiro, gostaria de parabenizar o Ricardo pelo novo cargo e novos desafios. 
Eu queria fazer duas perguntas. Primeiro, vemos um arrefecimento na evolução das metas 
de crescimento. No 4T08 e 1T09 tivemos uma evolução boa em termos de assinatura de 
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contratos, negociação, e nos últimos dois vemos uma evolução um pouco menor. Eu queria 
saber como está a visão da Companhia em relação aos próximos trimestres.  
 
Segundo, também um pouco mais focado no resultado, a gente vê uma queda na linha de 
serviços de terceiros no ano contra ano, e eu queria saber se tem algum número que 
chama mais a atenção, e esse é o nível esperado para os próximos trimestres.  
 
Ricardo Simões: 
 
Da mesma forma, Alexandre, com relação ao plano de crescimento da Empresa eu vou 
responder, e com relação à parte do resultado, a Paula vai responder.  
 
Realmente, essas questões relativas à evolução dos processos de negociação de 
concessão estão realmente sujeitas a essas e idas e vindas. Nós estamos com um 
processo de negociação em evolução, e a expectativa é de que nós consigamos para os 
próximos trimestres o crescimento de novas ligações, de novas concessões a serem 
agregadas, com o fechamento dessas negociações que estão em curso.  
 
Então, a nossa expectativa é de que nós tenhamos um crescimento do número de 
concessões agregadas para os próximos trimestres, indo em direção à meta estabelecida.  
 
Paula Vasques Bittencourt: 
 
Em relação à questão dos impactos no resultado desse trimestre, como já foi comentado 
durante os slides, nós tivemos dois fatos de destaque, que foram a questão da apropriação 
dos juros sobre capital próprio e a participação dos empregados no lucro da Empresa.  
 
Então, comparativamente ao resultado do próximo trimestre, por exemplo, a participação 
dos empregados no lucro no ano passado foi toda contabilizada no 4T08, e já temos isso 
alocado ao longo do ano de 2009.  
 
Em relação aos dois itens principais de custo, pessoal e energia elétrica, nós também já 
tivemos, agora, o impacto integral ocorrido, então não há motivo para haver aumento 
nesses dois principais itens de custo.  
 
Um destaque também no resultado desse período, na parte do resultado financeiro líquido, 
destacamos também uma mudança em relação à contabilização de receitas financeiras por 
conta dos repasses do BNDES para a Empresa. Porque esses repasses, entre o 
recebimento dos recursos pela Empresa e efetivamente permitido ser contratado, esses 
recursos ficavam em aplicações financeiras, e, por conta da legislação, agora estão sendo 
capitalizadas as receitas financeiras em relação às despesas e lançadas direto no 
imobilizado.  
 
Nós tivemos também a questão do efeito da reversão do passivo atuarial. Então, acho que 
esses são os itens de destaque desse trimestre em relação ao 3T08.  
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Alexandre Kogake: 
 
OK, Paula. Na questão da rubrica específica de serviços de terceiros, eu também posso 
manter o mesmo raciocínio, de que no próximo trimestre devemos ter também uma 
estabilidade de custos? 
 
Paula Vasques Bittencourt: 
 
Também. E especificamente nesse trimestre em relação ao item serviços de terceiros, 
comparativamente ao trimestre de 2008, tivemos a redução da despesa com publicidade, 
de R$2,6 milhões, que tivemos uma campanha de qualidade da água no ano anterior que 
não ocorreu neste ano.  
 
Alexandre Kogake: 
 
OK. E se eu puder voltar um pouco à primeira pergunta, Ricardo, então as metas todas 
estão mantidas para o final de 2010, até o momento? 
 
Ricardo Simões: 
 
Estamos trabalhando com afinco em direção a elas.  
 
Alexandre Kogake: 
 
Está ótimo. Muito obrigado.  
 
Maureen Shaughnessy, MFS 
 
Good afternoon. I just want to ask another question on the Regulatory Agency. I see in your 
slide on page 14 showing the November 4th filing that you did, and I was not sure if I 
understood the answer to the first question that you said that you would file a final proposal 
in the second half of November. Is that right and this was just a preliminary one? I was not 
following that. 
 
Ricardo Simões: 
 
Esclarecendo a resposta que eu coloquei na primeira pergunta, na verdade nós 
apresentamos à Agência o que nós chamamos de regulamento de serviços. Esse 
regulamento orientará a prestação de serviços da Copasa e da nossa subsidiária Copanor. 
Dentro deste regulamento está posto um capítulo que dispõe sobre os procedimentos a 
serem adotados quando da composição do reajuste tarifário.  
 
A Agência está analisando este regulamento e agora, no decorrer da segunda quinzena do 
mês de novembro, nós vamos discutir com a Agência de forma mais efetiva as questões 
ligadas ao reajustamento tarifário.  
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Vamos apresentar à Agência nossa proposta, ela avaliará essa proposta. De acordo com o 
que dispõe a lei, a Agência tem um prazo máximo de 30 dias para deliberar sobre este 
assunto. Ao final deste prazo, nós então teremos o índice de reajustamento estabelecido e 
estaremos com condição de fazer a publicação.  
 
Desta forma, acreditamos que publicaremos o reajuste tarifário no decorrer do mês de 
dezembro. E em publicando no mês de dezembro, de acordo com o que dispõe o marco 
regulatório do saneamento, a lei federal 11.445, nós temos um prazo, então, de 30 dias a 
partir da publicação para efetivamente aplicar o aumento, o que, então, deverá ocorrer no 
decorrer do mês de janeiro de 2010.  
 
Subhojit Daripa. Morgan Stanley: 
 
Boa tarde. Eu só queria esclarecer um pouco essa questão de reajuste tarifário. Para mim 
isso não ficou muito claro. Supondo que, de fato, aconteça de acordo com o que você falou: 
em meados de dezembro faz-se a publicação, tem o seu reajuste, 30 dias para ser feita a 
implementação desse aumento tarifário.  
 
Se me recordo corretamente, e me corrija se eu estiver errado, desde o Plano Real não é 
possível que entidades reguladas possam fazer o aumento tarifário em periodicidade 
superior ou inferior a 12 meses. Então, o fato de você ter publicado isso em dezembro 
permite que, de repente, vocês consigam eventualmente esse retroativo, desde março, e aí, 
a partir de determinada data vocês começariam a aplicar essa questão do retorno sobre 
ativo, a forma paramétrica propriamente dita? Ou, quer dizer, o que passou, passou, 
esquece. Olhando para frente. A forma paramétrica será aplicada e, a partir do momento 
em que ela for aplicada, aquilo será determinado como sendo a data base; digamos aqui, 
só para efeito de exercício, meados de janeiro. É esse o entendimento? 
 
Ricardo Simões: 
 
É. Ele vai nessa direção. Mas eu gostaria só de esclarecer o seguinte: primeiro, e aí eu não 
sei se o seu entendimento está sendo esse, mas nós vamos calcular o reajuste 
considerando todas as variações ocorridas de março de 2008 até o momento em que o 
reajuste vier a ser praticado.  
 
Então, nós vamos calcular o IGP-M de todo esse período, ele será o orientador para a 
prática do reajuste nos custos administráveis, da mesma forma será o raciocínio para os 
custos não-administráveis, e da mesma forma vem o raciocínio para o cálculo dos ativos 
que servirão de base para o cálculo da remuneração do investimento.  
 
Então, nós vamos considerar isso durante todo o período, e aí estamos falando de 20 
meses, 22 meses, o prazo que for. Estabelecido isso, calculado esse índice e aplicado, a 
data base do reajuste altera e ela passa a ser, então, a nova data base, e aí sim, conforme 
você exemplificou, meados de janeiro, por exemplo.  
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Então, o reajuste é calculado desde março de 2008 até o momento da sua aplicação, e a 
partir daí a data base passa a ser a nova data base. O que a lei do Plano Real estabelece é 
que você não pode praticar aumentos com menos de 12 meses, mas ele não estabelece 
limite superior.  
 
Subhojit Daripa: 
 
Perfeito, Ricardo. É possível, a essa altura do campeonato, compartilhar alguma coisa 
conosco com respeito à estimativa que vocês proporão ao Regulador? Em termos da 
magnitude do aumento tarifário.  
 
Ricardo Simões: 
 
Não é possível, mas a referência, naturalmente é aquela que a lei estabelece, que é o IGP-
M.  
 
Subhojit Darip: 
 
Perfeito. Obrigado.  
 
Maureen Shaughnessy, MFS:  
 
Hi! I am trying just to understand: if for some reason the process were delayed until the 1Q, 
and so that to be implemented a few months after January, are you still confident that you 
would be able to do retroactive to March of 2008 as you just answered? 
 
Ricardo Simões: 
 
Com certeza. Isso é o que está estabelecido na lei que criou a Agência. A lei, no artigo 8º, 
estabelece algumas regras para o reajustamento tarifário, e entre essas regras ela 
estabelece que o reajustamento percorre todo o período ao qual ele se refere, inclusive 
recuperando possíveis perdas que tenham acontecido neste período.  
 
Desta forma, não é questão de estar confiante, é questão de apenas observar o que está 
disposto na lei. Portanto, efetivamente, o prazo a ser considerado é de março de 2008 até o 
momento da concessão do reajuste. Não há dúvida de interpretação neste caso.  
 
Cássia Eponine, Jornal Hoje em Dia: 
 
Boa tarde. Eu queria, em primeiro lugar, lhe dar os parabéns pela presidência e pelos 
novos desafios, Ricardo. O que eu queria ver com você é o seguinte, que é de interesse 
máximo do nosso leitor: sobre essa forma de cálculo do reajuste, vai ser no mínimo o IGP-
M? É assim? E tem outras variáveis que influenciam? Só para clarear um pouco essa 
questão. O IGP-M acumulado no período, não é? 
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Ricardo Simões: 
 
Não, não é no mínimo o IGP-M, Cássia. Na verdade, o IGP-M é a referência, e ele é o 
índice que reajusta os custos administráveis. Os custos não-administráveis, se tiverem tido 
um aumento superior ao IGP-M, são repassados, e se o custo for inferior são descontados. 
E a remuneração sobre o investimento, que se for superior àquela estabelecida na 
negociação com a Agência será devolvida, portanto descontada do reajuste, e se ficar 
abaixo ela será acrescida no reajuste.  
 
Então, é um número em torno do IGP-M, porque ele é a referência, mas não 
necessariamente ele é piso. Ele é simplesmente uma referência.  
 
Cássio Eponine: 
 
OK. Obrigada.  
 
Camila Coutinho, Diário do Comércio: 
 
Recentemente foi divulgado que dos investimentos previstos da Copasa, pouco havia sido 
aplicado até agosto, setembro. Agora, esse número aumentou com o final dos resultados 
do 3T. A meta de investir mais de R$1 bilhão em 2009 está mantida, será alcançada? 
Porque faltam poucos meses para finalização do ano.  
 
Ricardo Simões: 
 
Camila, essa questão vem em linha com aquilo que nós vínhamos anunciando. Os 
investimentos da Empresa no 1T ordinariamente tendem, se projetados, a anunciar 
números inferiores àqueles previstos. Isso porque o desempenho das obras nos primeiros 
meses do ano é menor do que nos meses seguintes, por conta de períodos de chuva e 
coisas dessa ordem.  
 
Depois, a partir do momento em que nós entramos em um período seco, eles tendem a 
subir, e isso aconteceu. Nós fechamos o 2T ligeiramente acima do que nós tínhamos 
planejado. Caminhamos agora para o 3T, fechando nos R$707 milhões, e o desempenho 
que nós estamos observando agora nos dá a confiança de que vamos chegar, ao final do 
ano, a um número em torno daquele que foi estabelecido como meta, que era R$1,045 
bilhão.  
 
Portanto, objetivamente, estamos certos de que a meta será atingida.  
 
Camila Coutinho: 
 
Só para completar a pergunta, como está a previsão de investimentos para 2010, já? 
 
 
Ricardo Simões: 
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Para 2010, os investimentos que foram aprovados pela assembleia geral de acionistas, em 
abril deste ano, estabelecem um número de R$845 milhões para o ano de 2010.  
 
Camila Coutinho: 
 
E os recursos já estão assegurados? 
 
Ricardo Simões: 
 
Já estão assegurados.  
 
Camila Coutinho: 
 
OK. Obrigada.  
 
Raquel Cerqueira Mascote, Agência Estado: 
 
Boa tarde. Recapitulando, então, a questão das tarifas, eu posso dizer que a negociação 
com a Agência que foi criada agora envolveria um reajuste com base no IGP-M acumulado 
a partir de março de 2008 mais a variação dos ativos? 
 
E a segunda pergunta é com relação à meta de concessões. Existe atraso nesse projeto de 
negociações de novas concessões? 
 
Ricardo Simões: 
 
Primeiramente, com relação à tarifa, é importante ressaltar, Raquel, que as negociações 
com a Agência sobre a questão tarifária ainda não foram entabuladas. Serão agora, a 
Empresa pretende levar esse assunto à Agência agora, até o final deste mês. Até o 
presente momento, como não poderia deixar de ser, o que está sendo discutido com a 
Agência é o regulamento de serviços, que é condição para que seja discutido o aumento.  
 
O primeiro passo é o regulamento de serviços, em que se estabelece toda a 
regulamentação da forma como a Agência vai regular os serviços da Copasa, quais são os 
procedimentos que a Copasa tem que cumprir para que os seus serviços sejam prestados 
e sejam feitos de conformidade com o que a Agência estabelecer.  
 
Este é o primeiro passo, é este o ponto que está em discussão. Evidentemente, o passo 
seguinte passa por uma discussão sobre um dos pontos da regulamentação, que é a 
questão tarifária, que é um assunto que ainda será discutido. E aí sim a proposta da 
Empresa, em linha com o que está na lei, observando o IGP-M como referência e a 
remuneração dos ativos de acordo com índice estabelecido pela Agência, e que ainda não 
o foi. Então, será objeto de negociação com a Agência.  
 
Em relação à questão das concessões... 
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Raquel Cerqueira Mascote: 
 
Nãos, só um minuto, com relação ao reajuste: quando for iniciada, então, essa discussão 
sobre as tarifas, a proposta da Copasa vai incluir a variação do IGP-M acumulado de março 
de 2008 até a aplicação efetiva do reajuste, mais a remuneração dos ativos. É isso? 
 
Ricardo Simões: 
 
Exatamente. Mas o percentual de remuneração dos ativos não está estabelecido, a lei não 
define isso. É um número que será objeto de negociação com a Agência.  
 
Raquel Cerqueira Mascote: 
 
E aí a expectativa da Copasa, de que essa discussão seja iniciada em dezembro, acertada 
em dezembro com aplicação em janeiro? 
 
 
Ricardo Simões: 
 
Esse é o fator com o qual estamos trabalhando, tendo em vista os prazos que estão 
estabelecidos na própria legislação.  
 
Raquel Cerqueira Mascote: 
 
E se for implementado em janeiro, janeiro passa a ser a data base de reajuste.  
 
Ricardo Simões: 
 
Se isso acontecer, passa a ser a nova data de reajuste.  
 
Raquel Cerqueira Mascote: 
 
OK. E agora, com relação às concessões.  
 
Ricardo Simões: 
 
Com relação às concessões, na verdade, o plano de obtenção de novas concessões foi 
estabelecido no ano de 2005 com essa perspectiva. Ali nós tínhamos a expectativa de 
fazermos a abertura de capital, levantarmos os recursos e deli iniciarmos o processo de 
negociação.  
 
Este processo sofreu uma descontinuidade já conhecida no início de 2007, quando houve a 
edição da lei 11.445, uma vez que ela modificou os procedimentos de negociação. As 
negociações que eram tratadas diretamente com os municípios, negociadas com os 
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municípios e os contratos assinados diretamente com os municípios, a lei alterou esses 
procedimentos.  
 
Com isso, muitos processos que já estavam em curso, com leis autorizativas já votadas etc. 
tiveram que retornar às câmaras municipais para se adequar à nova realidade da lei então 
instituída.  
 
Essa questão foi resolvida no decorrer de 2007, nós retomamos o processo; durante o ano 
de 2008 houve uma desaceleração já prevista, em função do processo eleitoral dos 
municípios, e agora nós então estamos retomando.  
 
Eu diria que o atraso que houve, houve para trás. Neste momento, nós temos até uma 
situação avançada em relação ao que imaginávamos. Mas se nós formos raciocinar em 
termos de todo o período, o processo ocorrido com a lei 11.445 e depois o processo 
ocorrido com o procedimento eleitoral de 2008, realmente, o cronograma inicialmente 
previsto está defasado em relação à situação atual. Nós estamos agora trabalhando no 
sentido de recuperar esse atraso.  
 
Raquel Cerqueira Mascote: 
 
Mas é possível cumprir esse cronograma? 
 
Ricardo Simões: 
 
Nós estamos trabalhando com afinco nessa direção.  
 
Raquel Cerqueira Mascote: 
 
E só uma última pergunta – desculpe, eu vou abusar: a Copasa pretende fazer algum tipo 
de captação no mercado, agora que a situação já melhorou em função da crise econômica? 
 
Ricardo Simões: 
 
Raquel, o foco da Empresa, em termos de captação de recursos, continua sendo as 
agências oficiais, tendo em vista que elas oferecem prazos melhores e custos menores. 
Entretanto, não havendo disponibilidade nessas agências que são as nossas prioridades, e 
aí eu estou falando do BNDES e do FGTS, não havendo disponibilidade, nós poderemos 
avaliar outras alternativas em função do nosso plano de investimento.  
 
Raquel Cerqueira Mascote: 
 
OK. Obrigada.  
 
Operadora: 
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Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas para jornalistas. Gostaria 
de passar a palavra ao Sr. Ricardo Simões para as considerações finais.  
 
Ricardo Simões: 
 
Mais uma vez, agradecemos a participação de todos nessa conferência que divulgou os 
resultados do 3T da Copasa. Nos colocamos à disposição de todos os analistas e da 
imprensa por meio da nossa áreas de Relações com Investidores e da Diretoria de 
Relações Financeiras e de Relações com Investidores.  
 
Muito obrigado, e até a próxima.  
 
Operadora: 
 
Obrigada. A teleconferência da Copasa está encerrada. Agradecemos a participação de 
todos, e tenham uma boa tarde.  
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“Este documento é uma transcrição produzida pela MZ. A MZ faz o possível para garantir a qualidade (atual, precisa e 
completa) da transcrição. Entretanto, a MZ não se responsabiliza por eventuais falhas, já que o texto depende da qualidade 
do áudio e da clareza discursiva dos palestrantes. Portanto, a MZ não se responsabiliza por eventuais danos ou prejuízos que 
possam surgir com o uso, acesso, segurança, manutenção, distribuição e/ou transmissão desta transcrição. Este documento é 
uma transcrição simples e não reflete nenhuma opinião de investimento da MZ. Todo o conteúdo deste documento é de 
responsabilidade total e exclusiva da empresa que realizou o evento transcrito pela MZ. Por favor, consulte o website de 
relações com investidor (e/ou institucional) da respectiva companhia para mais condições e termos importantes e específicos 
relacionados ao uso desta transcrição.” 


