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AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO RIO GRANDE DO SUL
Av. Borges de Medeiros, 659 - 13º andar - Bairro Centro - CEP 90020-023 - Porto Alegre - RS - www.agergs.rs.gov.br 

CNPJ 01.962.045/0001-00

INFORMAÇÃO Nº 37/2018 - DT

DE: Sérgio Alexandre Ramos González – Técnico Superior – Economista

PARA: Diretoria de Tarifas e Estudos Econômico-Financeiros

PROCESSO SEI Nº: 1.798-39.00/17- 0

ASSUNTO: Revisão Tarifária Ordinária para o Serviço de Travessia Hidroviária de Veículos entre Triunfo e São Jerônimo.

 

1) Antecedentes

A matéria em epígrafe surge em atendimento à recomendação expressa no Encaminhamento nº 131/2017
– DT, de 08 de dezembro passado, contido no Expediente SEI nº 450-39.00/17-9, na qual é proposta a postergação da
implantação da revisão tarifária extraordinária deste serviço relativa ao exercício de 2017 e a inclusão de seus efeitos na edição
de uma revisão tarifária ordinária com data base fixada em 1º de abril de 2018, por força da aproximação temporal de duas
alterações tarifárias sucessivas. De fato, não houve qualquer renovação do quadro tarifário no ano passado, mantendo-se ainda
em vigor o quadro tarifário instituído através da Resolução Decisória nº 225, de 13 de setembro de 2016.

Após a remessa do expediente à instância decisória da Agência pela Diretoria de Tarifas, a proposição
recebeu o acolhimento do então Conselheiro-Relator, a quem tratou de reunir-se com o representante da delegatária em 14 de
dezembro. O encontro serviu para atestar a conveniência da proposição também para a Transportadora Inácio Ltda, atual
delegatária deste serviço público de travessia hidroviária. De igual entendimento, o Conselho Superior da AGERGS, na Sessão
realizada em 19 de dezembro passado, aprovou a unificação de ambos reposicionamentos tarifários, conforme juízo de mérito
emitido no Encaminhamento nº 277/2017 – SE do Sr. Conselheiro-Relator. Por conseguinte, através do Encaminhamento nº
283/17 - SE, de 20 de dezembro, o Expediente SEI nº 450-39.00/17-9 é remetido de volta à esta Diretoria para fins de
elaboração do respectivo cálculo tarifário. No entanto, já no dia seguinte, a Diretoria-Geral comunica à Diretoria de Tarifas, a
abertura do presente processo para servir de documento administrativo à revisão tarifária conjunta.

Por sua vez, a delegatária protocola nesta Agência em 19 de abril do corrente, requerimento de
reposicionamento tarifário. No documento, a interessada manifesta sua insatisfação quanto ao quadro tarifário vigente. As
alegações dão conta da insuficiência de receita frente a diversos compromissos e adversidades, dentre as quais a proibição da
circulação de veículos de carga de grande porte nas vias urbanas do município de São Jerônimo, a necessidade de aquisição
de equipamentos que permita a navegação em dias de neblina, a redução do fluxo de demanda e o aumento dos salários dos
empregados. Em 20 de abril, a Diretoria-Geral encaminha o pedido para análise de mérito da Diretoria de Tarifas.

 

2) Enfoque Metodológico e Critérios de Apuração

O cálculo revisional procedente promoverá a renovação tarifária com o propósito de ser restabelecida a
condição de equilíbrio econômico do serviço pela qual é gerado um nível estimado de receita suficiente para alcançar o custo
total admitido.   Os dados primários necessários a este exercício quantitativo serão buscados no Plano de Contas da
delegatária e no demonstrativo do fluxo de veículos, referentes ao período exatamente posterior àquele selecionado pela
revisão tarifária implantada em setembro de 2016, ou seja, de janeiro a dezembro de 2015. Assim, será selecionado o intervalo
entre janeiro de 2016 e dezembro de 2017 como referência para a coleta dos dados.

Todas as grandezas financeiras e físicas declaradas passarão por uma avaliação exaustiva a fim de
convalidar os agregados finais de custo e nível de demanda que definirão o quadro tarifário vindouro. Pelo lado dos custos, será
procedida uma comparação com os dados considerados na revisão anterior. Pelo lado do nível de demanda, sua mensuração
será definida após verificação de consistência entre o quantitativo físico e o montante de receita.

Ressalta-se que as despesas declaradas são expressas em valores nominais e deverão necessariamente
ser convertidas a preços medidos em abril de 2018- data base de implantação desta revisão-, segundo a variação observada de
uma cesta de índices de preço, composta pelo INPC/IBGE, Preço Mínimo do Óleo Diesel/ANP e IPP(col.30)/IBGE.
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A evolução destes três índices de preço durante o intervalo temporal selecionado de coleta dos dados está
exposta no Quadro abaixo:

Quadro 1 - Índices Aplicados de Correção Monetária

 

Outro componente deste cálculo revisional diz respeito a três efeitos pretéritos de natureza temporal, os
quais incidirão sobre a tarifa técnica do serviço a ser definida, expressa em termos de veículos-equivalentes. Este mecanismo
de compensação tarifária visa anular a insuficiência ou o excesso de receita tarifária causados pelo atraso relativo à data
adequada para a sua incorporação ou a sua retirada. Por fim, um fator temporal adicional surge em razão da defasagem na
implantação deste reposicionamento tarifário quanto à sua data base de abril de 2018. Em decorrência da introdução deste
último mecanismo de compensação, o quadro de tarifas a serem cobradas aos usuários poderá novamente estar dissociado da
tarifa técnica calculada.

 

3) Mensuração dos Custos Admitidos

No que segue, passamos a avaliar os quantitativos declarados em cada item de custo para posteriormente
atribuir os seus valores no cálculo da tarifa revisional.

3.1) Pessoal

O gasto declarado com Pessoal atingiu o montante de R$ 1.302.399,17 em 2016 e de R$ 1.544.291,01 no
ano seguinte, alcançando um valor nominal médio de R$ 1.423.345,09. Após aplicação da correção monetária, medida pelo
INPC/IBGE, com referência a abril de 2018, é atingida a importância de R$ 1.461.307,35 como média dos dois anos. Por outro
lado, o custo admitido na revisão tarifária ordinária anterior, com base nos dados coletados em 2015, foi de R$ 1.527.205,33 em
termos atualizados. Logo, observa-se um decréscimo de 6,80% entre 2015 e a média anual entre 2016 e 2017. Esta retração
dos gastos com pessoal contrasta com um crescimento contínuo de 36% do seu quadro de pessoal entre 2015 e 2017,
passando de 25 para 34 funcionários, de acordo com os dados fornecidos pelos respectivos Planos de Contas. Fatores que
contribuíram para este resultado estão associados com a inexistência de pagamento do 13º Salário em 2016 (!) e uma redução
em torno de R$ 60.000,00 no pagamento de horas-extras entre 2016 e 2017, conforme aponta o demonstrativo financeiro da
folha de pessoal abaixo:

Quadro 2 – Discriminação das Despesas com Pessoal – Valores Nominais
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Dessa maneira, consideramos o valor atualizado de R$ 1.461.307,35 como o custo admitido com Pessoal nesta revisão.

3.2) Consumo

A despesa referente ao exercício de 2016 foi declarada em R$ 559.899,66, passando a representar R$
531.213,81 no ano posterior. A média anual, em termos nominais, alcança R$ 545.556,74. Convertida à expressão monetária
de abril de 2018, o gasto médio anual com a aquisição de combustíveis e lubrificantes no período 2016-2017 é de R$
605.140,67. Observa-se que, ao ser comparado com o custo admitido na revisão tarifária ordinária de 2016 de R$ 714.948,72, a
quantia declarada é 15,32% inferior, apesar do encarecimento relativo dos preços dos insumos derivados do petróleo no
período.

Este resultado surpreende ainda mais pelo fato de que a quantidade de viagens realizadas nos anos de
2016 e de 2017 foi maior que em 2015- período de coleta dos dados da revisão tarifária ordinária de 2016-, quando ocorreu a
interrupção do serviço por trinta dias em razão de adversidades climáticas. É possível cogitar a hipótese de que a delegatária
tenha experimentado um processo de melhoria em suas condições de negociação nos contratos de fornecimento de
suprimentos. Portanto, torna-se admitido o valor de R$ 605.140,67 neste item de custo.

3.3) Manutenção

Refere-se à compra de peças, materiais e acessórios, bem como à contratação de serviços, destinados à
reparação, manutenção e conservação das embarcações. Foi declarado um gasto anual médio nominal de R$ 582.410,09,
sendo R$ 528.320,15 em 2016 e R$ 636.500,03 em 2017. Convertido em termos reais, o valor médio no período alcança R$
587.504,10. Em comparação com o custo admitido na última revisão tarifária ordinária de R$ 528.521,20, este montante revela
um crescimento de 11,16%.

Tal como poderá ser verificado quando da análise sobre a depreciação e a remuneração do capital, a
delegatária possui um terço da sua frota de embarcações com idade superior à sua vida útil estimada de vinte anos, cujo
impacto sobre os custos com manutenção é de uma tendência crescente ao longo do tempo. Logo, a despesa declarada neste
período mostra-se em um nível esperado. Fica admitido então, o montante de R$ 587.504,10 neste item de custo.

3.4) Remuneração de Dirigentes

Esta despesa representa as movimentações financeiras correspondentes às retiradas do excedente
financeiro da prestação do serviço dispostas a oferecer remuneração a quem constituiu o capital social da empresa (“pró-
labore”). O plano de contas registra um conjunto de sete pessoas como seus sócios dirigentes. Os recursos declarados a
preços atualizados ao longo do período selecionado foram de R$ 46.290,83, sendo os valores dispendidos em 2017 cerca de
10,60% mais elevados que no ano anterior. Tal nível de remuneração proporcionou a cada um dos sete dirigentes, um ganho
médio mensal em torno de R$ 551,00, quantia abaixo do valor do salário mínimo. Comparado com o custo admitido de R$
45.503,80 na última revisão tarifária ordinária, constata-se um aumento ínfimo de 1,73%. Assim, cabe ser acolhido o valor
declarado de R$ 46.290.83.

3.5) Ocupação e Serviços

Este item de custo diz respeito às obrigações decorrentes do uso de instalações e de equipamentos de
escritório, como aluguel, luz, telefone, saneamento, informática, etc. Em termos reais, a média anual declarada atingiu R$
45.320,46, o qual significa a manutenção de um patamar próximo àquele admitido de R$ 47.134,15 no estudo revisional de
2016. Não vemos motivo para deixar de considerar a quantia de R$ 45.320,46 como admissível para este item de custo.

3.6) Despesas Tributárias

Compreendem o recolhimento de tributos cuja base de cálculo não seja o faturamento da empresa. Estes
surgirão contemplados na apuração do item “Tributos Indiretos”, a ser visto mais adiante. A despesa declarada atingiu R$
36.633,92 em 2016 e R$ 37.851,74 no ano seguinte. Convertida em termos reais, a média anual passa a valer R$ 38.274,60,
um montante pouco superior ao custo admitido de R$ 35.278,34 na última revisão tarifária ordinária. Contudo, ao analisarmos a
composição dos valores declarados, percebemos que a maior parte provém do pagamento da Taxa de Regulação da AGERGS.
Tais obrigações devem ser depuradas na quantificação deste item de custo, sob pena de gerar dupla contagem.

Os valores registrados com o pagamento da Taxa de Regulação nos Planos de Contas de 2016 e de 2017
alcançaram respectivamente a soma de R$ 27.859,16 e de R$ 37.571,74. Após excluirmos estes pagamentos, o gasto nominal
passa a ser de R$ 8.774,76 em 2016 e de somente R$ 280,00 no ano seguinte. A expressão desta grandeza em termos de
média anual atualizada se revela em R$ 9.435,69, o qual vem a corresponder ao gasto atribuído nesta revisão.

3.7) Serviços de Terceiros

Os gastos declarados com a contratação de terceirizados em 2016 e 2017 somaram respectivamente R$
69.148,66 e R$ 67.382,08. Após aplicação de correção monetária, o valor médio real é convertido para R$ 70.186,68. Este
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montante mostra-se 4,13% abaixo daquele admitido na última revisão ordinária do serviço- R$ 73.209,98. Portanto, validamos o
montante declarado de R$ 70.186,68 neste item de custo.

3.8) Vendas

Representam as despesas especialmente associadas com a confecção de passagens e documentos fiscais.
Foi declarado um gasto atualizado médio de R$ 39.235,35 no período selecionado, o qual corresponde a um nível inferior em
cerca de 9,50% em relação àquele admitido de R$ 43.374,06 na última revisão tarifária ordinária. Portanto, fica considerado o
valor declarado de R$ 39.235,35.

3.9) Depreciação e Remuneração do Capital

Este item de custo congrega a provisão anual de recursos que deve atender tanto à reposição, quanto à
remuneração, do estoque de capital investido em ativos fixos ao longo da sua vida útil. No caso do serviço público em questão,
o objeto considerado se restringe à composição da frota de embarcações. As regras consagradas para a medição deste item de
custo compreendem uma vida útil de 20 anos, uma fração do capital na proporção de 80% do seu valor que é alvo de
depreciação restrita a um período de vinte anos e outra residual em 20% que é objeto de remuneração a uma taxa anual de
juros de 12%.

Conforme visita técnica realizada na manhã de 24 de maio na Travessia, foi possível verificar o emprego de
duas composições de embarcações na operação do serviço, composta pelas balsas Rainha do Jacuí e Rainha do Guaíba e
pelos rebocadores Triunfo I e Ingá[1]. As embarcações consideradas como frota reserva são a balsa Cláudia e o rebocador
Ursa Maior. Toda a frota foi vista no lado de Triunfo, com exceção da balsa Cláudia que se encontra docada para fins de
reparação. Tal especificação da frota segue inalterada com relação à última revisão tarifária ordinária para a prestação do
serviço durante vinte e quatro horas diárias.

O valor atribuído às embarcações, a preços de abril de 2018, provém da última revisão tarifária ordinária,
acrescido do componente de correção monetária medido pela variação acumulada entre setembro de 2016 e março de 2018. O
Quadro abaixo exibe a frota de embarcações disponível para a operação do serviço pela delegatária Transportadora Inácio
Ltda. e a parcela admitida de recomposição do capital investido no presente cálculo tarifário:

 

Quadro 3 – Apuração da Depreciação e Remuneração do Capital

Observa-se que as duas embarcações mais antigas não geram recurso compensatório a título de
depreciação, em virtude de seu tempo de uso superar os vinte anos. O único custo a ser considerado em ambas limita-se à
remuneração do capital. Portanto, a recomposição do capital assume o montante equivalente em termos reais daquele
mensurado na última revisão tarifária, ou seja, R$ 396.619,22, dada a constância da composição da frota.

3.10) Encargos Financeiros Líquidos

Constituem o saldo entre receitas e despesas financeiras. Dentre estas últimas, consta o pagamento de
juros e multas por atraso na liquidação de obrigações. Tais gastos não devem ser repassados à tarifa por se tratar de
compromissos previstos que não foram liquidados por problemas de ordem gerencial.

Entre 2016 e 2017, os registros contábeis da delegatária não acusaram qualquer receita financeira. Por sua
vez, foi declarada uma despesa de R$ 57.826,13 no primeiro ano e de R$ 31.339,91 no segundo. Deste total, R$ 33.031,20
representam multas de mora pagas em 2016 e R$ 11.121,48 na forma de juros em 2017. Portanto, o resíduo nominal a ser
admitido será formado por uma parcela de R$ 24.794,93 no primeiro ano e de R$ 20.218,43 no ano seguinte, perfazendo uma
quantia média de R$ 22.506,68. Convertida em termos atualizados, passa a ser admitida a importância média anual
correspondente a R$ 23.332,94.

3.11) Fatores Temporais Pretéritos

Foram identificados três fatores de defasagem temporal pretérita ao presente cálculo revisional, cujos
respectivos efeitos positivos e negativos provocaram ganhos e prejuízos financeiros dissociados do quadro tarifário em vigor. O
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primeiro e único que gerou ganho à delegatária tem origem no atraso para a exclusão do acréscimo tarifário decorrente da
introdução da revisão tarifária extraordinária em fevereiro de 2016 com vigência prevista até fevereiro de 2017. Assim, a
defasagem na retirada deste fator no intervalo temporal entre fevereiro de 2017 e junho de 2018 alcança 16 meses.

O método de aferição do seu efeito consiste no produto obtido pela diferença entre a tarifa efetivamente
cobrada ao usuário e a tarifa cobrada ao usuário, deduzida da parcela gerada a partir da implantação da revisão tarifária
extraordinária, o dado médio mensal de veículos-equivalente verificado entre março e dezembro de 2017 (último valor
considerado neste estudo revisional) e a duração do atraso em meses.

O primeiro componente de cálculo soma R$ 0,7089, como resultado do saldo entre R$ 8,3985 (tarifa
cobrada em vigor em termos de veículo-equivalente) e R$ 7,6896 (tarifa que deveria ser cobrada sem o impacto da revisão
tarifária extraordinária). O segundo corresponde a 38.647, enquanto o terceiro é 16.

Portanto, o impacto deste primeiro fator de defasagem temporal pretérita no presente reposicionamento é
mensurado por:

Exclusão da Revisão Extraordinária = R$ 0,7089 x 38.647 x 16 = R$ 438.349,73.

Ressalta-se que, por se tratar de um valor dedutível à tarifa calculada, sua expressão matemática possui
sinal negativo.

O segundo fator de defasagem temporal pretérita refere-se à ausência de inclusão do impacto causado pela
vigência da Medida Provisória nº 774, de 30 de março de 2017, com efeitos transcorridos entre 1º de julho e 08 de agosto de
2017, isto é, durante efêmeros trinta e nove dias. A perda de receita tarifária da delegatária é gerada pela não aplicação deste
fator entre setembro de 2017 e junho de 2018.

Sua apuração consistirá no produto entre o impacto da denominada oneração previdenciária, o fluxo médio
mensal verificado entre setembro e dezembro de 2017 e a duração temporal do atraso. O impacto havia sido exibido na
Informação AGERGS nº 124/2017 – DT, constante no expediente SEI nº 450-39.00/17-9, na proporção de 0,82% sobre a tarifa
cobrada sem a inclusão do impacto causado pela revisão extraordinária, isto é, R$ 7,6896. A demanda média de veículos-
equivalentes foi de 38.159 durante os últimos quatro meses do ano passado e o atraso corresponde a nove meses. Assim, a
aferição deste fator é demonstrada no que segue:

Inclusão da Oneração Previdenciária = 0,0082 x R$ 7,6896 x 38.159 x 9 = R$ 23.651,30.

O terceiro fator de compensação temporal surge em resposta ao atraso adicional de um mês quando da
implantação da última revisão tarifária deste serviço em setembro de 2016. Tal situação já havia sido identificada e quantificada
na Informação AGERGS nº 124/2017 – DT. Assim, ao invés do impacto ter sido mensurado em 5,04% em sintonia com três
meses de defasagem temporal, o acréscimo de um mês proporcionaria um plus de 7,56%, o que significa uma diferença a
menor de 2,52%. A apuração deste fator deve, portanto, considerar o produto entre a diferença tarifária de 2,52%, a demanda
média mensal de veículos no período de outubro de 2016 a dezembro de 2017, calculada em 37.809 veículos-equivalentes, e
os 22 de atraso para a sua correção. Logo, a mensuração deste terceiro fator alcança o seguinte valor:

Inclusão de um Mês Adicional de Atraso na Última Revisão Ordinária = (R$ 8,6101 - R$ 8,3985) x 37.809 x 22 = R$ 176.043,56.

A magnitude da agregação dos três fatores é ilustrada abaixo:

Quadro 4 – Quantificação Final dos Três Fatores Temporais Pretéritos

Com o propósito de atenuar a sua repercussão negativa, o valor de R$ 238.654,87 deverá ser introduzido de
forma gradual, ao longo de vinte e quatro meses, como um componente adicional do custo final, cuja apuração se assemelha
ao conhecido método de Recomposição do Capital, aqui elaborado no item relativo à Depreciação e Remuneração do Capital.

O coeficiente de compensação sobre o qual será aplicado o montante acima é mensurado pela seguinte
fórmula:

Coeficiente de Compensação = i  x  (1+ i)t  , onde:

                                        (1+ i)t -1
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i = taxa anual de juros, e

t = tempo de compensação em anos.

 

A taxa anual de juros já aqui considerada é de 12% e o tempo de recuperação é fixado em dois anos.
Portanto, o valor do coeficiente ficará definido em:

Coef. de Compensação = 0,12 x (1,12)2  = 0,5917.

                          (1,12)2 – 1

Portanto, o componente de compensação do excedente tarifário é calculado por:

CCET = Coef. de Compensação x Soma dos Efeitos Temporais Pretéritos

Logo:

CCET = 0,5917 x – R$ 238.654,87 = - R$ 141.211,64.

3.12) Carga Tributária sobre o Faturamento

São quatro tributos cuja base de cálculo tem origem no faturamento da empresa: ICMS, PIS/COFINS,
Previdência Social e Taxa de Regulação. Conforme o quadro abaixo, a carga tributária com tal natureza atinge 15,15% sobre o
nível de faturamento do serviço:

Quadro 5 – Composição da Carga Tributária sobre o Faturamento

 

A aferição do custo com o pagamento destes tributos ocorre ”por dentro” em relação ao somatório do valor
admitido de todos os itens de custo até aqui. O seguinte quadro revela esta informação:

Quadro 6 – Levantamento dos Custos Admitidos Antes da Tributação sobre o Faturamento

Dessa maneira, o cálculo deste item é dado por:

     Custo dos Tributos = Custo antes da Tribut. – Custo antes da Tribut.

(1 - Carga Tributária)

                            Custo dos Tributos = R$ 3.138.443,81 – R$ 3.138.443,81 = R$ 560.370,34.

(1 – 0,1515)

3.13) Custo Admitido Final

Após a análise discriminada de todos os itens de custo do serviço, revela-se o valor do custo final da
presente revisão:
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Quadro 7 – Composição do Custo Admitido Final

Logo, o custo anual admitido, expresso a preços de abril de 2018, alcança a importância de R$
3.698.814,15, cujo resultado significa uma redução ínfima de 0,60%, em comparação com aquele da revisão tarifária ordinária
de 2016 em termos correntes (R$ 3.721.220,45).

4) Fluxo de Veículos

Tal como foi tratado no lado dos custos, a quantidade demandada de veículos também abrangerá os dados
relativos aos anos de 2016 e 2017. O Quadro seguinte mostra o comportamento do fluxo mensal de veículos ao longo do
período considerado, de acordo com os dados declarados pela delegatária Transportadora Inácio Ltda.:

Quadro 8 – Fluxo Declarado de Demanda 2016 - 2017

Levando em consideração a tarifa cobrada para cada categoria de usuário durante o período, conclui-se que
o fluxo declarado de demanda proporciona o quantitativo de receita declarado pela delegatária, mostrando-se plenamente
admissível. Desse modo, a quantidade média anual de demanda do serviço, em termos de veículos-equivalente, é determinada
pela seguinte aplicação:

 

Média Anual de Demanda = Dado de 2016 + Dado de 2017 =

                                          2

Média Anual de Demanda = 468.353 + 452.608 = 460.481.

                              2
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Este fluxo médio de 460.481 veículos-equivalentes nos dois últimos anos mostra uma pequena queda de
0,43% em comparação com o dado referente a 2015, empregado na última revisão tarifária ordinária, quando foi considerada
uma quantidade anual de 462.468 veículos-equivalente.

 

5) Cálculo Tarifário

O valor renovado da tarifa técnica do serviço será obtido através da divisão entre o custo total admitido e o
fluxo admitido de veículos-equivalente. Assim:

 

Nova Tarifa Técnica = R$ 3.698.814,15 = R$ 8,0325.

                   460.481

Com relação à tarifa técnica vigente, fixada em R$ 8,0464 desde setembro de 2016, o novo valor gera uma
diminuição minúscula de 0,17%. Entretanto, em virtude da existência de um atraso de dois meses na implantação deste estudo
revisional, deve ser mensurado um quadro tarifário que venha a oferecer uma compensação aos usuários. Tal atraso será
considerado na extensão de dois meses.

A quantificação deste componente segue o método tradicional dado por:

 

Compensação Temporal = Índice de Variação Tarifária x Meses de Atraso

                                          Meses de Duração deste Reposicionamento

 

Com relação à data base, observa-se uma defasagem correspondente a dois meses para a renovação do
quadro tarifário. Por sua vez, estamos ratificando a decisão do Conselho Superior válida para este exercício em estender a data
base do ano seguinte para 1º de abril. Assim sendo, temos:

Compensação Temporal = -0,17%% x 2 = -0,034%.

                             10

Com a adição deste valor ao índice de variação de -0,034% na tarifa técnica acima calculada, a nova tarifa
cobrada deverá ser alterada minimamente em -0,204% em relação à tarifa técnica atual. Logo:

Tarifa a ser Cobrada = R$ 8,0464 x 0,99796 = R$ 8,0300.

Este valor representa uma redução de 4,39% sobre a tarifa cobrada vigente de R$ 8,3985. O quadro tarifário
resultante será, portanto, estabelecido com base no produto entre a tarifa cobrada do veículo-equivalente em R$ 8,0300 e o
respectivo Índice de Equivalência, acrescido de arredondamento tarifário, conforme ilustração que segue:

Quadro 9 – Novo Quadro Tarifário
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Alguns desvios de valores em relação à regra de quantificação acima descrita decorrem da preocupação em
proporcionar uma receita tarifária futura que seja suficiente para cobrir o custo total admitido nesta revisão em R$ 3.698.814,15.
Com a assunção da hipótese de manutenção do quantitativo e perfil de demanda considerado neste estudo revisional no
período futuro, o quadro abaixo demonstra a obtenção da condição de equilíbrio econômico do serviço, por meio da aplicação
do novo quadro tarifário proposto:

Quadro 10 – Cobertura de Receita Futura

6) Conclusões

Como pôde ser visto, a nova tarifa técnica reduzida em 0,17% sobre o seu valor vigente resulta da relação
entre uma queda de 0,60% no custo total e de uma pequena retração de 0,43% no fluxo de demanda. Pelo lado dos custos,
observou-se a manutenção e até reduções de valores em alguns importantes itens de custo, como Pessoal e Consumo de
Combustíveis e Lubrificantes. Não se pode deixar de considerar o forte efeito depressivo causado pela retirada do plus
tarifário de 9,38% implantado na revisão extraordinária de 2016 e com vigência prevista de um ano, mas expirado
desde fevereiro de 2017. Vale recordar que sua magnitude supera largamente os outros dois fatores temporais pretéritos e
ainda, o custo admitido com a Depreciação e Remuneração do Capital. Se não houvesse a existência destes fatores
temporais, o custo total sofreria um aumento nominal de 3,87%. 

No sentido contrário, a ampliação das despesas com Manutenção de Embarcações e com Encargos
Financeiros contribuiu para amortecer o ritmo de queda dos valores tarifários. Por sua vez, o desempenho da demanda
mostrou-se bem mais satisfatório que aqueles verificados recentemente nos serviços públicos de transporte coletivo de
passageiros. Este fato nos permite intuir que a atual crise econômica pode estar comprometendo mais o poder de compra das
famílias da região que os rendimentos das empresas que direta ou indiretamente fazem uso desta travessia hidroviária de
veículos.

Quanto ao quadro tarifário proposto, cabe esclarecer o fato de algumas categorias de usuários sofrerem
aumento de valores e outros de redução. Ocorre que a presente revisão ordinária promoveu a retirada plena dos efeitos da
defasagem temporal instituída na última revisão tarifária ordinária de 5,04%, ao mesmo tempo em que a variação negativa de
-0,034% na tarifa cobrada em quase nada se aproximou àquela anterior.

 

7) Recomendações

a) que as novas tarifas do serviço sejam aquelas correspondentes à última coluna do Quadro 9 desta
Informação;

b) que o próximo reposicionamento tarifário seja procedido na forma de reajuste e implantado em 1º de abril
de 2019; e

c) que a respectiva Resolução do Conselho Superior seja divulgada nos locais de embarque e desembarque
de veículos desta Travessia.
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É a Informação.

 

 

 

Sérgio A. R. González

IF nº 2908239/02

 

Anexos: Nº 1 – Balancete 2016;

               Nº 2 – Balancete 2017; e

               Nº 3 - Fotos das Embarcações.

 

 

 

[1] Ver fotos em Anexo.

Em 28 de maio de 2018.

Documento assinado eletronicamente por Sérgio Alexandre Ramos González, Técnico Superior, em
07/06/2018, às 17:07, conforme Medida Provisória nº 2.200-2/2001.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.agergs.rs.gov.br/processos/verifica.php
informando o código verificador 0183592 e o código CRC 831AE1B1.

 
001798-39.00/17-0 0183592v6


