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Projeto REGULASAN – Curso de Contabilidade Regulatória 

 

Curso – Capacitação para técnicos das entidades reguladoras e dos prestadores de 

serviços, sobre: Contabilidade Regulatória. 

 

Objetivo geral: desenvolver ações de capacitação técnica no âmbito do PROJETO 

REGULASAN (consultoria para ações de assistência técnica, elaboração de estudos e 

capacitação técnica em regulação e fiscalização de serviços de abastecimento de 

água e esgotamento sanitário), sob coordenação do Ministério das Cidades e do 

Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura – IICA. Esta ação 

corresponde ao Produto VIII.4 – Capacitação Técnica – Documentação técnica do 

curso IV. Está inserida também no contexto das atividades de capacitação do 

Produto IX.1 – Contabilidade Regulatória – Diagnóstico e proposta de contabilidade 

regulatória, incluindo relatório dos testes e validação.  

Objetivo específico: capacitar os técnicos das agências AGEPAN, AGERSA, ARES-

PCJ, ARIS e ATR e convidados sobre as ações envolvendo: Contabilidade Regulatória. 

Público-alvo: agências beneficiárias do projeto REGULASAN, prestadores de 

serviços e representantes dos poderes concedentes indicados pelas agências 

beneficiárias do projeto, técnicos do Ministério das Cidades e do IICA envolvidos no 

projeto. São convidados também outros reguladores, prestadores de serviços e 

representantes de poderes concedentes. 

Carga horária: 16 horas. 

Data: 8 e 9 de novembro de 2017. 

Local: Sede da ARIS - Agência Reguladora Intermunicipal de 

Saneamento, em Florianópolis-SC.  

Conteúdo: MacroConsulting S.A. – utility regulation consultants  

Informações: Srta. Martha Lunardi (martha.lunardi@pezco.com.br) 11 3582 5509 
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Programação 

 

Dia 8/11 – Sessão de abertura 

 

08h45 - Recepção e credenciamento dos participantes 

09h00 - Abertura: 

a. Representante do Ministério das Cidades 

b. Representante do IICA 

c. Boas-vindas da ARIS, anfitriã do curso 

d. Representante do Consórcio: apresentação dos objetivos do curso, 

metodologia e resultados esperados (que será detalhado a cada tema) 

09h15 - Rodada de apresentação dos participantes do curso 

 

Dia 8/11 – Regulação e informação 

Conteúdo a ser trabalhado neste dia: o Produto IX.1 corresponde à Contabilidade 

Regulatória, como uma forma particular de contabilidade de custos em que as divisões 

de contas e os critérios de imputação são fixados em função dos objetivos regulatórios. 

Portanto, serão discutidos os objetivos da regulação e sua relação com a 

Contabilidade Regulatória, as necessidades de informação para regular e os 

sistemas de informação.  

Metodologia do trabalho neste dia: a metodologia combina exposição interativa 

com exemplos participativos.  

Resultados esperados neste dia: os participantes deverão ter o embasamento 

técnico da Contabilidade Regulatória dos serviços de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário. 

Instrutores: Martín Rodriguez Pardina, Juan Pablo Tarelli e Julieta Schiro. 

Programação do dia (sujeita a ajuste dependendo do desenvolvimento dos tópicos 

e da turma): 

 

09h30 Princípios Econômicos da Regulação: 

  - Objetivos e instrumentos; 
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- Regime regulatório e informação; 

- Objetivos formais da regulação; 

- Mecanismos de transparência e objetividade. 

11h00 [coffee break] 

11h15 Necessidades de Informação para a Regulação 

  - Informação financeira; 

- Informação econômica. 

- Contabilidade Geral e Contabilidade Regulatória 

12h30 [Almoço livre] 

14h00 Princípios Contábeis Básicos  

- Objetivos dos sistemas de informação; 

- Princípios Contábeis Geralmente Aceitos; 

- Principais elementos dos sistemas contábeis; 

15h45 [coffee break] 

16h00 – 18h00 Contabilidade Analítica  

- Definição e objetivos; 

- Métodos; 

- Aspectos práticos; 

 

Dia 9/11 – Contabilidade Regulatória 

Conteúdo a ser trabalhado neste dia: Serão discutidos os objetivos gerais e 

específicos da Contabilidade Regulatória, suas limitações para o uso regulatório, 

seus elementos básicos, etc. Também serão apresentados estudos de caso de boas 

práticas em termos de contabilidade regulatória.  

Metodologia do trabalho neste dia: a metodologia combina exposição interativa 

com exemplos participativos.  

Resultados esperados neste dia: os participantes deverão ter o embasamento 

técnico da Contabilidade Regulatória dos serviços de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário. 

Instrutores: Martín Rodriguez Pardina, Juan Pablo Tarelli e Julieta Schiro. 
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Programação do dia (sujeita a ajuste dependendo do desenvolvimento dos tópicos 

e da turma): 

 

09h30 Contabilidade Regulatória – Módulo I 

- Limitações dos princípios contábeis para a prática regulatória; 

- Necessidades específicas da prática regulatória; 

- Auditoria e regulação; 

11h00 [coffee break] 

11h15 Contabilidade Regulatória – Módulo II 

- Manual de Contabilidade Regulatória; 

- Mecanismos de intercâmbio de informações; 

- Demonstrações contábeis regulatórias; 

- Estudo de Caso: o sistema de contabilidade regulatória da OFWAT 

(regulador de saneamento do Reino Unido) 

12h30 [Almoço livre] 

14h00 Aspectos específicos da Contabilidade Regulatória 

- Base de Capital; 

- Cláusulas contratuais especiais; 

- Transações com Partes Relacionadas; 

- Obrigações de Investimento 

15h45 [coffee break] 

16h00 – 18h00 Diretrizes básicas de um sistema de contabilidade regulatória 

- Elementos mínimos comuns; 

- Mecanismos de intercâmbio e validação da informação; 

- Definição e o status de normas que regem o processo regulatório e os 

fluxos de informação. 

- Exemplos de Contabilidade Regulatória existentes no país. 
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Docentes 

 

Martín Rodriguez Pardina 

Martín Rodriguez Pardina é sócio-fundador da 

empresa de consultoria MacroConsulting S.A. 

(antigamente, MacroEnergía S.A.) e foi presidente da 

empresa até junho de 2009. Possui uma vasta 

experiência como consultor e coordenador de equipes 

em temas de regulação e finanças de empresas de 

serviços públicos não só na América Latina, mas 

também no Oriente Médio, Índia, China e Rússia. 

Completou seu Bacharelado em Economia pela 

Universidad Nacional de Córdoba recebendo o 

diploma ad honerem. Em seguida, obteve um mestrado em Filosofia da Economia e 

Política do Desenvolvimento e um Doutorado em Economia, ambos concedidos pela 

Universidade de Cambridge. Publicou numerosos artigos sobre a regulação do setor 

de energia em revistas internacionais e é coautor de dois livros publicados pelo 

Banco Mundial: “Resetting Price Controls for Privatized Utilities: A manual for 

Regulators” (“Fixação de Preços Regulados em Empresas de Serviços Públicos: um 

Manual para Reguladores”) e “Accounting for Infraestructure Regulation” 

(“Contabilidade para Regulação de Infraestrutura”). Até 2001, foi o diretor executivo 

do Centro de Estudos Econômicos da Regulação da Universidad Argentina de la 

Empresa. Foi professor titular encarregado da preparação e execução do curso 

sobre Finanças em Infraestrutura organizado pelo Instituto do Banco Mundial, bem 

como professor visitante da Universidade da Flórida, Universidade da Tecnologia de 

Berlim, Universidade de Pequim, Universidade de Pacífico (Perú), Universidade de 

Cidade do Cabo (África do Sul) e Universidade do Chile. Também foi diretor de vários 

projetos no Brasil, Bolívia, Argentina, Colômbia e Peru relacionados á regulação 

econômica no setor saneamento. Sua especialidade é concentrada em áreas tais 
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como planejamento e regulação do setor de água, saneamento, energia, etc., 

desenvolvimento de esquemas regulatórios, modelos econômicos financeiros para 

apuração de tarifas, contabilidade regulatória e sistemas de informação para as 

revisões tarifárias de empresas de água, eletricidade e gás, estudos de 

benchmarking nos setores de infraestrutura, etc. 

 

 

Juan Pablo Tarelli 

Juan Pablo Tarelli é consultor-sócio da MacroConsulting S.A. e 

é responsável pela área da América Latina e Caribe. É Bacharel 

em Economia pela Faculdade de Ciências Econômicas da 

Universidad de Buenos Aires. Possui pós-graduação em 

Economia pela Universidad Torcuato Di Tella (Argentina) e 

mestrado em Finanças pela Imperial College London (Reino 

Unido). Também é advogado graduado com honras pela 

Faculdade de Direito da Universidad de Buenos Aires. Tem 

experiência em pesquisa econômica e como consultor se especializou na área de 

regulação econômica e direito administrativo, com ênfase em serviços públicos. Tem 

atuado principalmente no diagnóstico de marcos regulatórios de diferentes países 

como Brasil, Argentina, República Dominicana, Burundi, Peru, Cabo Verde, etc. 

Também trabalhou em diferentes temas de defesa da concorrência e na avaliação de 

danos em arbitragens internacionais. Foi assessor da Secretaria de Comunicações 

da Nação (Argentina) em questões de interconexão, serviço universal e tarifas. Por 

último, destaca-se seu papel como diretor executivo do projeto “Assistência Técnica 

à ARSESP para Definição e Implementação do Regulamento Tarifário do Setor de 

Saneamento no Estado de São Paulo” (2011 – 2012). 
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Julieta Schiro 

Julieta Schiro é consultora em tempo integral da 

MacroConsulting S.A. É licenciada em Economia 

pela Universidade Nacional de Córdoba (Argentina). 

Completou um Mestrado em Análise Econômica 

Aplicada (Regulação Econômica e Defesa da 

Concorrência) na Barcelona Graduate School of 

Economics (Espanha), para o qual obteve uma bolsa 

de estudos da Fundação Carolina de España. Ela 

também cursou um curso de Direito da 

Concorrência na Universidade de Buenos Aires (Argentina). É professora (assistente 

e adjunta) em diferentes cursos, de graduação e pós-graduação, em Microeconomia 

e Economia da Regulação, na Universidade Torcuato Di Tella (Argentina). Julieta tem 

experiência em pesquisa econômica e, como consultora, estuda os marcos 

regulatórios de vários países latino-americanos, como Peru, Brasil, República 

Dominicana, Colômbia. Atualmente, está trabalhando em projetos relacionados a 

tópicos de contabilidade regulatória em Cabo Verde (nos setores de transporte, 

energia, saneamento e combustíveis) e África do Sul (transporte). 
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Coordenação 

Frederico Araujo Turolla 

Coordenador do projeto REGULASAN. Bacharel em 

ciências econômicas pela Universidade Federal de Juiz 

de Fora (UFJF), Mestre pela FGV-SP com intercâmbio 

em economia internacional e finanças na Universidade 

de Brandeis, nos Estados Unidos, Doutor em economia 

de empresas pela Fundação Getúlio Vargas/São Paulo 

(FGV/SP). Atua em consultoria econômica há mais de 

doze anos, hoje através da PEZCO Economic and 

Business Intelligence, após ter sido economista junto à área de global financial 

markets, na tesouraria global do Banco WestLB. É diretor, pro bono, da Sociedade 

Brasileira das Empresas Transnacionais e da Globalização Econômica (SOBEET). É 

professor titular e vice-coordenador do Programa de Mestrado e Doutorado em 

Gestão Internacional (PMDGI/ESPM). Publicou mais de 200 artigos, em vários 

países, sendo vários na área de saneamento, incluindo um capítulo de livro pela 

Palgrave Macmillan publicado nos Estados Unidos sobre o investimento direto em 

saneamento básico na América Latina, além de ter traduzido para o português as 

obras de dois vencedores do Prêmio Nobel de Economia. É pesquisador associado 

do Núcleo de Economia dos Transportes, Antitruste e Regulação do Instituto 

Tecnológico da Aeronáutica (NECTAR/ITA). É especialista na análise de setores 

regulados, área em que possui extenso histórico de atividades de pesquisa, 

publicação e consultoria. 
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