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1. Introdução 
 

1.1. Contextualização do tema 

 

O Setor Elétrico Brasileiro – SEB, devido ao seu tamanho e características é 

muito particular. Com forte predominância de usinas hidrelétricas, dependentes do 

regime pluviométrico, o Sistema Interligado Nacional – SIN tende a apresentar 

grandes oscilações de produtividade, minimizadas através das extensas linhas de 

transmissão, que interligam as regiões, permitindo-as permutar energia entre si, 

obtendo assim, ganhos sinérgicos. A figura abaixo representa essa integração 

eletroenergética do SIN. 

 

 
Figura 1 – Mapa do SIN 

Fonte: ONS (http://www.ons.org.br/conheca_sistema/mapas_sin.aspx#  
consultado em 19/06/2013) 

 

 

Segundo EPE (2012), usando dados da Agência Internacional de Energia – 

IEA, em 2009, o Brasil já possuía a segunda maior capacidade instalada de geração 
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hidrelétrica do mundo, atrás apenas da China, embora ainda não tenha explorado todo 

o seu potencial hídrico. Na matriz elétrica nacional, a geração hidráulica é a de maior 

destaque, com 80,4% em 2011, seguida pela biomassa e pelo gás natural, 

respectivamente, com participações de 6,0% e 4,9%. 

A combinação de fatores históricos, em função de sua característica natural de 

abundância de recursos hídricos associada à motivação estratégica de redução da 

dependência externa, fortaleceu a opção pela geração hidráulica para atendimento 

das necessidades de energia elétrica no Brasil (Loureiro, 2009). 

Imagina-se que, devido à predominância hidráulica da matriz elétrica brasileira 

e, considerando que o custo de produção das usinas hidrelétricas é consideravelmente 

reduzido, dado que o combustível é a água, a tarifa de energia elétrica no Brasil seja 

uma das mais baixas do mundo; todavia, não é o que se observa na prática. 

A promoção da modicidade tarifária, inclusive foi um dos motores da Reforma 

do Setor Elétrico ocorrida na primeira metade dos anos 2000. 

A primeira Reforma do Setor monta à década de 1990, com a redefinição do 

papel do Estado, que deixou de ser o executor para se tornar o idealizador de 

estratégias, via políticas nacionais. Nessa concepção nasceu o Plano Nacional de 

Desestatização do Governo Collor, que no Setor Elétrico Brasileiro, culminou na 

privatização de empresas, sob o argumento de que o capital privado no Setor atrairia 

investimentos, tornaria as empresas mais eficientes e expandiria o Sistema. 

A prometida eficiência econômica através da competição e a expansão por 

conta unicamente do setor privado, presentes nos pressupostos básicos da reforma 

não ocorreram na prática. Houve, na verdade, um descompasso entre as taxas de 

crescimento do consumo e da expansão da capacidade, que somado ao baixo índice 

de energia afluente no Sistema resultou numa grave crise de abastecimento em 2001 

(Silva et al, 2004). 

A partir de 2003, o Governo Federal implementou a Segunda Reforma do Setor 

visando: garantir a segurança do suprimento de energia elétrica, promover a 

modicidade tarifária, assegurar a estabilidade do marco regulatório e promover a 

inserção social por meio do setor elétrico. Assim, na nova estruturação, a energia a 

exemplo do que era nos anos 1980, voltou a ser vista e tratada como serviço público, 

sendo, portanto, necessário garantir a qualidade e a continuidade do fornecimento a 

toda a população a um preço módico, ao mesmo tempo em que remunera 

adequadamente os investidores. Segundo Tolmasquim (2011), de fato, o Novo Modelo 

criou mecanismos para estimular a expansão da geração e, ao mesmo tempo, 

concretizar a modicidade tarifária.  
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Todavia, é unânime entre as famílias, empresas e organizações o sentimento 

de que o preço da energia elétrica no Brasil, não apenas não caiu, mas apresentou 

trajetória de crescimento ao longo dos anos. Inclusive, segundo Pereira Jr. & Queiroz 

(2013), o país tem uma das maiores tarifas de energia no mundo, a despeito de seu 

parque de geração, predominante hidrelétrico, que poderia permitir o contrário, ou 

seja, que estivesse entre os países com as menores tarifas, como ocorre com países 

de características semelhantes, como o Canadá e a Noruega.  

 

 

1.2. Objetivo e metodologia do trabalho 

 

Assim sendo, o objetivo deste trabalho consiste em verificar quais agentes se 

beneficiaram, e quais foram negativamente impactados com o atual marco regulatório 

do Setor Elétrico, tendo em vista as tarifas de energia praticadas no país e a 

motivação inicial da Segunda Reforma. 

Para tanto, será realizada análise do desempenho de empresas estatais e 

privadas dos segmentos de geração, transmissão e distribuição de 2001 a 2011; da 

evolução das tarifas: residencial, comercial e industrial no mesmo período; e da 

qualidade do serviço e do produto de energia elétrica, oferecido aos agentes pelas 

empresas do Setor. Ademais, serão apresentados os atuais esforços do Governo 

Federal, envidados na promoção da modicidade tarifária através da Lei 12.783/2013, e 

suas consequências. 

A metodologia utilizada para este fim consiste no levantamento de dados de 

resultado, Balanço Patrimonial, investimentos realizados e informações operacionais, 

para cálculo e análise de indicadores de rentabilidade, liquidez, estrutura de capital, 

nível de investimentos, produtividade, e custos e despesas de uma amostra de 

empresas do Setor Elétrico, semelhante ao trabalho realizado por Oliveira (1999); 

demonstração da formação do preço da energia elétrica e do cálculo das revisões e 

reajustes das tarifas no Brasil; levantamento dos mecanismos de incentivo e controle 

da qualidade pelo Órgão Regulador, bem como, o desempenho das empresas do 

Setor no pós Segunda Reforma nesses aspectos de qualidade; e apresentação da 

Medida Provisória nº 579/2012, convertida na Lei 12.783/2013, e seus 

desdobramentos. 
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1.3. Estrutura do trabalho 

 

Esta dissertação é composta por sete capítulos, incluindo a introdução (capítulo 

1). Segue abaixo a estrutura das demais partes: 

• Capítulo 2: nele são descritas as principais transformações por que 

passou o Setor Elétrico Brasileiro, com ênfase nas duas Reformas 

ocorridas nas décadas recentes.  

• Capítulo 3: apresenta as classes e grupos de consumo de energia 

elétrica no Brasil, as parcelas que compõem as tarifas, bem como, os 

mecanismos de revisão e reajustes das mesmas.  

• Capítulo 4: nele é apresentada a evolução das tarifas de energia 

elétrica brasileira, nos segmentos residencial, industrial e comercial, 

bem como, as empresas selecionadas para análise dos indicadores de 

performance econômico financeira mencionados acima. São 

apresentados ainda os desempenhos dessas empresas em cada um 

dos referidos indicadores ao longo de 2001-2011. No mesmo capítulo é 

discorrido ainda o procedimento metodológico adotado para escolha 

das empresas que compõem a amostra.  

• Capítulo 5: apresenta os indicadores utilizados pela Aneel para 

acompanhamento e medição da qualidade do serviço e do produto de 

energia elétrica, bem como os mecanismos de compensação aos 

consumidores por descumprimento, pelas concessionárias, dos limites 

de qualidade estabelecidos. São expostos no mesmo capítulo um breve 

histórico dos indicadores de qualidade, a metodologia de cálculo dos 

indicadores atuais, e a performance das empresas medida por esses 

índices.  

• Capítulo 6: nele é apresentado a recentemente promulgada Lei 

12.783/2013, que trata da renovação das concessões de geração, 

transmissão e distribuição vincendos, e seus reflexos nas contas de 

energia elétrica dos consumidores, e na confiabilidade do Setor.  

• Capítulo 7: apresenta as principais conclusões deste trabalho, além de 

propostas para mudança de trajetória das tarifas de energia elétrica 

brasileiras. 
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2. O Setor Elétrico Brasileiro e suas Reformas 

 

2.1. Antecedentes 

 

Até meados da década de 1940, segundo Tolmasquim (2011), a indústria 

elétrica brasileira era explorada sobretudo por empresas privadas estrangeiras, e não 

havia uma legislação específica para o Setor, de forma que a regulação era feita 

mormente através de contratos celebrados entre os municípios e os empreendedores, 

dentre os quais se destacam a canadense Light, e a norte americana Amforp. 

Somente com a publicação do Código de Águas e da Constituição de 1934 é que a 

União passou a exercer a função de regulador, e o Estado, incluindo União, Unidades 

Federativas e Municípios, se tornou também empreendedor.  

Nos anos 1950 e 1960, a criação do BNDES – Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico (1952) e da Eletrobras (1962) fortaleceram o domínio do 

Estado na expansão da oferta do Setor Elétrico, de forma que esta aumentou a taxas 

de quase 9% de 1955 a 1960 e acima de 8% de 1960 a 1965 (Leite apud Tolmasquim, 

2011). 

No início da década de 1970 tornou-se garantida a remuneração de 10% a 

12% e foi instituída a equalização tarifária1 para as concessionárias de serviço público 

de energia elétrica. Para Tolmasquim (2011), o modelo estatal que construiu uma base 

financeira sólida para expansão do sistema, com o Imposto Único2, o empréstimo 

compulsório3 e a receita garantida, funcionou bem até o final dos anos 1970, quando a 

União passou a usar as tarifas para execução de política monetária. 

Assim sendo, nos anos 1980, o segundo choque do petróleo, a moratória 

mexicana e crises em economias internacionais desencadearam forte recessão, que 

refletiu em escassez de crédito no mercado internacional. Tal fato, somado à 

defasagem das tarifas de energia elétrica – que exerciam um papel anti-inflacionário, à 

extinção do Imposto Único, e à redução dos aportes orçamentários do governo no 

                                                 
1 A equalização tarifária consistia no ajuste da remuneração das concessionárias, por meio da 
transferência de recursos excedentes de empresas superavitárias para as deficitárias. 
2 O Imposto Único sobre Energia Elétrica – IUEE foi instituído pela Lei nº 2.308, de 31 de agosto de 1954, 
que vigorou até a Constituição de 1988. Suas receitas eram destinadas ao Fundo Federal de 
Eletrificação, para serem aplicadas na produção, transmissão e distribuição de energia elétrica. Do total 
da arrecadação do imposto, 40% pertenciam à União e 60% aos Estados, Distrito Federal e Municípios, 
sendo 5/6 para os Estados e 1/6 para os Municípios. Assim sendo, de 1954 a 1988, a energia elétrica 
sujeitava-se a incidência monofásica.  
3 O Empréstimo Compulsório, instituído com o objetivo de expandir e melhorar o setor elétrico brasileiro, 
foi cobrado e recolhido dos consumidores industriais com consumo mensal igual ou superior a 2000kwh, 
através das “contas de luz” emitidas pelas empresas distribuidoras de energia elétrica. O valor anual 
destas contribuições, a partir de 1977, passou a constituir crédito escritural, nominal e intransferível em 
favor do contribuinte. No início da década de 1980 o governo prorrogou o prazo de vigência do 
Empréstimo Compulsório até o fim de 1993. 
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Setor, reduziram o fluxo de investimentos no Setor. A situação foi ainda agravada 

pelas ineficiências decorrentes da remuneração garantida das concessionárias.  

Como se não bastasse, as empresas do SEB passaram a ser usadas na 

captação de recursos para rolagem da dívida pública. Houve um endividamento 

crescente das empresas de energia face à redução de suas receitas. Segundo Chaves 

(2010), os custos de financiamento dispararam, em um momento em que os 

empréstimos se tornaram a principal de financiamento do setor. Ao mesmo tempo, 

aumentava o uso da energia nos processos produtivos que se tornavam ou intensivos 

ou ineficientes. A situação verificada conduziu a uma discussão acerca do papel do 

Estado, com forte viés neoliberal, fortalecida ainda mais pelo Consenso de 

Washington4. 

 

2.2. A Primeira Reforma do Setor Elétrico Brasileir o 

 

Segundo Tolmasquim (2011), em sintonia com o pensamento dominante, 

entendeu-se à época como necessário impor limites à atuação das estatais, por meio 

de privatizações, a fim de lhes reduzir o poder de mercado e, assim, viabilizar o regime 

competitivo no Setor Elétrico. O processo de reestruturação do SEB foi, portanto, 

orientado para o aumento da participação privada, com três objetivos: equacionar o 

déficit fiscal, por meio da venda de ativos; restaurar o fluxo de investimentos para um 

programa de investimentos; e aumentar a eficiência das empresas de energia. 

Assim sendo, de acordo com Silva et al (2004), como alternativa, foram 

implementadas medidas visando à recuperação tarifária e o saneamento das 

empresas, assim como o estabelecimento de regras que permitissem a participação 

privada no setor elétrico, as privatizações e a quebra dos monopólios naturais5. 

                                                 
4 Conferência promovida pelo Institute for International Economics, realizada em 1989, na cidade de 
Washington, que definiu uma série de ações com o objetivo de retirar do Estado diversas funções até 
então incontestes (Silva et al, 2004). Para Fiori apud Silva et al (2004), o Consenso de Washington esteve 
estruturado em três formas básicas de atuação: a primeira é macroeconômica, definindo ações que 
garantissem um real programa de corte de gastos públicos e a implementação de reformas 
administrativas, previdenciárias e fiscais. Essas reformas eram vistas como indispensáveis para o 
sucesso de um programa de estabilização monetária. O segundo campo de atuação foi de natureza 
microeconômica, tendo como objetivo a desoneração do capital como forma de aumentar sua 
competitividade em um mercado mundializado, aberto e desregulado. O terceiro campo esteve orientado 
para a promoção do desmonte do modelo de industrialização seguido pela maioria dos países periféricos 
nos pós guerra. O alcance dos dois primeiros objetivos somente seria possível mediante um novo cenário 
de estratégias de desenvolvimento dos Estados atrasados, o que exigiria a implementação, sem 
restrições, das primeiras reformas estruturais ou institucionais inseridas na tríade: Desregular, Privatizar e 
Flexibilizar. 
5 O Monopólio natural ocorre quando o tamanho ótimo de instalação e produção de uma empresa é 
suficientemente grande para atender toda a demanda de mercado, de forma que não haveria espaço para 
instalação de novas empresas. O monopólio natural pode se desenvolver, não apenas em situações onde 
seja imposto por lei, mas também como resultado natural de condições especiais de custo. As 
características econômicas da distribuição da energia elétrica advêm dos condicionantes técnicos da 
indústria elétrica: existe a necessidade de conexão física entre a fonte geradora e o consumidor final; 
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A década de 1990 marcou então a redefinição do papel do Estado, que deixou 

de ser o executor para tornar-se o idealizador de estratégias, via políticas nacionais. O 

Plano Nacional de Desestatização6 do Governo Collor nasceu nessa concepção, 

embora a redefinição do papel do Estado na economia tenha ganhado maior 

velocidade no âmbito do Plano Real (1994).  

No âmbito da Lei 8031/90, as primeiras concessionárias privatizadas do Setor 

foram, conforme Decreto 572/92, as Distribuidoras, pertencentes ao Governo Federal, 

Escelsa e Light – antes mesmo do estabelecimento do marco regulatório – porque do 

contrário, a imagem de inadimplência das mesmas poderia dificultar a privatização na 

Geração. Uma vez desverticalizada a cadeia, foram celebrados contratos entre 

geradores e distribuidores, sendo que foi estabelecido um preço máximo de repasse 

do custo da energia comprada para as tarifas pagas pelos consumidores finais – valor 

normativo. 

Segundo Chaves (2010), o eixo das reformas do setor elétrico brasileiro teve 

como dínamo a rápida privatização das empresas elétricas. Esse objetivo trazia o 

dilema de não definir claramente as regras e obrigações dos agentes setoriais, 

trazendo reflexos negativos para a eficiência do setor elétrico. 

Para saneamento financeiro do Setor Elétrico, antes da alteração do modelo 

vigente à época, a Lei 8.631/1993 (“Lei Elizeu Resende”) estabeleceu o fim da 

equalização tarifária e instituiu o serviço pelo custo da própria concessionária, bem 

como o fim da remuneração garantida; foi realizado, com recursos do Tesouro 

Nacional, o acerto com a Conta de Recursos a Compensar – CRC7; e tornou 

                                                                                                                                               
essa conexão é feita a partir de circuitos (aéreos ou subterrâneos) que são construídos nas vias públicas. 
Tanto por fatores técnicos quanto por questões econômicas, não se justifica construir dois circuitos para 
garantir competição no atendimento dos consumidores, pois essa competição se daria a preços elevados 
para os consumidores, se considerarmos uma distribuição equitativa das conexões. 
6 Segundo Oliveira (1999), a primeira fase do Programa de Privatização Brasileiro teve início em 1981 e 
caracterizou-se pela reprivatização de empresas que haviam sido estatizadas por estarem em situação 
falimentar. Essa fase contemplou empresas de pequeno porte e seus resultados econômicos foram 
modestos. A segunda fase do programa teve início em 1990 e era parte fundamental das reformas a 
serem implementadas pelo Governo. No período 1990-92, o PND concentrou esforços na venda de 
estatais dos setores siderúrgico, petroquímico e de fertilizantes. A terceira fase do Programa teve início 
em 1993 com a introdução de mudanças na legislação, tais como a ampliação do uso de créditos contra o 
Tesouro Nacional como moeda de privatização, a venda de participações minoritárias detidas pela União 
e a eliminação da discriminação contra investidores estrangeiros, permitindo sua participação em até 
100% do capital votante. A quarta fase do Programa de Privatização teve início com o Governo de 
Fernando Henrique Cardoso. Nesta quarta fase, o PND difere substancialmente daquele das fases 
anteriores, pois passou a tratar também de concessões de serviços públicos e não apenas de venda de 
empresas do setor produtivo. Convencionou-se, então, chamar a fase de concessão de serviços públicos 
à iniciativa privada, de “nova fase da desestatização”, que tem como foco principal, segundo o Governo a 
geração de investimentos em infraestrutura para responder às necessidades do crescimento econômico e 
reduzir os custos de produção.  
7 Pela lei 5.655 de maio de 1971, ficou definido que a remuneração legal do investimento dos 
concessionários de serviços públicos de energia elétrica poderia oscilar no intervalo de 10% a 12% ao 
ano. A diferença entre a remuneração efetivamente observada e os valores limites seria registrada na 
CRC do concessionário, para fins de compensação dos excessos e insuficiências de remuneração, de 
forma a assegurar a rentabilidade dos concessionários dentro dos patamares estipulados. No período de 
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obrigatória a contratação de suprimento pelos distribuidores junto aos geradores. Além 

disso, segundo Silva et al (2004), foi reativada a Reserva Global de Reversão – RGR8 

e adequado o rateio da Conta de Consumo de Combustíveis – CCC9; encetando a 

reestruturação do Setor Elétrico. 

Em 1995, as Leis 8.987 (“Lei Geral das Concessões”) e 9.074 configuraram o 

novo modelo. A primeira definiu as regras gerais para licitação das concessões em 

vários segmentos, incluindo o Setor Elétrico – Geração, Transmissão e Distribuição; 

instituiu o serviço pelo preço, e não mais pelo custo, para as concessões de serviço 

público, com reajustes e revisões tarifárias, visando preservar o equilíbrio econômico e 

financeiro dos contratos. A segunda instituiu o livre acesso10 aos Sistemas de 

Transmissão e Distribuição como forma de permitir a competição na Geração; e criou 

duas importantes novas figuras no Setor Elétrico: os Produtores Independentes de 

Energia – PIE, e os consumidores livres, aqueles cuja carga era igual ou maior que 

3.000 kW e que eram atendidos em tensão igual ou superior a 69 kV.  

Assim, com o novo arranjo dado pela Lei 9.074/1995, configuraram-se três 

categorias de consumidores de energia: consumidor cativo – atendido pela 

distribuidora de sua área, consumidor livre – definido no parágrafo anterior, e ainda, o 

consumidor potencialmente livre – aquele que preenche os requisitos de livre, mas não 

exerce o direito. E ainda, a mesma lei permitiu que os geradores, classificados como 

PIE, passassem a vender sua energia para consumidores livres com carga igual ou 

superior a 10 MW e tensão de 69 kV ou mais. Antes da referida lei, as geradoras de 

energia elétrica privadas podiam apenas produzir energia para seu próprio consumo 

ou para venda às concessionárias de distribuição (Chaves, 2010). 

Com a saída do Estado do controle do Setor, a Lei 9.427/1996 instituiu a 

ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica, uma autarquia especial, vinculada ao 

Ministério de Minas e Energia, com relativa autonomia decisória e financeira, e 

independência política para regular e fiscalizar a produção, transmissão, distribuição e 

                                                                                                                                               
promulgação da lei Eliseu Resende, a CRC acumulava elevado déficit, tendo as empresas do setor como 
credoras, devido à recorrente utilização das tarifas como instrumento de política antiinflacionária. O déficit 
foi sanado apenas após a promulgação da lei Eliseu Resende, como medida inicial para inclusão das 
empresas no Plano Nacional de Desestatização. O acerto de contas envolveu cerca de US$ 20 bilhões, 
assumidos pelo Tesouro Nacional. 
8 Encargo com a finalidade de prover recursos para reversão e/ou encampação, dos serviços públicos de 
energia elétrica (Aneel, 2005). Alterada a fonte de seus recursos, recentemente, pela Lei 12.783/2013. 
9 Encargo instituído para cobrir os custos anuais da geração termelétrica eventualmente produzida no 
país (Aneel, 2005). Alterada a fonte de seus recursos, recentemente, pela Lei 12.783/2013. 
10 Livre Acesso é o direito de qualquer agente - carga ou geração - de se conectar e fazer uso da rede 
elétrica, não condicionada a comercialização de energia (Art. 15 da Lei 9.074, de 1995). A compra e 
venda da energia elétrica é contratada separadamente do acesso e uso da rede elétrica (Art. 9º da Lei 
9648, de 1998). 
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comercialização de energia elétrica, conforme políticas e diretrizes do Governo 

Federal. 

Em 1996, a Eletrobras contratou a consultoria Coopers & Lybrand a fim de 

desenhar um novo modelo para o SEB, com base em reformas e experiências de 

outros países. A reforma deveria contemplar a competição nos segmentos de geração 

e comercialização de energia elétrica. O relatório final dos trabalhos, inspirado no 

modelo inglês, foi apresentado em 1997 e continha as seguintes recomendações 

principais: livre comercialização de energia elétrica no SIN; estabelecimento de 

contratos iniciais para transição entre os modelos; criação de um mercado atacadista 

de energia para operacionalizar a compra e venda livremente negociada; a 

desverticalização do Setor, desvinculando a contratação da transmissão da compra e 

venda da energia; criação de um Operador independente do Sistema; organização das 

atividades financeiras e de planejamento (Tolmasquim, 2011). 

Resultantes das recomendações constantes no Relatório da Consultoria 

Coopers & Lybrand, diversas ações foram tomadas pelo Poder Público, incluindo a 

criação de novos agentes, porém com algumas reservas e adaptações à proposição 

original, devido às especificidades do Sistema Elétrico Brasileiro, de base 

preponderantemente hídrica. 

Dentre as medidas tomadas, houve a obrigação de todas as empresas de 

energia elétrica assinarem os “contratos iniciais”, válidos de 1998 a 2005, sendo que 

em cada ano do período de 2002 a 2005, os montantes de energia desses contratos 

seriam reduzidos em 25%. Segundo Tolmasquim (2011), esperava-se então que ao 

final desse prazo a reforma estivesse completamente implantada, e toda a energia 

poderia ser livremente comercializada. 

Em 1998, através da Lei 9.648/1998, regulamentada pelo Decreto 2655/1998, 

foi criado o MAE – Mercado Atacadista de Energia para detalhar as regras e gerenciar 

o processo de compra, venda, contabilização e liquidação de energia no curto prazo, 

assim como para garantir a volatilidade dos preços (Chaves, 2010). Participavam do 

MAE, através da celebração de Acordo de Mercado11, todos os geradores com 

capacidade igual ou superior a 50 MW, todos os varejistas (distribuidoras e 

comercializadores de energia) com carga anual igual ou superior a 100 GWh e todos 

os grandes consumidores com demanda acima de 10 MW. 

Convém destacar que esse mesmo Acordo projetava oscilações no preço da 

energia comercializada no mercado spot, conforme o risco de déficit do sistema e a 

                                                 
11 O Acordo de Mercado estabelecia as bases de funcionamento do MAE, regendo as obrigações e 
direitos de seus membros, as condições de adesão, as garantias financeiras, a gestão econômico-
financeira do mercado e a definição de suas regras comerciais. 
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sua capacidade de atendimento à demanda. Era previsto que o total de energia a ser 

comercializada no mercado spot não deveria ultrapassar a parcela de 10% a 15% do 

total da energia transacionada no MAE. Esse percentual, todavia, mostrou-se elevado 

para um sistema de base hidroelétrica, tendo sido uma das razões estruturais que 

favoreceram o racionamento de 2001 (Araújo, 2009). 

Foi criado também através da Lei 9.648/1998, o ONS – Operador Nacional do 

Sistema com a função de coordenar e controlar a operação das geradoras e da 

transmissão no SIN, assegurando assim, aos usuários do Sistema Interligado, a 

continuidade, qualidade e economicidade do suprimento de energia elétrica. Assim 

sendo, o órgão foi concebido para manter os ganhos sinérgicos da operação 

coordenada (Chaves, 2010).  

O planejamento da expansão do Setor passou a ter um caráter meramente 

indicativo, como uma atribuição do CCPE – Comitê Coordenador do Planejamento da 

Expansão dos Sistemas Elétricos, ao contrário do que era no modelo estatal, em que o 

planejamento era determinativo e executado pelo Grupo Coordenador de 

Planejamento Setorial dos Sistemas Elétricos – GCPS, liderado pela Eletrobras. 

No antigo modelo, segundo Silva et al (2004), o critério adotado para garantir a 

energia era um risco de ocorrência de qualquer déficit de, no máximo, 5%. O novo 

critério de confiabilidade passou a considerar como déficit apenas as ocorrências que 

ultrapassassem 5% do mercado. Assim, a taxa de risco se tornou resultante de forças 

de mercado, e, portanto, poderia flutuar na medida em que resulta de uma resposta da 

sociedade ao custo do déficit. 

Quanto ao preço spot da energia, o mesmo é formado segundo o despacho 

das usinas geradoras, que por sua vez, se dá de forma centralizada, pelo ONS, 

utilizando programas de otimização, elaborados para cada período de tempo e para 

todas as plantas do SIN, e considerando ainda, os intercâmbios internacionais e os 

custos marginais de operação de curto prazo.  

Segundo Pereira Jr. & Queiroz (2013), a reestruturação do Setor Elétrico 

Brasileiro tentava, na verdade, seguir outros modelos recém implementados, 

principalmente o inglês. Porém, as especificidades do SIN tornaram esse processo 

bastante complexo.  

Sendo assim, considerando a característica hidráulica do Sistema Elétrico 

Brasileiro e dado que as usinas hidrelétricas têm pouca flexibilidade de operação, os 

preços de curto prazo são bastante oscilantes. Tal fato, implica diretamente no 

desestímulo à entrada de capitais privados no Setor. Logo, para minimizar essas 

flutuações, os idealizadores do novo modelo contavam com a entrada em massa de 

termelétricas no Setor, que, complementando a carga hidráulica, colaborariam para a 
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estabilização dos níveis dos reservatórios. Ademais, foi criado o MRE – Mecanismo de 

Realocação de Energia como forma de reduzir os riscos hidrológicos entre as usinas 

hidrelétricas, dividindo-os entre elas – o que, na verdade se tornou impedimento para 

investimentos em termelétricas, fazendo-as ainda mais antieconômicas frente às 

hidráulicas.  

A prometida eficiência econômica através da competição e a expansão por 

conta unicamente do setor privado, presentes nos pressupostos básicos da reforma 

não ocorreram na prática. Houve, na verdade, um descompasso entre as taxas de 

crescimento do consumo e da expansão da capacidade, conforme Figura 2 a seguir, 

que somado ao baixo índice de energia afluente no Sistema resultou numa grave crise 

de abastecimento em 2001 (Silva et al, 2004). É importante salientar que o 

racionamento ocorrido em 2001 foi o maior já verificado em tempos de paz ou sem 

desastres naturais em um país (Araújo, 2009). 

Segundo Tolmasquim (2011), em abril de 2001, o nível dos reservatórios se 

encontrava em torno de 32% da capacidade de armazenamento, e o risco de déficit 

superava 15%, dez pontos percentuais acima do nível aceitável (5%). 

As regiões Norte e Sul do país tinham, nessa época, excedente de geração 

que poderia ter sido transferido para as regiões Sudeste, Centro Oeste e Nordeste, 

que apresentavam escassez, mas o Sistema não tinha capacidade para tal 

transferência (Chaves, 2010). 

Porém, para Araújo (2009) a razão principal do racionamento não foi a 

hidrologia desfavorável, mas sim a transferência da responsabilidade de expansão da 

oferta energética, que antes era das empresas geradoras (federais) seguindo um 

planejamento centralizado, para o mercado. 

 

“Sem o devido preparo, uma profunda mudança con-

ceitual estava em curso. Como as geradoras eram 

empresas do âmbito federal, fica claro que a 

responsabilidade da expansão, da noite para o dia, 

deixou de ser um programa do estado para ser um 

programa do “mercado”. Num país de dimensões 

continentais, repleto de desigualdades, com amplos 

espaços a serem incorporados ao sistema interligado, 

atribuir à vontade dos novos capitais que recém 

adquiriam as empresas distribuidoras foi, no mínimo, 

temerário”.  
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Segundo Chaves (2010), de 1980 a 1990, a taxa de expansão da capacidade 

do sistema passou de 4,8% para 3,3% ao ano, enquanto a taxa de aumento da 

demanda, embora também decrescente, manteve-se superior, passando de 5,9% para 

4,1% ao ano. 

 

Figura 2 - Expansão da Capacidade e do Consumo 

 
Fonte: Silva et al (2004). 

 

Para agravar ainda mais a questão, as constantes desvalorizações cambiais do 

Real, iniciadas no ano 2000, dificultavam a entrada de investimentos para a expansão 

do Sistema (Pereira Jr. & Queiroz, 2013); e segundo Tolmasquim (2011), a 

inadimplência no MAE era crescente: na apresentação da liquidação, os agentes 

simplesmente não adimpliam. Outra questão é que as garantias físicas estavam 

superestimadas e isso assegurava a cobertura contratual para as distribuidoras, sem a 

contrapartida de uma nova contratação de energia, necessária para promover a 

expansão do sistema. 

 

 

2.3. A Crise e o Racionamento  

 

Diante dos fatos, o Governo, por meio da Medida Provisória 2.147/2001, criou a 

CGSE – Câmara de Gestão da Crise de Energia e, em 1º de junho do mesmo ano foi 

instituído o Programa de Racionamento de Energia Elétrica, que determinou a redução 

de 20% do consumo de energia a todos os consumidores cujo consumo mensal 

superava 100 KWh. As perdas decorrentes do racionamento foram equacionadas pelo 

Acordo do Setor, que através da Recomposição Tarifária Extraordinária – RTE, 
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aumentou as tarifas dos consumidores, exceto as dos consumidores de baixa renda, 

como forma de manter o equilíbrio econômico financeiro das Distribuidoras. Segundo 

Chaves (2010), nesse período, a tarifa dos consumidores residenciais aumentou 2,9% 

e as tarifas dos consumidores industriais e comerciais aumentaram 7,9%. 

A CGSE criou o Comitê de Revitalização do Modelo, que mostrou, dentre 

outras coisas, que o preço da energia estava abaixo do nível adequado, e que o ONS 

estava adotando como custo do déficit um valor abaixo do prejuízo que realmente era 

a interrupção do serviço à sociedade. Dessa forma, não havia um despacho preventivo 

das usinas térmicas, o que comprometeu bastante os níveis de água dos reservatórios 

das hidrelétricas (Silva et al, 2004). 

Segundo Tolmasquim (2011), a Comissão de Análise do Sistema Hidrotérmico 

de Energia Elétrica12 constatou que o sistema elétrico estava em desequilíbrio desde 

1999, e que o fator predominante para a ocorrência da crise de suprimento foi o atraso 

da entrada em operação de obras de geração e de transmissão, bem como a ausência 

de novos empreendimentos de geração. Em outras palavras, a demanda havia 

crescido conforme as expectativas, porém, não houve expansão da oferta; não havia 

investimentos estatais, nem privados, e assim a crise foi inevitável. 

Segundo Araújo (2009), a primeira reforma do Setor Elétrico, que pretendia 

estabelecer um sistema de mercado sem intervenções do governo, após alguns anos, 

acabou por provocar a maior interferência que se tem notícia. Afinal, para gerir a 

escassez, foi criada uma Câmara de Gestão da Crise do Setor Elétrico Brasileiro sob o 

comando do Ministro Chefe da Casa Civil, que, por decreto, chamou a si, inclusive, 

diversas atribuições da ANEEL. 

Sendo assim, o modelo que procurou instaurar a competição na geração e na 

comercialização e garantir o livre acesso na transmissão e distribuição, mostrou-se 

inadequado no país, dadas as características do Setor Elétrico Brasileiro, de base 

hidráulica, com funcionamento interligado e coordenado, reforçados pela dimensão 

continental do país, as diversidades regionais, o grande potencial de crescimento do 

mercado e a pouca tradição regulatória das instituições brasileiras. 

Por fim, cabe relembrar que, apesar da eficácia das medidas de racionamento, 

elas foram profundamente injustas, pois, ao estabelecer cotas estimadas em históricos 

de consumo, premiou os perdulários. Aqueles consumidores que, por algum motivo, já 

vinham economizando, ao serem limitados, passaram por uma verdadeira penúria 

energética (Araújo, 2009). 

                                                 
12 Criado através do Decreto Presidencial em 22/05/2001, com o objetivo de avaliar a política de produção 
de energia e identificar as causas estruturais e conjunturais do desequilíbrio entre demanda e oferta de 
energia. A Comissão era coordenada pelo então Diretor Presidente da Agência Nacional de Águas – 
ANA, Prof. Jerson Kelmam. 
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E destaque-se ainda que, mesmo após o fim do racionamento, a demanda de 

eletricidade permaneceu baixa, o que, surpreendentemente ocasionou excesso de 

oferta de energia elétrica, comprometendo mais uma vez a lucratividade do Setor. 

 

 

2.4. A Reforma da Reforma 

 

Em fevereiro de 2003, após a posse do novo Governo Federal, a Portaria nº 40 

do MME criou um Grupo de Trabalho para elaborar proposta de um novo modelo para 

o Setor Elétrico Brasileiro, que foi apresentada pelo MME cinco meses depois.  

Em 10 de dezembro do mesmo ano, foi editada a Resolução CNPE nº 09, que 

aprovou o relatório e a proposta de encaminhamento das medidas legais pertinentes e 

necessárias à implementação do Novo Modelo. 

Segundo o MME (2003), os principais objetivos da criação do novo modelo 

foram: garantir a segurança do suprimento de energia elétrica, condição básica para o 

desenvolvimento econômico sustentável; promover a modicidade tarifária, por meio da 

contratação eficiente de energia para os consumidores regulados; assegurar a 

estabilidade do marco regulatório, com vistas à atratividade dos investimentos na 

expansão do sistema; promover a inserção social por meio do setor elétrico, em 

particular dos programas de universalização de atendimento. 

Na reestruturação promovida, a energia passou novamente a ser vista e 

tratada como serviço público, sendo assim necessário garantir a qualidade e a 

continuidade do fornecimento a toda a população a um preço módico e ao mesmo 

tempo remunerar adequadamente os investidores para garantir a expansão do 

Sistema. 

O Novo Modelo promoveu também modificações institucionais, com a 

reorganização das competências, e criação da Câmara de Comercialização de 

Energia Elétrica – CCEE. Segue abaixo esquema dos atuais agentes institucionais do 

SEB, bem como descrição de suas atribuições. 



 
 

15 
 

 
Figura 3 – Agentes Institucionais do Setor Elétrico Brasileiro 

Fonte: ONS (http://www.ons.org.br/institucional/relacionamentos.aspx - acessado em 3/5/2013). 
 

i. Conselho Nacional de Política Energética – CNPE : órgão de 

assessoria da Presidência da República, multiministerial, presidido pelo 

Ministro de Minas e Energia, cujo objetivo é a proposição das políticas 

nacionais e diretrizes de energia, visando, dentre outros, o 

aproveitamento racional dos recursos energéticos do país, a revisão 

periódica da matriz energética e a definição de diretrizes para 

programas setoriais específicos. 

ii. Ministério das Minas e Energia – MME : órgão do governo, vinculado à 

Presidência da República, responsável pela formulação e 

implementação de políticas no setor energético, de acordo com as 

diretrizes do CNPE. 

iii. Empresa de Pesquisa Energética – EPE : empresa pública federal, 

vinculada ao MME, cuja finalidade é realizar estudos e pesquisas 

destinadas a subsidiar e dar apoio técnico ao planejamento energético. 

Ela realiza estudos da matriz energética de longo prazo e estudos de 

planejamento integrado dos recursos energéticos, além de subsidiar a 

formulação, o planejamento e a implementação das ações do MME, no 

âmbito da politica energética nacional, e planejar a expansão do 

sistema de geração e transmissão.  

iv. Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico – CMSE : grupo instituído 

sob coordenação do MME, que tem como finalidade assegurar a 
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continuidade e a segurança do suprimento de energia no país, através 

do monitoramento do cronograma de construção dos empreendimentos 

(de geração e transmissão), de condições hidrológicas 

excepcionalmente adversas e do aumento imprevisto do consumo. 

v. Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL : autarquia, também 

vinculada ao MME, que tem por objetivo a mediação, fiscalização e 

regulação das funções de geração, transmissão, comercialização e 

distribuição de energia elétrica em todo o território nacional; bem como, 

realizar licitações para aquisição de energia para os distribuidores. 

vi. Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS : pessoa jurídica de 

direito privado, sem fins lucrativos, que, sob regulação e fiscalização da 

ANEEL, tem como atribuição coordenar e controlar a operação do SIN, 

visando a otimização energética ao menor custo operacional, com 

garantia dos padrões de segurança e qualidade, respeitando os 

condicionantes impostos pelo uso múltiplo da água e pelas limitações 

associadas às instalações de geração e transmissão do SIN. 

vii. Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCE E: pessoa 

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, sob regulação e 

fiscalização da ANEEL, que sucedeu o MAE, absorvendo funções de 

mercado, e tem como objetivos administrar a contratação de compra e 

venda de energia dos concessionários de serviço público de distribuição 

e executar a contabilização e liquidação do mercado, nos ambientes de 

contratação regulado e livre. 

 

Além das mudanças institucionais, ocorreram profundas modificações na 

comercialização de energia no SIN, com a criação de dois ambientes de contratação, 

o ACL – Ambiente de Contratação Livre e o ACR – Ambiente de Contratação 

Regulada, cuja coexistência, pode-se dizer que é o elemento fundamental do Novo 

Modelo. 

As contratações de compra e venda de energia do ACR – mercado onde as 

tarifas são reguladas – são administradas pela CCEE, instituição descrita acima, que 

substituiu o MAE, e que faz também a contabilização e liquidação de diferenças 

contratuais de curto prazo, uma vez que qualquer transação de energia não registrada 

na referida instituição mediante contratos está compulsoriamente sujeita à 

contabilização e liquidação, ao PLD – Preço de Liquidação das Diferenças, no 

mercado de curto prazo. Já no ACL, as tarifas são livremente negociadas, ou seja, os 

contratos são negociados e firmados segundo os interesses das partes. 
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Assim sendo, os geradores – e também os autoprodutores, PIE e 

comercializadores podem, no Novo Modelo, comercializar energia em dois ambientes 

distintos, o regulado e o livre, conforme figura abaixo. 

 

 
Figura 4 – Ambientes de Contratação 

Fonte: Agroenergia (http://www.agroenergia.com.br/index.php/entenda-o-mercado –  
acessado em 13/06/2013). 

 

As distribuidoras contratam exclusivamente por licitação pública pela menor 

tarifa, em lugar da licitação pelo uso de bem público. Além disso, foram exigidos 

contratos de longo prazo no mercado regulado estabelecendo-se um incentivo 

estrutural a novos empreendimentos.  

Segundo Tolmasquim (2011), o Novo Modelo criou mecanismos para estimular 

a expansão da geração e, ao mesmo tempo, concretizar a modicidade tarifária. A 

criação de dois ambientes, parte integrante desses mecanismos, trouxe maior 

transparência à atuação das distribuidoras, inclusive pela obrigatoriedade de licitação 

pela menor tarifa. A coexistência dos dois ambientes tem como beneficio adicional 

fornecer uma referencia de preços para os consumidores livres. 

Os leilões para atendimento à demanda das distribuidoras são providenciados 

anualmente pelo MME em conjunto com a ANEEL, de acordo com as declarações de 

necessidades dos distribuidores, baseadas em estimativas de demanda futura, sendo 

que, no Novo Modelo, estes devem ter 100% de sua demanda contratada, como forma 

de garantir a confiabilidade do suprimento de energia, e não apenas 85% como era no 

marco regulatório anterior. Findo o leilão em que são vencedores os vendedores que 
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oferecem maior desconto em relação ao preço teto divulgado no edital do certame, 

são celebrados os Contratos de Comercialização de Energia Elétrica – CCEAR. 

Nos leilões os geradores são classificados em vendedores de “energia nova” 

ou de “energia existente”, o que impede que a energia de usinas existentes, com 

investimentos amortizados, seja vendida pelo preço de energia nova, mais cara pela 

necessidade de recuperação do capital investido.  

Além da distinção por idade, foi instituída uma sequencia temporal que permite 

aos distribuidores gerenciarem as incertezas associadas à demanda: os leilões de 

energia nova em A-5 e A-3 correspondem a entrega de energia em 5 e 3 anos, 

respectivamente, e por assim serem, em geral, viabilizam hidrelétricas de médio e 

grande porte, e termelétricas, fontes renováveis e importações, respectivamente. O 

prazo de vigência dos contratos resultantes desses leilões é de 30 anos. Assim, essas 

modalidades de leilão incentivam os investimentos em geração na medida em que 

asseguram ao investidor o contrato de longo prazo, que reduz o risco de expansão da 

capacidade. 

Como os custos de geração menores em geral envolvem projetos com prazos 

de maturação maior, o modelo instituiu incentivos no que diz respeito ao repasse de 

custos de compra de energia ao preço das tarifas, para que as distribuidoras priorizem 

as compras de energia em A-5, em detrimento de A-3. 

Os leilões de energia existente, em A-1, que resultam em contratos de 3 a 15 

anos, destinam-se a repor os contratos de mesmo tipo que vencem a cada ano, de 

forma que não aumentam a garantia física do Sistema. 

E os leilões de ajuste, em A-0, têm por objetivo complementar os montantes de 

energia contratados em A-5, A-3 e A-1, sendo, portanto, considerados um mecanismo 

de mitigação de risco dos distribuidores no SIN, em caráter individual, no sentido de 

garantir o atendimento à totalidade de seu mercado, mediante contratação regulada, 

via licitação pública. Os contratos decorrentes desses leilões duram no máximo dois 

anos (Tolmasquim, 2011). 

Os montantes de energia não contratada, seja no ACR ou no ACL, como dito 

anteriormente, são contabilizados e liquidados na CCEE, ao valor do PLD, que é 

calculado semanalmente pela CCEE, para cada nível de carga e para cada 

submercado, com apoio de modelos, refletindo o Custo Marginal de Operação – CMO, 

usado como aproximação do preço de equilíbrio do mercado. Dele se diferencia por 

um teto e um piso regulatórios, e por não considerar restrições de transmissão dentro 

de cada submercado. 
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Destaque-se que não faz parte dos leilões a energia proveniente de usinas que 

produzam energia elétrica a partir de fontes alternativas contratadas na primeira etapa 

do PROINFA13 e a energia de Itaipu Binacional14. 

Explicadas as licitações de energia gerada, cabe descrever as concessões nos 

segmentos de Transmissão e de Distribuição, considerados monopólios naturais: 

essas concessões são realizadas através de licitações públicas, momento em que 

ocorre a competição. No caso da Transmissão, as licitações são realizadas pelo MME 

– Ministério de Minas e Energia, e no caso da Distribuição, são realizadas pela 

ANEEL.  

Vence a licitação da Transmissão o empreendedor que demandar a menor 

receita para construir, montar, operar e manter as linhas de transmissão, ou seja, o 

que oferecer o maior desconto sobre a Receita Anual Permitida (RAP), inicialmente 

estabelecida como o valor teto do leilão. O valor de receita resultante do leilão constitui 

a fonte de remuneração do empreendedor pelos investimentos realizados na 

implantação da nova linha e para cobertura dos custos de exploração desta, em 

contratos com vigência de 30 anos (Chaves, 2010). 

No segmento de Distribuição, os contratos de concessão têm também 30 anos 

de vigência, prorrogáveis por igual período. As concessionárias continuam mantendo 

exclusividade sobre determinada região de atuação e têm duas principais fontes de 

receita: o preço de fornecimento de energia pago pelos consumidores regulados e o 

encargo pelo uso do sistema de distribuição pago pelos consumidores livres, que 

adquirem energia no ACL, diretamente do agente gerador. 

Assim sendo, pode-se dizer que foi retomado o planejamento da expansão, a 

partir da contratação regulada via leilões, descritos anteriormente, e da criação da 

EPE, responsável pela projeção do mercado consumidor, para efeito de 

planejamento15, tanto no horizonte decenal, quanto no longo prazo – horizonte de 30 

anos (Tolmasquim, 2011). Nesse sentido, os projetos de novas usinas voltaram a ter 

caráter determinativo, porém contestável, o que evitaria o “laissez faire” vigente no 

modelo anterior, que gerou projetos incompletos, e até mesmo incoerentes (Araújo, 

2009).  

                                                 
13 O PROINFA - Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica, instituído pela Lei nº 
10.438/2002, tem como objetivo a diversificação da matriz energética brasileira e a busca por soluções de 
cunho regional com a utilização de fontes renováveis de energia, mediante o aproveitamento econômico 
dos insumos disponíveis e das tecnologias aplicáveis, a partir do aumento da participação da energia 
elétrica produzida com base naquelas fontes, no Sistema Elétrico Interligado Nacional - SIN. 
14 A energia produzida pela Usina de Itaipu permanecerá sendo comercializada, pela Eletrobras, apenas 
para os distribuidores das regiões Sudeste, Centro-Oeste e Sul. 
15 O planejamento da expansão do Setor voltou a ser determinativo, compreendendo três etapas: 
planejamento de longo prazo, planejamento de médio prazo e monitoramento. 
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De acordo com Chaves (2010), o modelo de planejamento da expansão da 

geração e da transmissão tem como foco a indicação de novas usinas geradoras 

preferenciais, incluindo ampliações de interligações interregionais e com países 

vizinhos, e das necessidades de expansão determinativa da Rede Básica, dos 

principais sistemas de subtransmissão e dos sistemas elétricos isolados. 

Os princípios do planejamento do sistema elétrico considerados nos estudos da 

EPE são: (i) integração nacional dos sistemas elétricos; (ii) expansão do sistema de 

transmissão; (iii) priorização do aproveitamento do potencial hidrelétrico; (iv) 

aproveitamento do gás natural para geração de energia; (v) diversificação da matriz 

com o uso de energias alternativas; (vi) expansão do atendimento / universalização da 

energia; (vii) desenvolvimento energético sustentável. 

Cabe destacar que a desverticalização das empresas atuantes no SIN foi 

mantida através da Lei 10.848/2004. As concessionárias de distribuição de energia 

elétrica não podem desenvolver atividades de geração e de transmissão de energia 

elétrica; igualmente, as concessionárias e autorizadas de geração de energia elétrica 

que atuam no SIN não podem ser coligadas ou controladoras de sociedades que 

desenvolvam atividades de distribuição de energia elétrica. 

Em relação à Operação do Sistema, no Novo Modelo continuou sendo 

centralizada, e sob a responsabilidade do ONS – Operacional Nacional do Sistema, 

responsável pelos despachos de acordo com as informações técnicas dos geradores e 

estimativas de carga dos distribuidores.  

No modelo de despacho centralizado em um sistema hidrotérmico como o 

brasileiro, o Operador do sistema assume papel fundamental na manutenção do 

equilíbrio de mercado, porque suas decisões de despacho direcionam o custo 

marginal de operação do sistema e, portanto, o patamar do preço da energia no curto 

prazo. Além disso, o operador do sistema é o único agente que tem algum poder de 

gestão sobre o risco hidrológico, porque é quem exerce controle sobre o nível dos 

reservatórios hídricos. Cabe ao ONS, através do uso racional dos reservatórios, zelar 

pela segurança do abastecimento em curto e médio prazos e transmitir sinais 

consistentes de preços de energia para o mercado, sob a ótica dos investidores de 

geração e dos consumidores de energia elétrica (Chaves, 2009). 

Como o despacho de cada Usina Geradora, feito pelo ONS, é definido de 

forma a maximizar os benefícios do Sistema, através do uso racional dos 

reservatórios, zelando pela segurança do abastecimento em curto e médio prazos, e 

transmitindo sinais de preços consistentes ao mercado (Geradores e consumidores), o 

Operador consegue reduzir o risco hidrológico, e assim, a receita das empresas tende 

a se tornar mais estável, favorecendo a entrada dos recursos necessários à expansão 



 
 

21 
 

do Sistema – pois boa parte dos riscos, hidrológicos pelo menos, são assim 

eliminados. 

Cabe registrar ainda que, segundo Pereira Jr. & Queiroz (2013), o Governo 

manteve o MRE, segundo o qual, a cada gerador hidrelétrico é alocada uma 

quantidade de energia, calculada em função da sua garantia física, e do despacho 

ótimo. No caso das hidrelétricas, a garantia física é atribuída pela ANEEL, através de 

certificado por ela emitido, e no caso das termelétricas, este valor é calculado segundo 

procedimento que considera custos variáveis e a inflexibilidade operativa das mesmas. 

Segue abaixo tabela com as principais diferenças entre os marcos regulatórios 

do Setor Elétrico Brasileiro: 

 
Tabela 1 – Transformações do Setor Elétrico Brasile iro 

Características Modelo Antigo  
(até 1995) 

Primeira Refor ma 
(1995 a 2003) 

Segunda Reforma  
(Marco Regulatório atual) 

Financiamento Com recursos 
públicos 

Com recursos 
públicos e privados 

Com recursos públicos e 
privados 

Empresas Verticalizadas 

Divididas por 
atividade (Geração, 

Transmissão, 
Distribuição e 

Comercialização) 

Divididas por atividade 
(Geração, Transmissão, 

Distribuição, 
Comercialização, 

Importação e Exportação) 

Capital Predominantemente 
estatais 

Abertura Econômica e 
ênfase na 

privatização 

Convivência de empresas 
estatais e privadas 

Estrutura de 
Mercado 

Monopólios, ausência 
de competição 

Competição na 
Geração e na 

Comercialização 

Competição na Geração e 
na Comercialização 

Consumidores Apenas cativos Livres e cativos Livres e cativos 

Preços Regulados em todos 
os segmentos 

Livremente 
negociados na 
Geração e na 

Comercialização 

ACL: livre negociação 
ACR: leilão e licitação pela 

menor tarifa 

Tipo de Mercado Regulado Livre Convivência entre mercados 
livre e regulado 

Planejamento Determinativo 
(GCPS) Indicativo (CNPE) Determinativo (MME) 

Energia 
Contratada pelos 

Distribuidores 
100% do mercado 

85% do mercado (até 
ago-2003) 

95% do mercado (até 
dez-2004) 

100% do mercado 

Sobras e déficits 
de energia 

Rateados entre 
compradores Liquidados no MAE Liquidados na CCEE 

Fonte: Elaboração própria, baseado em http://www.ccee.org.br/, acessado em 13/06/2013. 
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3. As tarifas de energia elétrica no Brasil 

 

3.1. Classes e Grupos de Consumo, e Estruturas Tari fárias 

 

Como mencionado anteriormente, antes das Reformas do Setor Elétrico 

Brasileiro, a remuneração das empresas de geração, transmissão e distribuição era 

dada pelo custo do serviço, o que por sua vez determinava a tarifa paga pelo 

consumidor.  

Com as Reformas ocorridas, o valor da tarifa passou a agregar não apenas a 

energia, mas também o seu transporte e encargos. Tanto que, conforme Decreto 

4667/2003, as Distribuidoras foram obrigadas a abrir a tarifa das contas, a fim de 

permitir ao consumidor conhecer o valor de cada parcela que a compõe, explicitando o 

valor pago pela energia elétrica consumida (tarifa de energia), o valor pago pelo uso 

do sistema de distribuição e transmissão (tarifa de uso ou tarifa “fio”), bem como todos 

os elementos de custo que compõem essas tarifas (Pereira Jr. & Queiroz, 2013). 

As tarifas de energia levam em consideração o consumo de energia e ou a 

demanda de potência de cada agente. A demanda de potência é medida em KW e 

corresponde à média da potência elétrica solicitada pelo consumidor à empresa 

distribuidora, durante um intervalo de tempo especificado, normalmente 15 minutos, e 

é faturada pelo maior valor medido durante o período de fornecimento, que em geral é 

de 30 dias; embora nem todos os consumidores paguem tarifas de demanda de 

potência, como será visto adiante. O consumo de energia, por sua vez, é medido em 

KWh ou MWh e corresponde ao valor acumulado pelo uso da potência elétrica 

disponibilizada ao consumidor ao longo do período de consumo, que coincide com o 

período de fornecimento. Sendo assim, a demanda de potência é cobrada em R$/KW, 

e o consumo de energia em R$/MWh ou R$/KWh (ANEEL, 2005). 

Existem, porém, conforme a Lei 8631/1993 e o Decreto 774/1994, níveis de 

tarifas de energia elétrica, segundo as classes e subclasses de consumo, que são: 

• Residencial – na qual se enquadram, também, os consumidores 

residenciais de baixa renda cuja tarifa é estabelecida de acordo com 

critérios específicos; 

• Industrial – na qual se enquadram as unidades consumidoras que 

desenvolvem atividade industrial, inclusive o transporte de matéria 

prima, insumo ou produto resultante do seu processamento; 

• Comercial, Serviços e Outras Atividades – na qual se enquadram os 

serviços de transporte, comunicação e telecomunicação e outros afins; 
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• Rural – na qual se enquadram as atividades de agropecuária, 

cooperativa de eletrificação rural, indústria rural, coletividade rural e 

serviço público de irrigação rural; 

• Poder Público – na qual se enquadram as atividades dos Poderes 

Públicos: Federal, Estadual ou Distrital e Municipal; 

• Iluminação Pública – na qual se enquadra a iluminação de ruas, praças, 

jardins, estradas e outros logradouros de domínio público de uso 

comum e livre acesso, de responsabilidade de pessoa jurídica de direito 

público; 

• Serviço Público – na qual se enquadram os serviços de água, esgoto  e 

saneamento;  

• Consumo Próprio – que se refere ao fornecimento destinado ao 

consumo de energia elétrica da própria empresa de distribuição. 

 

Esses consumidores por sua vez, se dividem em dois grandes grupos: Grupo A 

– consumidores atendidos pela rede de alta tensão, de 2,3 kV a 230 kV; e Grupo B – 

destinam às unidades consumidoras atendidas em tensão inferior a 2,3 kV. Os 

referidos Grupos se subdividem conforme abaixo: 

 

 Tabela 2 - Grupo A  

A1 

Nível de tensão de 230 kV ou 

mais; 

A2 Nível de tensão de 88 a 138 kV; 

A3 Nível de tensão de 69 kV; 

A3a Nível de tensão de 30 a 44 kV; 

A4 Nível de tensão de 2,3 a 25 kV; 

AS Sistema subterrâneo. 

Fonte: Annel (2005) 

 

Tabela 3 - Grupo B 

B1 
Classe residencial e subclasse 

residencial baixa renda; 

B2 
 

Classe rural, abrangendo 
diversas subclasses, como 
agropecuária, cooperativa 

de eletrificação rural, indústria 
rural, serviço público de irrigação 

rural; 

B3 
 

Outras classes: industrial, 
comercial, serviços e outras 

atividades, poder 
público, serviço público e 

consumo próprio; 
B4 Classe iluminação pública. 

Fonte: Annel (2005) 

As tarifas do “Grupo A” possuem três modalidades de fornecimento diferentes: 

convencional, horo-sazonal azul e horo-sazonal verde, sendo que a convenção por 

cores é apenas para facilitar a referência.  



 
 

24 
 

A estrutura tarifária convencional é caracterizada pela aplicação de tarifas de 

consumo de energia e/ou demanda de potência independentemente das horas de 

utilização do dia e dos períodos do ano. A tarifa convencional apresenta um valor para 

a demanda de potência em R$/kV e outro para o consumo de energia em R$/MWh.  

O consumidor atendido em alta tensão pode optar pela estrutura tarifária 

convencional, se atendido em tensão de fornecimento abaixo de 69 kV, sempre que 

tiver contratado uma demanda inferior a 300 kW. 

A estrutura tarifária horo-sazonal é caracterizada pela aplicação de tarifas 

diferenciadas de consumo de energia elétrica e de demanda de potência, de acordo 

com as horas de utilização do dia e dos períodos do ano. O objetivo dessa estrutura 

tarifária é racionalizar o consumo de energia elétrica ao longo do dia e do ano, 

motivando o consumidor, pelo valor diferenciado das tarifas, a consumir mais energia 

elétrica nos horários do dia e nos períodos do ano em que ela for mais barata. 

Para as horas do dia são estabelecidos dois períodos, denominados postos 

tarifários. O posto tarifário “ponta” corresponde ao período de maior consumo de 

energia elétrica, que ocorre entre 18 e 21 horas do dia, enquanto o posto tarifário “fora 

da ponta” compreende as demais horas dos dias úteis e as 24 horas dos sábados, 

domingos e feriados. Para o ano, por sua vez, são estabelecidos dois períodos 

relacionados à ocorrência de chuvas: “seco”, de maio a novembro, e “úmido”, de 

dezembro a abril.  

As tarifas no horário de “ponta” e de período “seco” são mais elevadas do que 

as de horário “fora de ponta” e de período “úmido”, devido, respectivamente, à maior 

demanda, e ao maior custo de produção de energia térmica, que complementa e ou 

substitui a hidráulica em períodos de baixos níveis de reservatórios. 

A estrutura tarifaria horo-sazonal se subdivide ainda em azul e verde: a 

primeira é estruturada para a aplicação de tarifas diferenciadas de consumo de 

energia elétrica, de acordo com as horas de utilização do dia e dos períodos do ano, 

bem como de tarifas diferenciadas de demanda de potência de acordo com as horas 

de utilização do dia; a segunda é estruturada para a aplicação de tarifas diferenciadas 

de consumo de energia elétrica, de acordo com as horas de utilização do dia e dos 

períodos do ano, porém prevê a aplicação de uma única tarifa de demanda de 

potência. 

Cabe ressaltar que a tarifa horo-sazonal azul é obrigatoriamente aplicável às 

unidades consumidoras atendidas pelo sistema elétrico interligado, e com tensão de 

fornecimento igual ou superior a 69 kV. 
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Já as tarifas do “Grupo B” são estabelecidas somente para o componente de 

consumo de energia, em R$/MWh, considerando que o custo da demanda de potência 

está incorporado ao custo do fornecimento de energia em MWh. 

A subclasse residencial baixa renda, com base na legislação em vigor, abrange 

todos os consumidores residenciais com consumo mensal inferior a 80 kWh, ou 

aqueles cujo consumo esteja situado entre 80 e 220 kWh/mês e que comprovem 

inscrição no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal. A tarifa sofre 

descontos escalonados do acordo com o consumo em relação à tarifa da classe 

residencial (B1), conforme tabela abaixo, sendo que o limite da última faixa é 

estabelecido pela concessionária, e ao consumo que o exceder será aplicada a tarifa 

B1. 

 

Faixa de consumo (MWh)  Desconto aplicado  

De 0 a 30 65% 

De 31 a 100 40% 

De 101 a Limite Regional  10% 

Tabela 4 – Descontos da subclasse “Baixa Renda”   
Fonte: Aneel (2005) 

 

 

3.2. Composição das tarifas 

 

Uma das competências da ANEEL é o estabelecimento de tarifas que 

assegurem ao consumidor o pagamento de um valor justo, e ao mesmo tempo, 

garantam o equilíbrio econômico-financeiro da concessionária de distribuição, para 

que ela possa oferecer um serviço com a qualidade, confiabilidade e continuidade 

necessárias. 

A receita de cada concessionária de distribuição é composta por duas parcelas: 

A e B. A primeira engloba a receita decorrente do repasse de custos não gerenciáveis, 

ou seja, valores e quantidades, bem como sua variação no tempo, que independem do 

controle da empresa, ou ainda encargos e tributos legalmente fixados, são eles: 

energia elétrica comprada para revenda, encargos setoriais e encargos de uso da 

Rede. O segundo conjunto de receitas refere-se à cobertura dos custos de pessoal, de 

material e outras atividades vinculadas diretamente à operação e manutenção dos 

serviços de distribuição, bem como dos custos de depreciação e remuneração dos 

investimentos realizados pela empresa para o atendimento do serviço. Esses custos 
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são ditos gerenciáveis, porque a concessionária tem plena capacidade de administrá-

los diretamente. Segue abaixo a descrição dos principais componentes das parcelas A 

e B descritas. 

 

 

3.2.1. Parcela A 

 

3.2.1.1. Compra de energia 

 

Para atender os consumidores localizados na sua área de concessão, a 

distribuidora efetua compras de energia de empresas geradoras distintas, e sob 

diferentes condições, em função do crescimento do mercado e dependendo da região 

em que está localizada. Os dispêndios com compra de energia para revenda 

constituem o item de custo não gerenciável de maior peso relativo para as 

distribuidoras (Aneel, 2005). 

O custo da energia contratada é composto pela energia contratada nos leilões 

de compra de energia elétrica de empreendimentos existentes ou novos (A-5 e A-3); 

nos leilões de ajuste (máximo de 1% carga contratada); proveniente de Itaipu 

Binacional (aquisição obrigatória para as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste); 

proveniente do PROINFA; e provenientes de geração distribuída (máximo de 10% 

carga) (Pereira Jr. & Queiroz, 2013). 

 

 

3.2.1.2. Encargos setoriais  

 

A Taxa de Fiscalização de Serviços de Energia Elétrica – TFSEE, criada por 

lei, com a finalidade de constituir a receita da ANEEL para cobertura das suas 

despesas administrativas e operacionais, é fixada anualmente pela ANEEL e paga 

mensalmente, em duodécimos, por todos os agentes que atuam na geração, 

transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica. Recentemente, a Lei 

12.783/2013 reduziu o percentual incidente sobre o benefício econômico auferido 

pelas concessionárias, referente a esta Taxa, de 0,5% para 0,4%16. 

O Rateio de Custos do PROINFA é um encargo pago por todos os agentes do 

SIN que comercializam energia com o consumidor final ou que recolhem tarifa de uso 

das redes elétricas relativa a consumidores livres, para cobertura dos custos da 

                                                 
16 Conforme artigo 29, da referida Lei 12.783/2013. 
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energia elétrica produzida por empreendimentos de produtores independentes 

autônomos, concebidos com base em fontes eólicas, pequenas centrais hidrelétricas e 

biomassa, participantes do PROINFA. A cada final de ano a ANEEL publica, em 

resolução específica as cotas anuais de energia e de custeio a serem pagas em 

duodécimos no ano seguinte, por esses agentes, calculadas com base no 

demonstrativo da energia gerada pelas centrais geradoras do PROINFA e os 

referentes custos apresentados no Plano Anual do PROINFA elaborado pela 

Eletrobras. 

A Conta de Desenvolvimento Energético – CDE, alterada recentemente pela 

Lei 12.783/2013, refere-se a um encargo setorial, cujo valor anual é calculado pela 

ANEEL e arrecadado através de quotas pagas por todos os agentes que 

comercializam energia com consumidor final. Sua finalidade é promover a 

universalização do serviço de energia elétrica no país, garantir recursos para 

atendimento da subvenção econômica destinada dos consumidores finais integrantes 

da Subclasse Residencial Baixa Renda; prover recursos para os dispêndios da Conta 

de Consumo de Combustíveis – CCC;  promover a competitividade da energia 

produzida a partir da fonte carvão mineral nacional em algumas áreas, bem como, a 

energia produzida a partir de fontes eólica, termossolar, fotovoltaica, pequenas 

centrais hidrelétricas, biomassa, outras fontes renováveis e gás natural.  

Os recursos do CDE têm também outras fontes: pagamentos anuais realizados 

pelo uso de bem público; multas aplicadas pela Aneel a concessionárias, 

permissionárias e autorizadas; e créditos da União contra a Itaipu Binacional, tanto 

adquiridos da Eletrobras através de títulos da Dívida Pública Mobiliária Federal, quanto 

créditos que a União possui diretamente na Itaipu Binacional, conforme artigos 17 e 18 

da Lei 12.783/2013.  

Sendo assim, o encargo da CDE pago pelos distribuidores, com as alterações 

introduzidas pela Lei 12.783/2013, deverá apenas cobrir a diferença entre as despesas 

(do CCC e do CDE) e o aporte do Tesouro, pois as despesas relativas à CCC 

passaram a ser de responsabilidade da CDE; a RGR tornou-se extinta para quase 

todas as concessões; serão destinados à CDE os créditos que o Tesouro e a 

Eletrobras têm junto à Itaipu Binacional (PSR, 2012a); de forma que o referido 

percentual deverá diminuir consideravelmente, podendo esta redução chegar a 75% 

(Pereira Jr. & Queiroz, 2013). 

Convém ressaltar que essa mesma Lei (12.783/2013) reduziu outros encargos 

setoriais que até então compunham as contas de energia elétrica: a CCC – Conta de 

Consumo de Combustíveis, criada pela Lei Nº 5.899/1973, que antes era paga por 

todas as empresas de distribuição de energia elétrica para cobrir os custos anuais da 
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geração termelétrica eventualmente produzida no país, e passou a ser coberta pela 

CDE; e a RGR – Reserva Global de Reversão, que antes da referida Lei, era paga17 

mensalmente pelas empresas de energia elétrica, com a finalidade de prover recursos 

para reversão e/ou encampação, dos serviços públicos de energia elétrica, dentre 

outros, e deixou de ser uma obrigação, tanto para as distribuidoras, quanto para 

algumas transmissoras18; podendo agora, também receber recursos da CDE para 

atender algumas das finalidades desta última. 

 

 

3.2.1.3. Encargos de Uso da Rede Elétrica 

 

O uso das instalações da Rede Básica19 de Transmissão por terceiros implica 

em receita às empresas concessionárias dessas linhas. Esta receita é paga através de 

encargo específico, por todas as empresas de geração e de distribuição, bem como 

pelos consumidores livres que se utilizam diretamente da referida Rede. 

Analogamente, o uso das instalações de conexão implica em pagamento de 

encargo a ele relativo, pelas empresas de distribuição que se utilizam de linhas de 

transmissão que têm conexão com a Rede Básica.  

O uso de instalações de Distribuição resulta na necessidade de pagamento de 

encargo específico pelas empresas de geração, de distribuição e consumidores livres 

que se utilizam da rede de energia elétrica de uma empresa de distribuição. 

O encargo relativo ao Transporte de Energia Elétrica de Itaipu é devido pelas 

empresas de distribuição que adquirem cotas de energia elétrica produzida pela Usina 

Hidrelétrica de Itaipu. 

Por fim, todas as empresas de geração, transmissão e de distribuição bem 

como os grandes consumidores (consumidores livres) conectados à Rede Básica 

devem recolher encargo referente ao ressarcimento de parte dos custos de 

administração e operação do ONS, responsável pela operação e coordenação da 

Rede Básica. 

 

                                                 
17 O valor anual da RGR era equivalente a 2,5% dos investimentos efetuados pela concessionária em 
ativos vinculados à prestação do serviço de eletricidade, e limitado a 3,0% de sua receita anual (Aneel, 
2005). 
18 Conforme artigo 21, da Lei 12.783/2013, ficaram desobrigadas, a partir de 1º de janeiro de 2013, do 
recolhimento da quota anual da RGR: as concessionárias e permissionárias de serviço público de 
distribuição de energia elétrica; as concessionárias de serviço público de transmissão de energia elétrica 
licitadas a partir de 12 de setembro de 2012; e as concessionárias de serviço público de transmissão e 
geração de energia elétrica prorrogadas ou licitadas nos termos desta Lei. 
19 Rede Básica corresponde às linhas de transmissão do Sistema Interligado Nacional que transportam 
energia elétrica em tensão igual ou superior a 230 kW. 
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3.2.2. Parcela B 

 

 Os componentes da parcela B – custos gerenciáveis – são: (i) as despesas de 

Operação e Manutenção, que requerem uma correspondente receita destinada à 

cobertura dos custos vinculados diretamente à prestação do serviço de distribuição de 

energia elétrica, como pessoal, material, serviços de terceiros e outras despesas; (ii) 

despesas com depreciação, cuja receita correspondente destina-se à formação dos 

recursos financeiros necessários à recomposição dos investimentos realizados para a 

prestação do serviço de energia elétrica, com prudência, ao final da sua vida útil; (iii) a 

remuneração do Capital, ou seja, parcela da receita necessária para promover um 

adequado rendimento do capital investido na prestação do serviço de energia elétrica; 

e por fim, (iv) a receita para realização de investimentos em Pesquisa e 

Desenvolvimento e Eficiência Energética, corresponde a, no mínimo 0,75% (setenta e 

cinco centésimos por cento) da receita operacional líquida anual da empresa em P&D 

do setor elétrico e, no mínimo, 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) em 

programas de eficiência energética, voltados para o uso final da energia – Lei nº 9.991 

de julho de 2000. 

 

 

3.3.  Reajustes e Revisões das Tarifas das Distribu idoras 

 

 As concessionárias na assinatura do Contrato de Concessão (CCEAR) 

reconhecem que o nível tarifário vigente, ou seja, o conjunto das tarifas definidas na 

estrutura tarifária da empresa, em conjunto com os mecanismos de reajuste e as 

revisões tarifárias periódicas e extraordinárias estabelecidos, são suficientes para a 

manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos mesmos contratos (Savoia & 

Moreira, 2012). Isso significa reconhecer que a receita anual é suficiente para cobrir os 

custos operacionais incorridos na prestação do serviço e remunerar adequadamente o 

capital investido, seja naquele momento, seja ao longo do período de concessão, na 

medida em que as regras de reajuste têm a finalidade de preservar, ao longo do 

tempo, o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato (Aneel, 2005). 

Os contratos de concessão estabelecem que as tarifas de fornecimento podem 

ser atualizadas através de três mecanismos: os reajustes anuais, as revisões 

periódicas e as revisões extraordinárias, sendo que os reajustes anuais visam 

restabelecer o poder de compra da receita do concessionário; as revisões periódicas, 

dadas por iniciativa do regulador ocorrem nas datas contratuais; e, as revisões 
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extraordinárias podem se dar a qualquer momento, por solicitação da concessionária, 

sempre que esta perceber ruptura no equilíbrio econômico financeiro do contrato, 

devendo, todavia, ser aprovada pelo órgão regulador. 

 

 

3.3.1. Reajustes anuais 

 

O índice de reajuste tarifário (IRT) utilizado para atualização do valor da tarifa é 

obtido através de uma sequência de cálculos considerando valores atuais e do período 

inicial, conforme a seguir. 

Em cada reajuste anual de um novo período tarifário, a distribuidora tem o valor 

consolidado de sua Receita Anual referente aos últimos doze meses (RA0), bem como 

dos custos não gerenciáveis no período inicial (PA0). O novo valor dessa parcela (PA1) 

será somatório dos valores atuais de cada um dos itens que a compõe (valor da 

energia, encargos de uso da Rede e encargos setoriais).  

Quanto à Parcela B (B0), a ela deverá ser aplicado índice de correção obtido 

pela variação do IGPM do mês anterior ao período atual em relação ao mês anterior 

do período inicial; que deverá ser somado ou dele subtrair o fator “X”, cujo valor é 

definido pela Aneel, a cada revisão periódica. Seu cálculo é feito considerando a 

diferença entre o IPCA e o IGPM (variável Xa), a pesquisa de satisfação sobre a 

qualidade do serviço na área de concessão (Xc), e os ganhos de escala, de forma a 

repassar ao consumidor os ganhos de produtividade (Xe). Seguem abaixo as fórmulas 

do IRT e do fator X: 

 

IRT = 
PA1+ PB0 (IGPM + - X)

RA0
 

 

X = (Xe + Xc) * ((1 + IGPM) – Xa) + Xa 

 

Assim, o IRT obtido deve ser aplicado ao valor da tarifa vigente ao longo do 

período anterior, para que se encontre o valor da tarifa corrigida para o período que se 

inicia. Ressalta-se que nos reajustes tarifários anuais que antecederam a primeira 

revisão tarifária periódica de cada concessionária, o valor de X foi fixado igual a zero. 
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3.3.2. Revisões periódicas 

 

O processo de revisão tarifária compreende o reposicionamento das tarifas de 

fornecimento de energia elétrica em nível compatível com a preservação do equilíbrio 

econômico financeiro do contrato de concessão; a determinação do Fator X, que será 

aplicado nos próximos reajustes tarifários visando compartilhar ganhos de 

produtividade com os consumidores finais; e a reestruturação das tarifas. Sendo que, 

nesse processo de revisão são necessários elementos para embasar a análise 

econômica que configurará o estado da concessão para fins de reposicionamento 

tarifário (Savoia & Moreira, 2012). 

Sendo assim, enquanto nos reajustes tarifários anuais “Parcela A” é atualizada 

para valores correntes, e a “Parcela B” da Receita das Distribuidoras é corrigida 

monetariamente; no momento da revisão tarifária periódica é recalculada a receita 

necessária para cobertura dos custos operacionais eficientes e a remuneração 

adequada sobre os investimentos realizados com prudência (Aneel, 2005). 

Até o momento, sob o marco regulatório em vigor, foram realizados três ciclos 

de revisão tarifária periódica – CRTP, sendo que, o último deles iniciou em 2011 e tem 

vigência até 2014; e os anteriores (1º e 2º) foram: de 2003 a 2006, e de 2007 a 2010, 

respectivamente. 

De acordo com a subcláusula sexta dos contratos de concessão das 

distribuidoras, o Poder Concedente, seguindo cronograma pré definido, realizará 

revisões dos valores das tarifas de energia, alterando-as para mais ou para menos, 

considerando as alterações na estrutura de custos e de mercado da concessionária, 

os níveis de tarifas de empresas similares no contexto nacional e internacional, os 

estímulos à eficiência e à modicidade tarifária. O cronograma a ser seguido, 

mencionado anteriormente, prevê que: a primeira revisão será procedida no ano após 

o reajuste anual concedido, e a partir desta primeira revisão, as subsequentes serão 

realizadas a cada quatro anos. 

 

 

3.3.2.1. Reposicionamento tarifário 

 

O reposicionamento tarifário, como mencionado, visa à cobertura dos custos 

operacionais eficientes, para um dado nível de qualidade do serviço, com uma 

remuneração justa e adequada sobre os investimentos realizados (Savoia & Moreira, 

2012). 
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A remuneração dos investimentos prudentes está atrelada a dois fatores: a 

cota de depreciação, que é a parcela da receita necessária à formação dos recursos 

financeiros, destinados à recomposição dos investimentos realizados com prudência, 

para a prestação do serviço de energia elétrica ao final da sua vida útil; e a 

remuneração do capital, resultante da aplicação de uma taxa de retorno adequada 

para a atividade de distribuição de energia elétrica sobre o investimento a ser 

remunerado, ou seja, sobre a base de remuneração (Aneel, 2012). 

Para o cálculo da taxa de retorno, a Aneel adota a metodologia conhecida 

como Weighted Average Cost of Capital – WACC20, que busca proporcionar aos 

investidores da concessionária, um retorno igual ao que seria obtido sobre outros 

investimentos com características de riscos semelhantes. Sendo que, para o cálculo 

do custo do capital próprio, a Aneel adota o método Capital Assets Pricing Model – 

CAPM21, que permite calcular um retorno adequado sobre o capital próprio investido, 

considerando apenas os riscos inerentes à atividade regulada; e para cálculo do custo 

de capital de terceiros, a Aneel considera tanto os riscos inerentes à atividade, quanto 

a taxa de risco exigida pelo mercado financeiro internacional para emprestar recursos 

a uma concessionária de distribuição de energia elétrica no Brasil (Aneel, 2005). 

Para o cálculo da remuneração dos investimentos a ser considerada, a Aneel 

baseia-se também no princípio da estrutura ótima de capital, ou seja, numa relação 

otimizada entre os recursos próprios e de terceiros utilizados pela concessionária de 

distribuição para financiar os investimentos necessários para a prestação do serviço 

de energia elétrica. Para definir a estrutura ótima de capital, a Aneel considerou, além 

da estrutura de capital das concessionárias de distribuição do Brasil, a estrutura 

verificada em países que adotam o mesmo regime regulatório, porém, com mais 

tempo de funcionamento de suas empresas reguladas (Aneel, 2005). 

Por fim, para definir a base de remuneração, ou seja, o montante de 

investimentos a ser remunerado, a Aneel considera o valor dos ativos necessários 

para prestar o serviço de distribuição, nos termos da Resolução Aneel nº 493, de 

03/09/2002. O conceito chave dessa Resolução é refletir apenas os investimentos 

prudentes na definição das tarifas dos consumidores, que são os requeridos para que 

a concessionária possa prestar o serviço de distribuição, cumprindo as condições do 

                                                 
20 O WACC é a média ponderada do custo do capital próprio e custo do capital de terceiros após o 
imposto de renda; é o retorno total que a empresa precisa gerar sobre seus ativos atuais para manter o 
valor de suas ações (Chenço, 2009). 
21 O Modelo de Precificação de Ativos Financeiros (capital assets pricing model ou CAPM), criado pelos 
professores Henry Markowitz e William Sharpe, é bem simples, consistindo em: o custo de capital próprio 
deve corresponder a uma taxa de juro livre de risco – associada ao ativo com menor risco do mercado 
financeiro – adicionada de um prêmio de risco consistente com a empresa que se considera (Chenço, 
2009).  
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contrato de concessão, em particular os níveis de qualidade exigidos, avaliados a 

preços de mercado e adaptados através dos índices de aproveitamento definidos na 

mesma Resolução (Aneel, 2005). 

As fórmulas a seguir sintetizam a metodologia de Reposicionamento Tarifário 

praticada pela Aneel no 3º CRTP, conforme Savoia & Moreira (2012): 

 

RT = 
RRf + ROA

RV
 

 

Onde: 

RT: Reposicionamento Tarifário Médio (%) 

RRf: Receita Requerida Final, ou seja, a receita compatível com a cobertura de 

custos operacionais eficientes (VPA) e ao retorno adequado para o capital investido 

(VPB). 

ROA: Outras Receitas 

RV: Receita Verificada 

 

Sendo: 

RRf = VPA + VPB * (1 + Pm) 

VPA = CE + CT + CES 

VPB = (CAOM + CAA) * Ajustes 

CAOM = CO3 + RI 

CAA = RC + QRR + CAIMI 

Ajustes � �1 � ρ) * (1 – m * ∆X) 

∆X = X1 – X0 

 

Onde: 

CE: custo de aquisição de energia elétrica comprada; 

CT: custo com uso dos sistemas de transmissão e ou distribuição; 

CES: custo com encargos setoriais definidos em lei; 

CAOM: custo de administração e manutenção; 

CAA: custo anual dos ativos; 

RC: remuneração do capital, considerando a remuneração líquida de capital e 

tributos, sendo que, como dito anteriormente, a remuneração do capital depende do 

custo do capital e da Base de Remuneração Regulatória; 

QRR: quota de reintegração regulatória (depreciação), que depende da taxa 

média de depreciação (coeficiente); 
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CAIMI: custo anual das instalações móveis e imóveis (anuidades), incluindo 

aluguéis, veículos, e sistemas de informática; 

CO3: Custos operacionais no ano teste do 3º ciclo; 

RI: receitas irrecuperáveis, incluindo a provisão para devedores duvidosos; 

Ajustes: cálculo da parcela B com ajustes em função de investimentos 

realizados e produtividade anual (ρ); 

ρ: índice de produtividade anual, que será função da taxa média anual de 

crescimento do mercado. Os ganhos de produtividade variam com o nível de 

crescimento do mercado, quanto mais cresce o mercado, maior o ganho de 

produtividade esperado e vice-versa; 

∆X: diferencial de X, resultante do recálculo do Fator X, onde X0 é o valor do 

Fator X definido no ciclo anterior, e X1 é o novo valor atribuído ao Fator X (Fator X 

recalculado). Esse diferencial foi criado como um mecanismo que incentiva a 

Distribuidora a realizar e declarar suas melhores projeções de investimentos. Porém, 

se os investimentos realizados forem inferiores a essa projeção, implicará no recálculo 

do Fator X. Assim sendo, ∆X deverá ser aplicado como redutor da Parcela B, com um 

multiplicador (m) coerente com o período tarifário (n) da empresa; 

m: multiplicador do ciclo tarifário, assumindo para o 3º, 4º e 5º ciclo (n), os 

valores 1,13; 1,76 e 2,43, respectivamente. 

Pm: é o fator de ajuste de mercado, que relaciona produtividade (custos 

médios históricos gerenciáveis), crescimento de mercado e de unidades 

consumidoras, para ajustar a Parcela B para o novo período. A fórmula do referido 

fator, utilizada pela Aneel segundo Savoia & Moreira (2012), é: 

Pm (i) = TFP + 0,31 * (VarMWh(i) - VarMedMWh) - 0,24 * (VarUC(i) - VarMedUC) 

 

Onde: 

TFP: produtividade média do setor de distribuição de 2,15%; 

VarMWh(i): variação média de mercado, medida a partir da variação do produto 

do índice Tornqvist22 da empresa (i); 

VarMedMWh(i): variação média de mercado de todas as distribuidoras no 

período avaliado de 4,27%; 

                                                 
22 Corresponde a um índice de mensuração de produtividade, que usa os preços tanto para o período 
base como para o período de comparação, ou seja, em Tornqvist os preços variam ano a ano em todo o 
período analisado. Além disso, o índice de Tornqvist é preferível a outros porque não requer a suposição 
de que todos os insumos são substitutos perfeitos na produção. Esta abordagem, chamada de 
abordagem do número-índice ou não-paramétrica tem tido utilização em diversas áreas para 
acompanhamento da evolução da produtividade, como: agricultura, indústria e infraestrutura (Gasques et 
al, 2004). 
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VarUC(i): variação média do número de unidades consumidoras da empresa 

(i); 

VarMedUC: variação média do número de unidades consumidoras de todas as 

distribuidoras no período analisado de 3,52%. 

 

 Assim sendo, nas revisões tarifárias periódicas, os custos efetivos das 

concessionárias são reavaliados a fim de definir um novo requisito de receita e 

estabelecer tarifas que venham a produzir receitas iguais à definida (receita 

requerida). 

 

 

3.3.2.2. Fator X 

  

O fator X, como já explicitado, corresponde a um percentual a ser subtraído do 

indicador de variação da inflação, com vistas a compartilhar com os consumidores os 

ganhos de produtividade estimados para o período, quando da execução dos reajustes 

tarifários anuais entre revisões periódicas (Savoia & Moreira, 2012). 

Como já explicitado também, nas revisões periódicas é determinado o Fator X 

que será aplicado nos próximos reajustes tarifários, com o objetivo de compartilhar 

ganhos de produtividade com os consumidores finais. Seu cálculo e variáveis (Xa, Xc, 

Xe) foram apresentados na seção 2.3.1 acima, que trata dos reajustes anuais. 

 

 

3.3.3. Revisões extraordinárias 

 

Além dos processos de Reajuste Tarifário Anual e Revisão Tarifária Periódica, 

segundo Aneel (2005), o contrato de concessão estabelece também o mecanismo da 

Revisão Tarifária Extraordinária (RTE), por meio do qual a Agência Reguladora 

poderá, a qualquer tempo, por solicitação da empresa de distribuição e quando 

devidamente comprovada, proceder revisão das tarifas, visando manter o equilíbrio 

econômico-financeiro do contrato, caso haja alterações significativas nos custos da 

empresa de distribuição, incluindo as modificações de tarifas de compra de energia, 

encargos setoriais ou encargos de uso das redes elétricas que possam ser 

estabelecidos durante o período. 

A criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais, após 

a assinatura do contrato de concessão, quando comprovado seu impacto, implicará 

também na revisão das tarifas, para mais ou para menos, conforme o caso, ressalvado 
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os impostos sobre a renda, a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) e 

quaisquer outros que venham a ser criados, tendo como base de cálculo o resultado 

da atividade econômica (Aneel, 2005).  
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4. A performance das empresas do SEB com o advento da Segunda Reforma  

 

Apesar da Segunda Reforma por que passou o Setor Elétrico Brasileiro ter 

como um de seus principais objetivos a modicidade tarifária, e das ferramentas de 

ajuste e revisão das tarifas atualmente utilizadas pela Aneel preverem o 

compartilhamento de ganhos de produtividade com os consumidores; os valores das 

tarifas médias apresentados no gráfico a seguir mostram que até o momento, o 

máximo obtido foi o arrefecimento da taxa de crescimento das tarifas, que ainda se 

mantêm em patamares elevados. 

 

Gráfico 1 – Tarifas a preços constantes (R$/MWh - b ase 2011) 

 
Fonte: Elaboração própria baseada em www.aneel.gov.br/aplicacoes/tarifamedia/Default.cfm  

 

O gráfico abaixo, por sua vez, representa a trajetória do aumento das tarifas 

das classes residencial, industrial e comercial, bem como a evolução da inflação. Os 

aumentos médios no período (2001-2011), das classes mencionadas, foram, 

respectivamente, 6,70%, 10,74% e 6,95%, enquanto que a inflação medida pelo IPCA 

– Índice de Preços ao Consumidor Amplo aumentou em média 6,61%; de forma que o 

crescimento desta mostrou-se sempre inferior ao das tarifas, demonstrando que de 

fato houve aumentos reais do valor da tarifa pago às Distribuidoras. 
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Gráfico 2 – Taxa de crescimento das tarifas e da in flação 

 
Fonte: Elaboração própria baseada em www.aneel.gov.br/aplicacoes/tarifamedia/Default.cfm e 
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/precos/inpc_ipca/ipca-inpc_201305_1.shtm 
 

Assim, tendo em vista a realidade tarifária do Setor Elétrico Brasileiro, com o 

intuito de verificar quais agentes se beneficiaram com a Segunda Reforma do SEB, 

será analisado a seguir o desempenho de empresas estatais e privadas de segmentos 

de geração, transmissão e distribuição. No referido processo de análise será utilizada 

a metodologia de análise contábil financeira, o que já foi aplicado anteriormente às 

empresas do Setor Elétrico por Oliveira (1999)23.  

A seleção de empresas para composição da amostra se deu da seguinte 

forma: do conjunto de empresas associadas a ABRAGE – Associação Brasileira das 

Empresas Geradoras de Energia Elétrica, ABRATE – Associação Brasileira das 

Grandes Empresas de Transmissão de Energia Elétrica e ABRADEE – Associação 

Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, foram selecionadas 17, atuantes nos 

variados segmentos do Setor Elétrico, sendo 9 de capital privado e 8 controladas pelo 

Estado, porém todas de capital aberto, tendo em vista que as empresas desse tipo são 

obrigadas por lei24 a divulgarem seus resultados ao público. Segue abaixo a relação 

das empresas com o indicativo do segmento em que atual, a natureza de seu capital, 

bem como seu sócio majoritário. As referidas empresas serão analisadas no período 

de 2001 a 2011, que corresponde aos anos imediatamente anteriores à Segunda 

Reforma do Setor Elétrico até momentos bem próximos ao atual. 

                                                 
23 Oliveira (1999) se propôs a verificar o desempenho de cinco empresas do segmento de Distribuição no 
pós privatização (período 1997-1998), quais sejam: Light, CERJ, Escelsa, Coelba e CPFL, escolhidas por 
possuírem no mínimo um ano de gestão privada, por serem representativas dos controladores e terem 
informações disponíveis.  
24 Lei 6.474/1976. 
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Tabela 5 – Empresas selecionadas 

Empresa Segmento  
de Atuação 

Natureza do 
Capital Controlador  Majoritário 

1 AES Tietê S.A. G Privado 
Companhia Brasiliana de 

Energia 

2 Companhia Energética de Brasília – 
CEB 

G/D Estatal Governo DF 

3 
Companhia Estadual de Geração e 
Transmissão de Energia Elétrica - 

CEEE-GT 
G/T Estatal Governo RS 

4 Centrais Elétricas de Santa Catarina 
S.A. - CELESC 

G/T/D Estatal Governo SC 

5 Companhia Energética do Maranhão - 
CEMAR 

D Privado Equatorial Energia S/A 

6 CEMIG - Companhia Energética de 
Minas Gerais S.A. 

G/T/D Estatal Governo MG 

7 CESP - Companhia Energética de São 
Paulo 

G Estatal Governo SP 

8 COPEL - Companhia Paranaense de 
Energia 

G/T/D Estatal Governo PR 

9 CPFL Energia S.A. G/D Privado 
Camargo Correa e fundos de 

pensão 

10 CTEEP - Companhia de Transmissão 
de Energia Elétrica Paulista 

T Privado ISA Capital do Brasil 

11 Elektro Eletricidade e Serviços S.A. D Privado Iberdrola Energia do Brasil 

12 Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - 
ELETROBRAS 

G/T/D Estatal Governo Federal 

13 EMAE - Empresa Metropolitana de 
Águas e Energia S.A. 

G Estatal Governo SP 

14 Energisa S.A. G/D Privado Gipar S/A 

15 Neoenergia S.A. G/T/D Privado 
Iberdrola Energia do Brasil e 

fundos de pensão 

16 Rede Energia S.A. D Privado 
Empresa de Eletricidade 
Vale Paranapanema S.A. 

17 Tractebel Energia S.A. G Privado GDF Suez Energy 

Fonte: Elaboração própria. (G = Geração; T = Transmissão; D = Distribuição). 
 

Cabe ressaltar que o conjunto de empresas selecionadas tem expressiva 

participação no SIN, em termos de capacidade instalada, mercado consumidor e 

extensão de linhas de transmissão (independentemente de tensão) relativos a 2011, 

conforme demonstrado na tabela abaixo. As colunas que apresentam a participação 

relativa de cada empresa no SIN permitem inferir a significativa representatividade da 

amostra (conjunto de 17 empresas). 
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Empresa Atuação 
Capacidade 

Instalada 
(MW) 

Participação 
no SIN (%) 

Mercado 
Consumidor 
Cativo (em 
milhões) 

Participação 
no SIN (%) 

Linhas de 
Transmissão 

(km) 

Participação 
no SIN (%) 

P
riv

ad
as

 

AES Tietê G 2.659,0 2,5% - - - - 

CEMAR D - - 1,9 2,8% - - 

CPFL G/D 2.644,0 2,5% 6,9 9,8% - - 

CTEEP T - - - - 12.993,0 12,6% 

Elektro D - - 2,3 3,2% - - 

Energisa G/D 87,0 0,1% 2,5 3,5% - - 

Neoenergia G/T/D 1.553,0 1,5% 9,4 13,4% (*) - 
Rede 
Energia D - - 4,9 7,0% - - 

Tractebel G 6.908,0 6,6% - - - - 

Subtotal - Privadas 13.851,0 13,1% 27,9 39,6% 12.993, 0 12,6% 

 

E
st

at
ai

s 

CEB G/D 40,0 0,0% 0,9 1,3% - - 

CEEE G/T 909,9 0,9% - - 6.055,6 5,9% 

CELESC G/D 81,9 0,1% 2,4 3,4% - - 

CEMIG G/T/D 6.964,0 6,6% 7,3 10,4% 10.060,0 9,7% 

CESP G 7.455,3 7,1% - - - - 

COPEL G/T/D 4.549,6 4,3% 3,9 5,6% 2.029,0 2,0% 

Eletrobras G/T/D 41.621,0 39,5% 3,5 5,0% 56.179,0 54,4% 

EMAE G 949,4 0,9% - - - - 

Subtotal - Estatais 62.571,1 59,4% 18,0 25,7% 74.323 ,6 71,9% 

 

 Total Geral - Amostra 76.422,1 72,5% 45,9 65,3% 87.316,6 84,5% 

 

 SIN 2011 105.343,0 100,0% 70,3 100,0% 103.361,7 100,0% 

Tabela 6 – Participação da amostra de empresas no SIN 
Elaboração própria baseada nos Relatórios anuais, Demonstrações Financeiras e demais 
arquivos das empresas, mencionados na Bibliografia; EPE (2012) e ONS (www.ons.org.br).  
(*) Dado não localizado. 

 

No presente trabalho pretende-se verificar o desempenho do conjunto de 

empresas no período selecionado, e para tanto serão utilizados indicadores e outros 

métodos de análise de gestão administrativa e financeira. Para melhor visualização, os 

dados serão agrupados de acordo com a natureza do capital (privado ou estatal). 

Lembrando que alguns dados pontuais não foram obtidos, motivo pelo qual alguns 

indicadores não puderam ser calculados e expressos nas tabelas que seguem. 

É importante ressaltar também que a medida de tendência central dos valores 

escolhida para elaboração dos gráficos a seguir foi a mediana, porque a média 

aritmética é muito influenciada por valores extremos, podendo assim, enviesar a 

trajetória dos dados que se deseja representar (Bussab, 2002). Tanto é que o 

coeficiente de variação25, que relaciona o desvio padrão à média dos valores, mostrou-

                                                 
25 O coeficiente de variação fornece a variação dos dados obtidos em relação à média. Quanto menor for o seu valor, 
mais homogêneos serão os dados. É considerado baixo (apontando um conjunto de dados bem homogêneos) quando 



 
 

41 
 

se elevado para todos os indicadores, caracterizando a heterogeneidade das amostras 

e desqualificando a média como representativa do conjunto de dados.  

 

 

4.1. Rentabilidade das empresas no período 2001-201 1 

 

Inicialmente segue o indicador de rentabilidade do ativo, que relaciona o Lucro 

Líquido anual da empresa com o Ativo Total, demonstrando assim, a eficiência da 

aplicação dos ativos e o quanto eles estão gerando de lucro, de forma que quanto 

maior o valor deste indicador, melhor. O gráfico que representa a mediana do 

indicador de empresas públicas e privadas mostra que a Rentabilidade do Ativo das 

empresas apresentou melhoria após a Reforma ocorrida em 2004, sendo que essa 

melhora foi mais significativa e estável entre as empresas privadas. 

 

Tabela 7 - Rentabilidade do Ativo 

 Empresa 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

P
riv

ad
as

 

AES Tietê -* -0,1% 8,7% 12,5% 21,8% 25,7% 24,3% 27,5% 16,1% 17,6% 20,5% 

CEMAR -27,0% -14,4% -6,2% -3,5% 27,6% 11,6% 9,6% 10,2% 8,0% 9,9% 8,3% 

CPFL -10,5% -5,6% -2,5% 2,2% 7,5% 10,0% 10,5% 7,9% 9,0% 7,7% 5,6% 

CTEEP 1,7% 3,9% 5,1% 7,5% 9,5% 2,2% 16,5% 14,6% 13,6% 11,7% 10,9% 

Elektro 0,8% -28,9% 10,9% 7,5% 19,6% 15,3% 17,4% 13,3% 17,5% 13,9% 14,4% 

Energisa -0,4% -1,1% 0,8% 0,8% 2,9% 2,8% 10,2% 3,2% 7,7% 5,4% 5,0% 

Neoenergia 0,1% -0,8% 0,4% 2,6% 6,6% 7,5% 9,2% 9,3% 10,6% 9,1% 7,2% 

Rede Energia -0,2% -5,9% -3,3% -2,2% -0,3% 1,0% 0,3% 1,6% 0,1% -2,9% -5,3% 

Tractebel 9,4% -2,7% 8,4% 12,5% 16,3% 17,7% 15,8% 13,4% 10,0% 9,4% 11,7% 

E
st

at
ai

s 

CEB 3,8% -15,5% -1,8% -1,6% 1,8% -11,3% 7,9% 3,8% 3,6% 0,9% 2,1% 

CEEE -3,4% -4,8% -4,3% 0,0% 1,2% -2,8% 4,3% 6,9% 44,0% 4,1% 2,3% 

CELESC -3,2% -11,1% 6,1% 6,4% 6,3% 6,0% 8,2% 5,8% 2,6% 5,5% 6,0% 

CEMIG 3,6% 7,3% 8,0% 8,2% 10,1% 7,4% 7,2% 7,8% 7,0% 6,7% 6,5% 

CESP -4,0% -16,5% 3,2% 0,2% -1,0% -0,6% 0,9% -13,8% 2,4% 0,5% 0,6% 

COPEL 5,8% -3,7% 1,8% 3,7% 4,6% 10,4% 8,9% 8,1% 4,9% 5,7% 6,2% 

Eletrobras 3,1% 0,9% 0,3% 1,1% 0,8% 1,0% 1,3% 4,4% 0,9% 1,7% 2,3% 

EMAE 1,5% 3,3% -2,3% 0,8% -5,0% -8,1% -8,9% 14,9% -0,7% 1,2% -3,6% 

Fonte: Elaboração própria baseada nos Relatórios anuais, Demonstrações Financeiras e 
demais arquivos das empresas, mencionados na Bibliografia.  
(*) Dado necessário não localizado. 
 

                                                                                                                                               
for menor ou igual a 25%. O fato de o coeficiente de variação ser dado em valor relativo permite comparar séries de 
valores que apresentam unidades de medida distintas (Bussab, 2002). 
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Fonte: Elaboração própria baseada nos Relatórios anuais, Demonstrações Financeiras e 
demais arquivos das empresas, mencionados na Bibliografia. 
 

O indicador de rentabilidade do patrimônio líquido estabelece relação entre o 

lucro líquido anual da empresa e seu Patrimônio Líquido, representando, portanto, 

capacidade da empresa remunerar o seu patrimônio – capital dos proprietários, de 

forma que, quanto maior o valor deste indicador, melhor.  

 

Tabela 8 - Rentabilidade do Patrimônio Líquido  

 Empresa 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

P
riv

ad
as

 

AES Tietê -* -0,6% 44,0% 63,6% 117,0% 129,2% 121,6% 138,2% 35,0% 37,2% 43,2% 

CEMAR -784,3% 129,2% -36,2% -20,0% 84,2% 39,0% 35,7% 38,7% 26,3% 30,7% 25,7% 

CPFL 42,6% -29,7% -8,3% 6,6% 21,3% 28,8% 32,6% 25,0% 25,4% 22,8% 17,9% 

CTEEP 1,9% 4,8% 6,2% 9,1% 11,9% 3,1% 21,2% 20,2% 20,6% 17,8% 20,2% 

Elektro 3,9% -322,3% 360,3% 72,2% 63,6% 47,3% 43,1% 35,5% 44,2% 33,0% 36,0% 

Energisa -0,9% -2,9% 2,1% 2,0% 7,3% 8,1% 46,8% 15,7% 34,5% 16,4% 16,3% 

Neoenergia 0,1% -1,9% 0,9% 5,6% 13,8% 15,0% 17,7% 17,0% 18,5% 15,8% 12,9% 
Rede 

Energia -0,7% -22,5% -14,9% -4,6% -0,9% 3,5% 1,1% 7,2% 0,3% -13,9% -36,4% 

Tractebel 19,8% -6,6% 19,9% 27,8% 34,3% 35,4% 37,1% 35,2% 24,5% 23,9% 26,6% 

E
st

at
ai

s 

CEB 8,5% -55,2% -7,2% -7,1% 5,3% -71,0% 24,6% 10,7% 10,0% 2,6% 6,2% 

CEEE -18,1% -40,0% -51,2% 0,5% 13,5% -20,7% 25,0% 28,5% 82,9% 7,4% 4,1% 

CELESC -9,6% -45,6% 21,6% 21,8% 19,9% 17,7% 23,8% 15,8% 7,2% 14,1% 14,9% 

CEMIG 6,9% 17,5% 18,2% 19,0% 27,8% 22,3% 20,0% 19,5% 19,1% 19,7% 20,6% 

CESP -8,2% -52,7% 8,8% 0,5% -2,8% -1,2% 1,7% -29,8% 4,5% 0,9% 1,1% 

COPEL 9,4% -6,8% 3,5% 7,1% 8,9% 18,9% 14,8% 13,0% 7,5% 8,9% 9,8% 

Eletrobras 5,0% 1,6% 0,5% 1,8% 1,3% 1,5% 1,9% 7,1% 1,8% 3,6% 4,9% 

EMAE 2,0% 4,3% -2,9% 1,0% -6,4% -10,5% -12,1% 20,5% -0,9% 1,7% -5,3% 

Fonte: Elaboração própria baseada nos Relatórios anuais, Demonstrações Financeiras e 
demais arquivos das empresas, mencionados na Bibliografia.  
(*) Dado necessário não localizado. 
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Fonte: Elaboração própria baseada nos Relatórios anuais, Demonstrações Financeiras e 

demais arquivos das empresas, mencionados na Bibliografia. 
 

 O gráfico acima, da trajetória das medianas da Rentabilidade do Patrimônio 

Líquido de empresas públicas e privadas, mostra que esse indicador também 

apresentou melhoria após a Reforma de 2004, sendo mais uma vez mais significativa 

entre as empresas privadas, chegando a diferença entre estatais e privadas a quase 

30% em um dos anos do período. 

O indicador de margem operacional, cuja tabela com dados das empresas 

segue abaixo, relaciona o Lucro Operacional com a Receita Líquida das Vendas, e 

assim sendo, mede o percentual de lucro que a empresa conseguiu obter em sua 

operação depois de descontadas todas as despesas, exceto o imposto de renda e as 

despesas não operacionais, de forma que é também do grupo de indicadores do tipo 

“quanto maior, melhor”. 

 

 Tabela 9 - Margem Operacional 

 Empresa 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

P
riv

ad
as

 

AES Tietê -* -0,7% 38,1% 42,8% 66,5% 66,3% 70,6% 74,1% 64,8% 65,7% 69,1% 

CEMAR 22,6% 10,9% 12,0% 8,5% 20,8% 35,4% 36,3% 32,5% 30,0% 22,4% 18,3% 

CPFL 11,7% 11,4% 13,4% 18,8% 22,7% 30,5% 30,3% 24,1% 24,5% 22,8% 23,9% 

CTEEP 10,1% 16,8% 24,7% 37,8% 38,1% 5,0% 72,7% 72,7% 54,1% 50,8% 48,9% 

Elektro 17,5% 9,5% 14,2% 23,0% 29,2% 33,9% 31,7% 25,1% 23,6% 21,3% 21,7% 

Energisa 10,7% 22,2% 20,9% 19,5% 28,7% 29,0% 29,1% 24,2% 20,0% 16,9% 17,5% 

Neoenergia 0,0% 14,4% 22,6% 27,6% 36,1% 34,7% 36,6% 34,7% 30,4% 26,6% 22,6% 

Rede Energia 21,2% 9,9% 18,0% 17,8% 21,0% 21,3% 21,3% 16,3% 13,7% 11,5% 11,9% 

Tractebel 54,8% 27,8% 38,3% 42,4% 54,3% 51,3% 53,2% 56,2% 50,8% 52,4% 55,7% 

E
st

at
ai

s 

CEB 12,2% -46,5% 5,3% 8,5% 4,9% -12,3% 23,3% 6,5% 9,7% 6,5% 10,5% 

CEEE -2,6% 4,4% -8,3% 3,4% -0,4% 1,4% 26,3% 36,8% 181,3% 7,7% 14,2% 
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CELESC 7,8% 10,9% 16,0% 7,1% 10,5% 7,1% 11,5% 12,2% 2,5% 6,8% 10,5% 

CEMIG 18,3% 11,4% 23,4% 20,1% 23,0% 30,1% 32,1% 31,1% 30,4% 26,3% 27,9% 

CESP 29,1% 56,9% 51,8% 51,9% 32,2% 37,9% 57,6% 39,1% 22,8% 23,4% 31,1% 

COPEL 29,8% 11,8% 4,6% 15,3% 15,0% 32,8% 30,1% 26,5% 16,9% 15,0% 17,5% 

Eletrobras 23,7% 4,8% 33,4% 30,4% 30,7% 22,8% 14,3% 19,3% 16,4% 13,9% 14,0% 

EMAE 4,6% 24,9% -6,1% 4,6% -30,4% -74,3% -63,1% 94,3% -47,2% -59,4% -79,8% 

Fonte: Elaboração própria baseada nos Relatórios anuais, Demonstrações Financeiras e 
demais arquivos das empresas, mencionados na Bibliografia. 
(*) Dado necessário não localizado. 

 

 

 
Fonte: Elaboração própria baseada nos Relatórios anuais, Demonstrações Financeiras e 

demais arquivos das empresas, mencionados na Bibliografia. 
 

O gráfico de Margem Operacional demonstra uma relativa estabilidade no 

indicador das empresas privadas, ao passo que as estatais apresentaram maiores 

oscilações no indicador do período. Além disso, convém mencionar que a trajetória 

das empresas privadas situa-se em patamar superior a das estatais, chegando essa 

diferença a mais de 30% em 2006, e que nenhum dos dois grupos de empresas 

demonstrou mudança de performance significativa a partir de 2004, que, portanto, 

pudesse ser atribuída à Segunda Reforma. Ressalte-se ainda que nos quatro últimos 

anos do período, a trajetória dos dois grupos foi bastante semelhante, embora, como 

já dito, em patamares diferentes. 

O indicador de Margem Líquida por sua vez representa o Lucro Líquido em 

função da Receita Líquida das Vendas, e demonstrando assim, a fração de cada 

unidade monetária de vendas que resultou em lucro líquido. Quanto maior, portanto 

seu valor, melhor. 
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Tabela 10 - Margem Líquida 

 Empresa 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

P
riv

ad
as

 

AES Tietê -* -0,4% 25,1% 29,7% 45,6% 44,3% 41,6% 43,1% 42,3% 42,0% 44,8% 

CEMAR -62,2% -32,3% -12,5% -5,9% 54,0% 21,9% 20,3% 22,8% 17,3% 15,9% 12,9% 

CPFL -22,4% -21,1% -4,9% 4,1% 13,2% 17,7% 17,4% 13,2% 14,6% 12,8% 12,0% 

CTEEP 16,8% 23,3% 26,3% 31,8% 38,9% 9,6% 65,0% 52,9% 40,1% 36,0% 31,6% 

Elektro 1,6% -65,0% 20,2% 13,4% 29,9% 22,0% 20,7% 15,6% 18,2% 13,4% 13,8% 

Energisa -1,1% -3,8% 2,4% 2,1% 7,6% 7,7% 20,4% 6,4% 13,9% 9,0% 8,7% 

Neoenergia 0,2% -3,2% 1,3% 7,5% 16,2% 19,1% 22,6% 23,4% 22,2% 19,8% 15,9% 

Rede Energia -0,7% -19,1% -8,4% -7,5% -0,8% 3,1% 0,9% 4,5% 0,1% -5,4% -8,8% 

Tractebel 27,9% -13,3% 28,2% 31,4% 40,2% 36,2% 34,4% 32,8% 31,2% 29,5% 33,5% 

E
st

at
ai

s 

CEB 6,5% -27,6% -3,1% -2,5% 3,2% -19,4% 13,8% 7,0% 5,9% 1,5% 3,3% 

CEEE -10,5% -13,9% -9,5% 0,1% 2,1% -3,2% 14,1% 20,5% 217,4% 20,7% 11,6% 

CELESC -6,2% -16,6% 7,9% 7,6% 6,9% 7,4% 10,9% 7,3% 3,6% 6,8% 7,7% 

CEMIG 9,8% 19,6% 21,3% 19,8% 24,3% 20,3% 17,0% 17,3% 17,5% 16,3% 15,3% 

CESP -38,5% -183,7% 36,3% 1,8% -10,6% -5,8% 8,2% -94,8% 18,0% 3,2% 3,7% 

COPEL 21,0% -12,0% 5,5% 9,6% 10,4% 25,4% 21,3% 19,8% 12,7% 14,6% 15,1% 

Eletrobras 15,1% 6,2% 1,6% 6,4% 4,9% 5,8% 6,3% 20,2% 5,1% 9,5% 12,7% 

EMAE 3,7% 10,6% -11,6% 3,8% -28,8% -66,6% -84,6% 68,1% -4,7% 9,8% -24,9% 

Fonte: Elaboração própria baseada nos Relatórios anuais, Demonstrações Financeiras e 
demais arquivos das empresas, mencionados na Bibliografia.  
(*) Dado necessário não localizado. 

 

 

 
Fonte: Elaboração própria baseada nos Relatórios anuais, Demonstrações Financeiras e 

demais arquivos das empresas, mencionados na Bibliografia. 
 

 

Diferentemente da Margem Operacional, após a Reforma da Reforma, as 

empresas públicas e privadas apresentaram melhoria de desempenho de Margem 

Líquida, mais uma vez com as empresas privadas situando-se em patamar superior às 
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estatais, embora ambos os grupos tenham apresentado variações expressivas ao 

longo do período.  

É importante mencionar que a diferença entre Margem Operacional e Margem 

Líquida reside principalmente na exclusão do numerador desta última, das despesas 

com juros, variações monetárias e cambiais, e Imposto de Renda, de forma que, se o 

último indicador apresentou melhoria no pós Reforma e o primeiro não, essa melhoria 

decorre sobretudo de ganhos financeiros, e não operacionais. Inclusive esses ganhos 

tendem a decorrer mais da situação macroeconômica do país no período, do que da 

Segunda Reforma do Setor Elétrico.  

Além disso, convém destacar que as oscilações verificadas no mesmo 

indicador podem ser atribuídas a variações no resultado financeiro durante os anos do 

período analisado, já que como visto, a Margem Operacional apresentou relativa 

estabilidade em sua trajetória.  

Seguem abaixo os gráficos representativos da evolução do Lucro Líquido e do 

Resultado Operacional das empresas públicas e privadas objeto deste trabalho, com 

os valores expressos em milhões de Reais e corrigidos para o ano base 2011 pelo 

IGP-DI/FGV26. 

 

Tabela 11 - Lucro líquido (valores em R$ milhões no  ano base 2011) 

 
Empresa 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

P
riv

ad
as

 

AES Tietê -* -5,48 336,03 465,67 792,16 864,35 825,99 870,34 813,53 861,77 887,19 

CEMAR -513,80 -262,69 -91,16 -49,64 512,37 249,78 244,19 286,32 228,41 325,64 259,90 

CPFL -558,96 -1513,37 -511,50 445,55 1454,93 1976,19 2224,91 1603,40 1909,29 1797,88 1607,08 

CTEEP 170,32 365,56 382,47 557,15 667,12 165,73 1160,08 1039,53 993,04 949,23 961,11 

Elektro 61,01 -2043,25 614,51 415,03 937,86 706,10 633,16 492,43 653,98 526,41 517,11 

Energisa -17,65 -50,77 30,25 28,71 103,53 111,91 444,46 131,92 318,95 227,50 222,68 

Neoenergia 13,48 -202,20 75,61 486,97 1171,72 1400,51 1817,18 1852,99 2108,56 2078,04 1629,36 

Rede 
Energia -33,12 -729,79 -325,91 -318,60 -32,21 124,58 38,88 225,19 9,54 -431,09 -722,51 

Tractebel 1397,63 -399,01 889,48 1238,31 1310,79 1378,10 1417,93 1401,62 1256,73 1416,13 1520,16 

E
st

at
ai

s 

CEB 101,28 -379,20 -36,47 -31,24 39,22 -217,02 163,14 84,14 82,01 22,00 48,44 

CEEE -260,69 -373,03 -249,95 2,50 57,73 -66,54 103,27 155,72 1803,93 178,55 92,59 

CELESC -213,39 -631,81 289,28 321,03 295,58 300,70 469,18 324,83 143,31 319,67 340,11 

                                                 
26 O IGP-DI/FGV (Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna da Fundação Getúlio Vargas) foi 
instituído em 1944 com a finalidade de medir o comportamento de preços em geral da economia 
brasileira. É uma média aritmética, ponderada dos seguintes índices: IPA – Índice de Preços no Atacado, 
que mede a variação de preços no mercado atacadista; IPC – Índice de Preços ao Consumidor, que 
mede a variação de preços entre as famílias que percebem renda de 1 a 33 salários mínimos nas cidades 
de São Paulo e Rio de Janeiro; INCC – Índice Nacional da Construção Civil, que mede a variação de 
preços no setor da construção civil, considerando tanto materiais quanto a mão de obra empregada no 
setor. O IPA pondera o IGP-DI em 60%, o IPC em 30%, e o INCC em 10%. 
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CEMIG 1147,17 2178,17 2059,88 2212,11 2854,08 2419,18 2363,28 2371,78 2457,94 2639,03 2536,46 

CESP -1952,21 -7430,33 1079,58 54,41 -278,88 -166,59 242,18 -
2955,74 

551,30 108,74 114,02 

COPEL 1140,89 -695,78 294,35 597,67 715,70 1749,01 1500,62 1355,86 912,16 1180,78 1235,81 

Eletrobras 7804,18 2392,34 555,76 2065,97 1388,42 1634,49 2098,98 7712,87 1440,22 2983,83 3950,50 

EMAE 42,00 83,70 -43,47 14,66 -75,61 -111,04 -110,17 214,41 -8,67 16,33 -42,86 

Fonte: Elaboração própria baseada nos Relatórios anuais, Demonstrações Financeiras e 
demais arquivos das empresas, mencionados na Bibliografia.  
(*) Dado necessário não localizado. 

 

 
Fonte: Elaboração própria baseada nos Relatórios anuais, Demonstrações Financeiras e 

demais arquivos das empresas, mencionados na Bibliografia. 
 

 

Tabela 12 - Resultado Operacional (R$ milhões - ano  base 2011) 

 Empresa 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

P
riv

ad
as

 

AES Tietê -* -8,88372 509,8093 670,5123 1155,267 1294,003 1401,57 1494,733 1247,398 1346,284 1367,569 

CEMAR 186,9977 88,77629 87,57451 71,65245 197,6258 404,0893 437,2144 407,8024 396,1041 460,8157 366,6004 

CPFL 293,7198 818,8499 1391,388 2025,658 2507,557 3392,79 3861,029 2936,107 3205,784 3201,605 3203,379 

CTEEP 102,1783 263,3807 359,7113 663,7792 653,6574 85,68115 1296,679 1428,313 1339,683 1339,684 1490,747 

Elektro 660,1183 298,609 430,4579 713,63 916,9496 1087,071 969,3348 791,9025 850,0905 837,7073 813,7246 

Energisa 166,6624 293,9823 260,2227 263,6596 390,7969 421,5416 636,2721 498,7078 459,5243 425,352 444,7016 

Neoenergia -* 901,4081 1348,596 1798,699 2612,152 2545,465 2950,351 2743,796 2886,219 2779,981 2314,197 

Rede 
Energia 996,6067 380,9105 700,7853 753,9138 837,5755 869,4968 952,3815 820,4036 908,3599 918,7691 969,9102 

Tractebel 2743,028 831,3319 1204,848 1673,097 1770,673 1951,631 2196,793 2400,896 2047,185 2513,014 2529,269 

E
st

at
ai

s 

CEB 189,1916 -639,491 62,88984 104,7686 59,96359 -138,414 276,514 77,62015 134,338 98,09881 151,3541 

CEEE -65,2233 117,169 -217,682 92,44452 -10,9197 30,17989 192,3574 280,103 1504,677 66,17526 113,98 

CELESC 269,7168 413,7516 586,8749 299,287 449,4683 286,5492 492,799 538,2268 101,7489 319,1174 460,8175 

CEMIG 2136,022 1264,908 2265,525 2238,248 2697,999 3588,549 4453,58 4254,071 4253,122 4262,233 4633,996 

CESP 1475,639 2303,994 1539,306 1588,14 844,5875 1090,959 1705,827 1219,243 695,7886 794,4117 965,4315 

COPEL 1619,352 685,8334 242,6002 958,7451 1036,619 2256,691 2126,647 1818,259 1218,247 1206,52 1427,241 
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Eletrobras 12237,08 1871,327 11306,62 9771,501 8648,546 6434,746 4792,139 7362,704 4667,351 4373,057 4350,398 

EMAE 52,9122 197,1028 -22,8632 17,46943 -79,8171 -123,92 -82,0927 296,763 -87,4715 -99,153 -137,567 

Fonte: Elaboração própria baseada nos Relatórios anuais, Demonstrações Financeiras e 
demais arquivos das empresas, mencionados na Bibliografia.  
(*) Informação não localizada. 
 

 
Fonte: Elaboração própria baseada nos Relatórios anuais, Demonstrações Financeiras e 

demais arquivos das empresas, mencionados na Bibliografia. 
 

Em relação ao Lucro Líquido e Resultado Operacional das empresas é 

evidente a melhoria no desempenho das de capital privado no pós Segunda Reforma 

do Setor Elétrico. Cabe ressaltar ainda que além da Reforma ter representado um 

ponto de inflexão para essas empresas, a partir de então o patamar de seus valores 

esteve sempre acima das estatais e não apresentou oscilações relevantes no período. 

 

 

4.2. EVA das empresas nos anos 2000  

 

Segundo Galvão et al (2008), a empresa de consultoria Stern Stewart & Co 

desenvolveu na década de 1980, o modelo denominado Economic Value Added, que 

resgata um antigo conceito de lucro residual (residual income), isto é, considera que 

só há lucro após a adequada remuneração do capital aplicado no negócio, a cobertura 

do custo de capital (remuneração requerida). Assim, o modelo EVA consiste, portanto, 

numa medida de performance financeira, que captura o ganho econômico real da 

empresa, ou o quanto os lucros excederam os custos do capital investido. 

Dada sua relevância foi calculado o EVA das empresas integrantes da amostra 

em referência, com as seguintes premissas em relação ao custo do capital próprio 

(Ke): à taxa livre de risco (rf) considerada corresponde à média geométrica do retorno 
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do título da dívida pública americana de 2002 a 2012, somada à diferença das taxas 

de inflação americana e brasileira; o prêmio pelo risco (rm) equivale ao retorno médio 

do Índice Bovespa dos últimos 36 meses; e, ao beta foi atribuído o valor médio do beta 

do Setor Elétrico dos últimos 36 meses. Isso posto, o Ke obtido foi de 9,90%, o qual foi 

aplicado em todo o período 2002-2011 e para todas as empresas da amostra. Segue 

abaixo tabela com o EVA anual de cada empresa: 

 

Tabela 13 - EVA (Economic Value Added) 

  
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

P
riv

ad
as

 

AES Tietê -* 35,1% 55,8% 111,4% 119,3% 118,2% 128,3% 131,0% 26,7% 32,7% 

CEMAR -
452,6% 46,8% 11,3% 222,0% 31,7% 29,7% 35,2% 23,7% 27,0% 17,4% 

CPFL 117,4% -22,6% -2,1% 14,2% 19,4% 23,8% 15,4% 22,6% 13,6% 12,8% 

CTEEP -5,4% -3,6% -0,1% 2,3% -6,9% 12,3% 10,6% 11,1% 9,5% 10,2% 

ELEKTRO -
154,9% 

-
132,4% 252,1% 173,0% 38,6% 34,1% 26,3% 41,6% 25,2% 26,2% 

Energisa -12,8% -7,7% -7,8% -1,7% -1,9% 23,7% 5,1% 31,6% 14,3% 7,9% 

Neoenergia -12,0% -9,0% -4,0% 5,2% 6,8% 10,4% 9,6% 11,2% 8,1% 3,9% 

Rede Energia -27,3% -22,6% -25,6% -10,4% -6,4% -8,8% -2,9% -9,6% -
25,1% 

-
35,9% 

TRACTEBEL -16,1% 8,8% 19,9% 23,1% 26,6% 27,9% 29,7% 24,5% 17,3% 18,6% 

E
st

at
ai

s 

CEB -45,2% -16,6% -16,5% 0,1% -39,4% 45,5% 3,8% 1,5% -7,3% -3,5% 

CEEE -38,5% -43,8% -9,3% 4,3% -25,7% 23,4% 30,7% 350,2% -1,8% -5,6% 

CELESC -41,2% 16,5% 15,9% 12,6% 10,6% 18,8% 7,9% -2,3% 5,8% 6,8% 

CEMIG 4,6% 11,1% 11,1% 17,6% 14,0% 12,7% 11,7% 12,1% 10,3% 11,1% 

CESP -44,4% -0,2% -9,4% -12,6% -11,6% -8,1% -32,7% -3,8% -9,0% -8,9% 

COPEL -16,2% -6,3% -2,2% -0,3% 12,2% 6,9% 4,5% -0,4% -0,3% 0,5% 

ELETROBRAS  -8,2% -9,4% -8,0% -8,5% -8,4% -7,9% -2,3% -8,4% -6,2% -4,6% 

EMAE -5,4% -12,7% -8,9% -15,9% -19,4% -20,7% 15,5% -10,8% -8,2% -
14,9% 

Fonte: Elaboração própria baseada nos Relatórios anuais, Demonstrações Financeiras e 
demais arquivos das empresas, mencionados na Bibliografia.  
(*) Informação não localizada. 

 

A seguir está representado o gráfico da mediana do EVA das empresas 

estatais e privadas, evidenciando melhor performance das empresas privadas  em 

comparação às estatais, sobretudo no pós reforma, quando o EVA das primeiras se 

manteve sempre positivo, o que representa ocorrência de lucro econômico, ou criação 

de valor ao acionista pelas mesmas.  

As estatais por sua vez apresentaram valores positivos de EVA apenas em 

2007 e 2008, o que caracteriza destruição da riqueza do investidor, pelas mesmas na 

maior parte do período, incluindo em parte do pós Reforma. 



 
 

50 
 

Convém destacar que o EVA negativo é um alerta de que o capital investido na 

companhia não está sendo remunerado a uma taxa mínima que compense o risco 

envolvido no negócio. Com isso, é oportuno verificar a viabilidade de medidas 

semelhantes às sugeridas por Ehrbar (1999), quais sejam: cortar custos sem acrescer 

capital, ou seja, operar de forma mais eficiente com vistas a obter maior retorno sobre 

o capital já investido no negócio; investir em crescimento lucrativo, empreendendo 

todos os projetos com valor líquido presente positivo, que propiciem um retorno sobre 

o capital utilizado que exceda o custo de captação desses recursos; deixar de investir 

em (ou liquidar) ativos e atividades que não estejam gerando retornos iguais ou 

maiores do que o custo de capital, o que inclui a venda de ativos que valham mais 

para outros investidores, a redução de estoques e aceleração da cobrança de contas a 

receber (pois ambas representam investimentos de capital); estruturar as finanças da 

empresa a minimizar o custo de capital. 

 

 
Fonte: Elaboração própria baseada nos Relatórios anuais, Demonstrações Financeiras e 

demais arquivos das empresas, mencionados na Bibliografia. 
 

 

4.3. Liquidez das empresas no período 2001-2011 

 

O indicador de Liquidez Corrente mede a capacidade de pagamento da 

empresa no curto prazo, ou seja, sua capacidade de fazer frente às obrigações de até 

um ano, de forma que quanto maior seu valor, melhor. Abaixo segue tabela com os 

valores deste indicador. 
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Tabela 14 - Liquidez Corrente 

 Empresa 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

P
riv

ad
as

 

AES Tietê -* 0,75 2,02 2,14 1,53 1,36 1,33 1,13 1,09 1,45 1,25 

CEMAR 0,71 0,49 0,48 1,84 1,16 0,99 1,14 1,28 1,82 1,70 1,43 

CPFL 0,28 0,58 0,95 1,08 0,91 0,98 0,97 0,88 1,07 0,88 1,19 

CTEEP 2,40 2,10 2,31 3,03 2,09 1,22 1,36 0,77 0,55 1,96 0,96 

Elektro 1,04 1,45 1,22 0,90 1,14 1,27 1,07 0,85 1,07 0,89 1,42 

Energisa 0,52 0,58 0,78 0,50 0,79 1,05 1,62 2,34 1,63 1,58 1,92 

Neoenergia 0,65 0,85 0,48 1,12 1,62 1,86 1,88 2,21 2,33 2,17 2,26 

Rede 
Energia 0,57 0,50 0,65 0,73 0,68 0,94 1,19 0,85 0,78 0,82 0,61 

Tractebel 1,24 1,30 0,88 0,97 0,70 0,64 0,85 0,50 1,33 0,84 1,03 

E
st

at
ai

s 

CEB 0,86 0,60 1,30 1,12 1,18 0,89 0,95 0,53 0,68 0,73 0,70 

CEEE 0,85 0,74 0,68 0,70 0,68 0,25 0,34 0,24 1,08 0,98 2,13 

CELESC 1,49 1,09 1,30 1,50 1,47 1,32 1,36 1,51 1,15 1,02 1,11 

CEMIG 0,95 0,66 0,73 0,86 0,91 1,11 1,31 1,32 0,84 1,26 0,70 

CESP 0,32 0,32 0,18 0,31 0,21 0,42 0,66 0,57 0,59 0,54 0,61 

COPEL 1,03 1,30 1,10 0,71 1,06 1,17 1,69 1,82 2,10 1,64 1,80 

Eletrobras 1,00 1,22 1,30 1,18 1,42 1,51 1,63 1,79 2,17 1,77 1,40 

EMAE 1,79 2,47 1,66 1,91 1,63 0,64 0,44 1,01 0,96 1,24 1,21 

Fonte: Elaboração própria baseada nos Relatórios anuais, Demonstrações Financeiras e 
demais arquivos das empresas, mencionados na Bibliografia. 
(*) Dado necessário não localizado. 
 

 

 
Fonte: Elaboração própria baseada nos Relatórios anuais, Demonstrações Financeiras e 

demais arquivos das empresas, mencionados na Bibliografia. 
 

 

O gráfico de Liquidez Corrente demonstra que ao longo do período 2001-2011 

ambos os grupos de empresas apresentaram valores satisfatórios para o indicador, 

demonstrando capacidade de fazerem frente a suas obrigações de curto prazo, com 
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seus direitos de curto prazo. No pós Segunda Reforma, pode-se perceber que os 

valores estiveram ainda mais próximos a 1, com o maior distanciamento deste valor 

tendo ocorrido em 2008 – quando as empresas privadas atingiram o indicador de 0,88, 

o que ainda é bastante razoável. Inclusive, cabe ressaltar que após 2004, esse foi o 

único ano em que as empresas privadas estiveram abaixo das estatais, o que, como já 

explicitado, não quer dizer que essas tiveram um desempenho ruim. 

O indicador de Liquidez Geral, abaixo, indica a capacidade de a empresa fazer 

frente a suas dívidas, sem uso do Ativo Permanente, no curto e no longo prazo.  

 

Tabela 15 - Liquidez Geral 

 Empresa 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

P
riv

ad
as

 

AES Tietê - 0,45 0,49 0,55 0,62 0,59 0,63 0,64 0,45 0,45 0,43 

CEMAR 0,29 0,30 0,31 0,53 0,77 0,75 0,73 0,67 0,70 0,76 0,71 

CPFL 0,25 0,46 0,56 0,70 0,71 0,63 0,63 0,61 0,60 0,58 0,54 

CTEEP 1,74 1,11 1,13 1,42 1,32 0,98 0,91 0,87 0,74 2,92 2,17 

Elektro 0,39 0,31 0,42 0,51 0,91 0,87 0,78 0,74 0,78 0,66 0,65 

Energisa 0,58 0,59 0,64 0,67 0,72 0,84 0,68 0,65 0,65 0,76 0,75 

Neoenergia 0,77 0,73 0,74 0,78 0,89 0,97 1,03 1,00 1,09 1,17 1,12 

Rede Energia 0,76 0,61 0,95 0,67 0,63 0,66 0,69 0,58 0,63 0,71 0,58 

Tractebel 0,42 0,44 0,36 0,46 0,41 0,45 0,47 0,30 0,41 0,36 0,35 

E
st

at
ai

s 

CEB 0,73 0,63 0,67 0,65 0,61 0,49 0,49 0,47 0,82 0,88 0,90 

CEEE 0,44 0,48 0,43 0,42 0,43 0,25 0,26 0,26 0,76 0,72 1,88 

CELESC 0,80 0,65 0,81 0,85 0,87 0,90 0,86 0,88 1,24 1,31 1,36 

CEMIG 0,83 0,65 0,74 0,80 0,78 0,73 0,78 0,79 0,95 0,93 0,91 

CESP 0,23 0,18 0,13 0,16 0,13 0,22 0,24 0,26 0,27 0,29 0,29 

COPEL 0,76 0,71 0,79 0,81 0,85 0,91 1,05 1,15 1,28 1,37 1,37 

Eletrobras 0,70 0,63 0,70 0,73 0,84 0,89 0,98 0,99 1,30 1,22 1,20 

EMAE 1,04 1,14 1,00 1,05 0,95 0,73 0,54 1,66 1,67 1,78 1,72 

Fonte: Elaboração própria baseada nos Relatórios anuais, Demonstrações Financeiras e 
demais arquivos das empresas, mencionados na Bibliografia.  
(*) Dado necessário não localizado. 
 



 
 

53 
 

 
Fonte: Elaboração própria baseada nos Relatórios anuais, Demonstrações Financeiras e 

demais arquivos das empresas, mencionados na Bibliografia. 
 

O indicador de Liquidez Geral das empresas privadas ao longo de 2001-2011 

manteve-se abaixo do nível desejável, que é igual ou maior que a unidade (1,00). Essa 

performance não quer dizer que as empresas estejam insolventes, porém, sua 

situação não é confortável. O indicador das estatais por sua vez, a partir de 2007 

assumiu trajetória de crescimento expressivo, de forma que em 2009 atingiu patamar 

satisfatório, mantido em 2010 e 2011. 

Ademais, o referido indicador aponta que ao longo do período 2001-2011, com 

exceção dos anos de 2006 e 2007, as estatais mostraram-se em patamar superior ao 

das empresas privadas, evidenciando que estas têm maior alavancagem que as 

primeiras. 

 

 

4.4. Estrutura de Capital das empresas no período 2 001-2011 
 

O índice de Endividamento Total determina a proporção de ativos totais 

fornecida pelos credores da empresa. Quanto menor for este índice, menor será o 

montante de dinheiro de terceiros empregado para gerar resultado, melhor a liquidez 

da empresa e, portanto, menor o seu risco financeiro. Por outro lado, o endividamento 

é uma fonte importante de recursos para a empresa manter suas operações ou para 

que possa ampliá-las. Deve-se considerar, ademais, que o custo do capital de 

terceiros em muitos casos são menores que o custo do capital próprio. 

Quando esse índice é consistente e acentuadamente maior que a unidade 

(1,00), indica uma dependência exagerada de recursos de terceiros. Assim sendo, um 
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sintoma típico de empresas que vão à falência índice de recursos de terceiros elevado 

durante um longo período.  

A tabela abaixo apresenta o índice de endividamento total das empresas 

integrantes da amostra em referência: 

 

Tabela 16 - Endividamento total 

 Empresa 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

P
riv

ad
as

 

AES Tietê 
 0,81 0,80 0,80 0,81 0,80 0,80 0,80 0,54 0,53 0,53 

CEMAR 0,97 1,11 1,17 0,83 0,67 0,70 0,73 0,74 0,70 0,68 0,68 

CPFL 1,25 0,81 0,70 0,66 0,65 0,65 0,68 0,69 0,65 0,66 0,69 

CTEEP 0,09 0,18 0,18 0,17 0,20 0,27 0,22 0,28 0,34 0,34 0,46 

Elektro 0,80 1,09 0,97 0,90 0,69 0,68 0,60 0,63 0,60 0,58 0,60 

Energisa 0,61 0,62 0,62 0,62 0,60 0,66 0,78 0,80 0,78 0,67 0,69 

Neoenergia 0,51 0,57 0,53 0,53 0,53 0,50 0,48 0,45 0,43 0,43 0,45 

Rede 
Energia 0,43 0,50 0,34 0,52 0,54 0,48 0,40 0,47 0,47 0,46 0,56 

Tractebel 3,02 2,76 3,82 2,86 3,55 3,50 2,99 5,40 3,46 4,08 4,29 

E
st

at
ai

s 

CEB 0,55 0,72 0,75 0,78 0,66 0,84 0,68 0,65 0,64 0,66 0,66 

CEEE 0,81 0,88 0,92 0,91 0,91 0,86 0,83 0,76 0,47 0,45 0,42 

CELESC 0,67 0,76 0,72 0,70 0,68 0,66 0,66 0,63 0,63 0,61 0,59 

CEMIG 0,48 0,59 0,56 0,57 0,64 0,67 0,64 0,60 0,63 0,66 0,69 

CESP 0,51 0,69 0,64 0,64 0,64 0,48 0,47 0,54 0,46 0,45 0,45 

COPEL 0,38 0,45 0,48 0,47 0,48 0,45 0,40 0,37 0,35 0,37 0,37 

Eletrobras 0,38 0,45 0,43 0,41 0,37 0,36 0,34 0,38 0,50 0,52 0,53 

EMAE 0,24 0,22 0,22 0,22 0,21 0,22 0,26 0,27 0,29 0,28 0,32 

Fonte: Elaboração própria baseada nos Relatórios anuais, Demonstrações Financeiras e 
demais arquivos das empresas, mencionados na Bibliografia. 
(*) Dado necessário não localizado. 
 

 

 
Fonte: Elaboração própria baseada nos Relatórios anuais, Demonstrações Financeiras e 

demais arquivos das empresas, mencionados na Bibliografia. 
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O gráfico do Endividamento Total mostrou-se sempre inferior a 1,00, portanto, 

em patamar confortável ao longo do período de análise. Cabe mencionar ainda que a 

redução do endividamento total considerando os anos 2001 a 2011 foi de 0,2% para 

estatais, e 1,6% para privadas; porém, considerando apenas os anos após a Segunda 

Reforma (2004-2011) a redução das empresas estatais foi mais significativa (3,1%) do 

que a das empresas privadas (1,5%). É evidente, portanto, a maior participação de 

capital de terceiros na estrutura de capital das empresas privadas comparativamente 

às estatais, o que mais uma vez indica que aquelas são mais alavancadas do que 

estas. 

 

Tabela 17 - Composição do Endividamento  

 Empresa 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

P
riv

ad
as

 

AES Tietê - 0,21 0,16 0,19 0,32 0,35 0,40 0,48 0,33 0,25 0,28 

CEMAR 0,33 0,52 0,56 0,26 0,39 0,44 0,39 0,33 0,27 0,32 0,35 

CPFL 0,49 0,48 0,30 0,36 0,47 0,41 0,40 0,38 0,29 0,33 0,24 

CTEEP 0,51 0,36 0,33 0,33 0,46 0,56 0,35 0,46 0,59 0,34 0,50 

Elektro 0,18 0,14 0,24 0,43 0,55 0,52 0,45 0,54 0,49 0,56 0,34 

Energisa 0,50 0,47 0,32 0,48 0,46 0,31 0,29 0,19 0,29 0,31 0,25 

Neoenergia 0,48 0,39 0,60 0,29 0,28 0,32 0,39 0,32 0,31 0,35 0,33 

Rede 
Energia 0,39 0,31 0,37 0,27 0,30 0,29 0,28 0,34 0,36 0,40 0,46 

Tractebel 0,27 0,28 0,30 0,36 0,40 0,45 0,39 0,37 0,22 0,29 0,23 

E
st

at
ai

s 

CEB 0,50 0,68 0,31 0,37 0,42 0,44 0,48 0,68 0,42 0,45 0,46 

CEEE 0,23 0,30 0,24 0,26 0,31 0,30 0,28 0,34 0,26 0,28 0,38 

CELESC 0,36 0,27 0,34 0,34 0,38 0,41 0,43 0,41 0,34 0,39 0,42 

CEMIG 0,28 0,37 0,42 0,42 0,45 0,37 0,38 0,40 0,54 0,29 0,48 

CESP 0,23 0,17 0,20 0,22 0,23 0,26 0,21 0,19 0,16 0,19 0,20 

COPEL 0,31 0,21 0,29 0,49 0,44 0,48 0,39 0,40 0,30 0,39 0,29 

Eletrobras 0,26 0,17 0,19 0,21 0,20 0,23 0,29 0,27 0,19 0,24 0,30 

EMAE 0,47 0,33 0,23 0,23 0,24 0,36 0,38 0,25 0,27 0,27 0,39 

Fonte: Elaboração própria baseada nos Relatórios anuais, Demonstrações Financeiras e 
demais arquivos das empresas, mencionados na Bibliografia.  
(*) Dado necessário não localizado. 
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Fonte: Elaboração própria baseada nos Relatórios anuais, Demonstrações Financeiras e 

demais arquivos das empresas, mencionados na Bibliografia. 
 

 

Além das empresas estatais mostrarem-se menos dependentes de capitais de 

terceiros em relação às empresas privadas, o indicador de Composição do 

Endividamento revela que a participação do capital de terceiros de curto prazo é maior 

na estrutura patrimonial das privadas do que na das estatais ao longo de todo o 

período de análise, exceto 2011; embora os valores do indicador para ambos os 

conjuntos de empresas sejam regulares. Convém mencionar ainda que não é 

percebida qualquer alteração significativa na participação de capitais de terceiros de 

curto prazo em relação ao total de capital de terceiros, em função da Segunda 

Reforma do Setor Elétrico. 

O indicador denominado Imobilização do Patrimônio Líquido mostra, 

especificamente, o percentual do Patrimônio Líquido aplicado no Ativo Permanente, 

sendo, portanto, um indicador importante, cujo crescimento excessivo pode provocar 

problemas de solvência na empresa. 

 

Tabela 18 - Imobilização do Patrimônio Líquido 

 Empresa 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

P
riv

ad
as

 

AES Tietê -* 3,27 3,04 2,86 2,67 2,63 2,46 2,46 1,64 1,62 1,64 

CEMAR 21,03 -5,97 -3,74 3,25 1,47 1,59 1,73 1,91 1,69 1,51 1,62 

CPFL -2,78 3,32 2,03 1,59 1,53 1,71 1,78 1,85 1,73 1,83 2,01 

CTEEP 0,924 0,976 0,971 0,913 0,919 1,009 1,027 1,050 1,135 0,004 0,004 

Elektro 3,41 -7,44 19,58 5,19 1,20 1,26 1,32 1,43 1,34 1,46 1,53 

Energisa 1,66 1,68 1,59 1,54 1,41 1,31 2,14 2,37 2,19 1,50 1,57 

Neoenergia 1,24 1,35 1,30 1,25 1,12 1,03 0,97 1,00 0,93 0,88 0,90 

Rede Energia 0,88 0,80 0,75 1,26 0,92 0,85 0,79 0,73 0,58 0,51 0,49 

Tractebel 1,65 1,81 1,87 1,66 1,65 1,55 1,72 2,14 1,86 1,99 1,83 

E
st

at
a is
 

CEB 1,33 1,96 1,99 2,25 1,76 3,70 2,08 1,97 1,33 1,24 1,20 

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Gráfico 13 - Composição do Endividamento 

Mediana - Empresas Privadas Mediana - Empresas Estatais



 
 

57 
 

CEEE 3,39 4,82 7,23 7,14 6,95 5,82 4,59 3,30 1,21 1,23 0,35 

CELESC 1,41 2,11 1,48 1,35 1,29 1,20 1,26 1,20 0,58 0,51 0,47 

CEMIG 1,16 1,49 1,34 1,27 1,38 1,54 1,38 1,31 1,08 1,14 1,20 

CESP 1,81 2,80 2,55 2,50 2,52 1,73 1,69 1,85 1,63 1,57 1,57 

COPEL 1,15 1,23 1,19 1,17 1,14 1,08 0,97 0,91 0,85 0,79 0,79 

Eletrobras 1,19 1,30 1,22 1,19 1,10 1,06 1,01 1,01 0,70 0,76 0,78 

EMAE 0,99 0,96 1,00 0,99 1,01 1,08 1,17 0,75 0,73 0,69 0,67 

Fonte: Elaboração própria baseada nos Relatórios anuais, Demonstrações Financeiras e 
demais arquivos das empresas, mencionados na Bibliografia.  
(*) Dado necessário não localizado. 
 

 
Fonte: Elaboração própria baseada nos Relatórios anuais, Demonstrações Financeiras e 

demais arquivos das empresas, mencionados na Bibliografia. 
 

A imobilização do Patrimônio Líquido revela uma tendência de queda do 

indicador das empresas estatais a partir de 2002, que se traduz na redução da 

dependência de capitais de terceiros para financiamento do Ativo Permanente, 

incluindo possíveis expansões, o que é salutar, já que assim, a empresa tem maior 

liberdade financeira para movimentar os seus negócios. Já a trajetória deste indicador 

das empresas privadas mostrou-se diferente: oscilações ao longo do período com 

tendência de crescimento, superando inclusive a unidade (1,00) em todo o período, o 

que não é favorável, sobretudo se o capital de terceiros aplicado no Ativo Permanente 

não for de longo prazo (Marques, 2004). 

 

 

4.5. Investimentos das empresas no período 2001-201 1 
 

A tabela abaixo apresenta os valores de investimentos realizados pelas 

empresas, com valores em milhões de Reais, referentes ao ano base 2011, incluídos, 
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quando existentes, os investimentos no âmbito do Programa do Governo Federal “Luz 

para Todos”. 

 

Tabela 19 - Investimentos (em R$ milhões - com valo res no ano base 2011) 

 Empresa 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

P
riv

ad
as

 

AES Tietê 90,01 66,31 21,33 34,98 39,18 65,45 69,16 74,16 65,67 95,84 183,77 

CEMAR 308,68 86,32 54,18 73,09 331,08 430,68 533,74 584,83 482,79 466,45 521,79 

CPFL -* 552,24 970,05 966,44 892,52 1.121,74 2.095,10 1.480,61 1.612,87 2.103,77 2.000,44 

CTEEP -* -* 297,02 259,90 450,18 664,62 595,72 411,25 642,04 590,11 694,54 

Elektro -* 257,21 259,37 203,35 268,83 362,70 359,22 336,72 318,08 414,68 344,64 

Energisa 201,77 149,92 99,69 159,24 209,09 349,05 318,27 367,64 435,47 427,18 498,06 

Neoenergia 2.903,88 3.278,67 1.288,24 988,01 1.151,66 1.644,60 1.990,82 1.853,78 2.004,56 2.524,52 2.205,21 

Rede 
Energia 791,14 911,42 504,80 523,00 806,98 1.213,24 1.711,00 1.863,66 1.020,52 1.730,00 1.323,93 

Tractebel -* -* 153,08 60,70 62,68 97,11 514,49 1.871,38 372,80 2.664,78 336,03 

E
st

at
ai

s 

CEB 172,19 141,57 153,03 85,24 174,47 -* 110,93 168,82 137,68 312,29 212,30 

CEEE -* 367,11 187,13 202,65 232,21 158,14 165,51 112,44 401,03 161,15 82,12 

CELESC 297,16 242,64 232,02 338,81 356,17 440,98 488,94 476,36 380,87 544,58 499,22 

CEMIG  
2.556,84 1.554,83 1.678,89 1.931,78 2.420,81 1.606,92 1.700,56 4.161,20 4.818,16 4.178,97 

CESP 1.750,41 1.023,48 631,29 325,84 341,91 330,75 252,23 263,95 116,36 135,58 129,16 

COPEL 1.068,13 868,59 
 

645,68 622,99 1.322,01 698,64 975,34 1.087,30 1.200,67 1.501,43 

Eletrobras 6.157,25 7.675,74 5.032,22 4.551,07 4.527,73 4.509,21 4.209,56 5.685,64 7.163,55 8.128,03 10.373,83 

EMAE -* -* -* -* -* -* 10,85 10,06 9,22 14,03 -* 

Fonte: Elaboração própria baseada nos Relatórios anuais, Demonstrações Financeiras e 
demais arquivos das empresas, mencionados na Bibliografia. (*) Informação não localizada. 
 

 
Fonte: Elaboração própria baseada nos Relatórios anuais, Demonstrações Financeiras e 

demais arquivos das empresas, mencionados na Bibliografia. 
 

O gráfico acima demonstra uma significativa redução dos investimentos das 

estatais de 2001 a 2003 – em torno de 36,4% ao ano, a partir de quando, os aportes 
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relativamente se estabilizaram, crescendo à taxa anual de 5,7%. Os investimentos das 

empresas privadas, por sua vez, apresentaram crescimento continuado no pós 

Reforma, de 14,4% ao ano, em média.  

 

 
4.6. Produtividade das empresas no período 2001-201 1 

 

 A tabela e o gráfico a seguir apresentam os números absolutos de 

empregados, e a evolução da mediana dos dados das empresas em análise. É fácil 

perceber, de um modo geral, a redução do quantitativo das empresas estatais e o 

aumento das empresas privadas ao longo do período. 

 

Tabela 20 - Número de empregados 

 Empresas 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

P
riv

ad
as

 

AES Tietê -* -* 245 253 272 285 283 318 315 313 355 

CEMAR 1473 1467 1430 1356 1292 1160 1215 1287 1309 1254 1178 

CPFL 
 0 5393 5580 5838 5836 7176 7119 7450 7924 7913 

CTEEP 3201 3219 3088 2985 2927 2412 1290 1305 1384 1376 1418 

Elektro 2173 2217 2307 2450 2558 2649 2690 2678 3018 3525 3879 

Energisa 1946 1959 2570 2655 3521 3619 4224 4245 4677 4845 4881 

Neoenergia -* -* -* 5237 5247 5187 5332 5193 5100 5096 5137 

Rede 
Energia -* -* -* -* 5241 5572 5534 6368 6504 7127 7711 

Tractebel 843 859 844 849 893 905 917 941 990 1033 1084 

E
st

at
ai

s 

CEB 1292 1269 1215 1161 894 677 671 668 661 802 1027 

CEEE 
 

2696 2595 3008 3269 1526 1333 1389 1421 1472 1533 

CELESC 4265 4227 3625 3609 3590 4041 4039 3964 3823 3736 3674 

CEMIG 11288 11468 11302 10668 10271 10658 10818 10422 9746 8859 8706 

CESP 1406 1376 1352 1330 1284 1403 1369 1321 1284 1463 1330 

COPEL 5854 5857 6347 6811 7775 8204 8441 8518 8682 9040 9545 

Eletrobras 21438 21904 21685 22332 23076 24998 26177 25248 25809 28441 30562 

EMAE 885 899 894 874 846 828 806 791 765 740 672 

Fonte: Elaboração própria baseada nos Relatórios anuais, Demonstrações Financeiras e 
demais arquivos das empresas, mencionados na Bibliografia.  
(*) Informação não localizada. 
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Fonte: Elaboração própria baseada nos Relatórios anuais, Demonstrações Financeiras e 

demais arquivos das empresas, mencionados na Bibliografia. 
 

O número de empregados apenas não traz em si informações conclusivas, de 

forma que é conveniente observar esses dados relativizados. Por isso, a Receita 

Operacional Bruta foi dividida pelo quantitativo de pessoal anual respectivo, visando 

obter assim uma medida da produtividade da mão de obra das empresas, ao longo do 

período. Seguem, portanto, representados na tabela e gráfico abaixo a Receita por 

unidade de empregado, ou o esforço de cada funcionário, na obtenção da Receita de 

sua empresa, ano a ano. Ressalte-se que os valores de Receita estão expressos em 

valores do ano base 2011 e em milhões de Reais. 

 

Tabela 21 – Receita líquida / funcionários (em R$ m ilhões com valores do ano base 2011) 

 Empresa 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

P
riv

ad
as

 

AES Tietê -* -* 5,47 6,19 6,39 6,85 7,01 6,34 6,11 6,55 5,58 

CEMAR 0,56 0,55 0,51 0,62 0,73 0,98 0,99 0,98 1,01 1,64 1,70 

CPFL -* -* 1,93 1,93 1,89 1,91 1,78 1,71 1,76 1,77 1,69 

CTEEP 0,32 0,49 0,47 0,59 0,59 0,71 1,38 1,51 1,79 1,92 2,15 

Elektro 1,74 1,42 1,32 1,27 1,23 1,21 1,14 1,18 1,19 1,12 0,96 

Energisa 0,80 0,68 0,48 0,51 0,39 0,40 0,52 0,49 0,49 0,52 0,52 

Neoenergia -* -* -* 1,24 1,38 1,42 1,51 1,52 1,86 2,05 2,00 

Rede 
Energia 

-* -* -* -* 0,76 0,73 0,81 0,79 1,02 1,13 1,06 

Tractebel 5,93 3,48 3,73 4,65 3,65 4,21 4,50 4,54 4,07 4,64 4,19 

E
st

at
ai

s 

CEB 1,20 1,08 0,98 1,06 1,36 1,66 1,77 1,79 2,09 1,87 1,41 

CEEE -* 1,00 1,01 0,90 0,86 1,37 0,55 0,55 0,58 0,59 0,52 

CELESC 0,81 0,90 1,01 1,17 1,19 1,00 1,06 1,12 1,05 1,26 1,20 

CEMIG 1,03 0,97 0,86 1,05 1,14 1,12 1,28 1,31 1,44 1,83 1,91 

CESP 3,61 2,94 2,20 2,30 2,04 2,05 2,16 2,36 2,38 2,32 2,34 
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COPEL 0,93 0,99 0,84 0,92 0,89 0,84 0,84 0,81 0,83 0,89 0,86 

Eletrobras 2,41 1,76 1,56 1,44 1,22 1,13 1,28 1,51 1,10 1,10 1,01 

EMAE 1,30 0,88 0,42 0,44 0,31 0,20 0,16 0,40 0,24 0,23 0,26 

Fonte: Elaboração própria baseada nos Relatórios anuais, Demonstrações Financeiras e 
demais arquivos das empresas, mencionados na Bibliografia.  
(*) Informação não localizada. 
 
 

 
Fonte: Elaboração própria baseada nos Relatórios anuais, Demonstrações Financeiras e 

demais arquivos das empresas, mencionados na Bibliografia. 
 

 

 O gráfico acima mostra relativa estabilidade na produtividade das empresas 

estatais, medida pelo indicador proposto, com pequena redução no período – de 0,8%, 

de forma que, a despeito da redução do número absoluto de empregados das estatais, 

o resultado por empregado se manteve. Por sua vez as empresas privadas mostraram 

um crescente resultado por empregado, ao longo do período. Inclusive, convém 

destacar que a Receita Operacional Líquida por empregado, no período, cresceu à 

taxa anual média de 7,9%, superior ao aumento médio do quantitativo de pessoal 

(7,1%). 

 

 

4.7. Custos e Despesas das empresas no período 2001 -2011 

 

 A tabela a seguir apresenta, em valores do ano base 2011 e em milhões de 

Reais, o total de custos e despesas operacionais das empresas selecionadas, ao 

longo do período 2001-2011. 
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Tabela 22 – Custos e Despesas (em R$ milhões com va lores do ano base 2011) 

 Empresa 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

P
riv

ad
as

 

AES Tietê -* 413,93 389,06 419,03 483,19 493,64 583,46 522,83 676,38 704,09 612,87 

CEMAR 796,86 725,15 639,25 768,79 750,38 736,10 765,81 848,28 925,87 1591,94 1641,30 

CPFL 2206,31 6268,96 9026,45 8734,42 8517,44 7742,86 8898,80 9232,88 9879,18 10851,26 10200,13 

CTEEP 909,30 1303,57 1096,38 1090,18 1063,31 1632,65 487,09 537,54 1136,08 1297,38 1555,39 

Elektro 3113,25 2842,82 2606,63 2386,78 2218,98 2914,83 2090,75 2365,99 2744,69 3099,68 2928,93 

Energisa 1386,99 1031,95 983,81 1086,55 972,77 1032,75 1547,46 1562,70 1861,23 2102,53 2129,27 

Neoenergia 5592,85 5371,62 4631,43 4719,21 4629,45 4798,65 5101,65 5163,18 6458,49 7570,86 7787,34 

Rede 
Energia 3694,77 3448,56 3196,84 3480,77 3146,42 3214,74 3522,85 4201,80 5661,01 7069,89 7069,07 

Tractebel 2258,16 2158,77 1944,26 2272,43 1418,58 2005,39 1932,25 1968,26 1988,28 2410,63 2136,44 

E
st

at
ai

s 

CEB 1362,02 2014,90 1131,22 1125,10 1155,60 1259,78 908,52 1121,26 1239,15 1477,69 1444,07 

CEEE 2542,83 2573,09 2850,88 2602,93 2823,27 2056,55 539,56 464,55 652,55 689,62 724,08 

CELESC 3191,52 4213,93 3092,12 3925,36 3816,49 3749,84 3801,55 3887,13 3839,15 4373,74 3902,35 

CEMIG 9511,12 9864,01 7406,28 8287,33 8504,19 8327,80 9440,42 9433,80 9753,84 11921,53 11972,52 

CESP 3597,03 1741,77 1433,65 1474,26 1776,53 1785,02 1255,45 1897,44 2360,37 2601,22 2140,27 

COPEL 3809,89 5116,09 5079,43 4556,75 4840,87 4735,73 4887,56 5005,38 5895,90 6902,33 6677,49 

Eletrobras 39335,55 36745,20 22566,61 22330,28 19515,69 21779,72 28749,64 30832,29 23801,99 26987,25 26661,94 

EMAE 1097,08 591,52 396,91 323,05 342,59 290,79 212,26 341,66 272,76 266,60 309,88 

Fonte: Elaboração própria baseada nos Relatórios anuais, Demonstrações Financeiras e 
demais arquivos das empresas, mencionados na Bibliografia.  
(*) Informação não localizada. 
 

 

 
Fonte: Elaboração própria baseada nos Relatórios anuais, Demonstrações Financeiras e 

demais arquivos das empresas, mencionados na Bibliografia. 
 

 O gráfico de mediana mostra certa estabilidade dos valores absolutos de 

custos e despesas ao longo do período, estando os valores das empresas estatais 

sempre em patamar superior ao das privadas. 
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Julga-se, no entanto, relevante conhecer a participação relativa desses custos 

e despesas operacionais no total de Receita Operacional Líquida percebida pelas 

empresas, o que está representado na tabela abaixo. 

 

Tabela 23 - Custos e Despesas Operacionais Relativo s (%) 
(Custos e Despesas Operacionais / Receita Líquida) 

 Empresa 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

P
riv

ad
as

 

AES Tietê -* 33% 29% 27% 28% 25% 29% 26% 35% 34% 31% 

CEMAR 96% 89% 88% 91% 79% 65% 64% 68% 70% 78% 82% 

CPFL 88% 87% 87% 81% 77% 70% 70% 76% 76% 77% 76% 

CTEEP 90% 83% 75% 62% 62% 95% 27% 27% 46% 49% 51% 

Elektro 83% 90% 86% 77% 71% 91% 68% 75% 76% 79% 78% 

Energisa 89% 78% 79% 80% 71% 71% 71% 76% 81% 84% 84% 

Neoenergia 76% 86% 77% 72% 64% 65% 63% 65% 68% 72% 76% 

Rede Energia 79% 90% 82% 82% 79% 79% 79% 84% 86% 88% 87% 

Tractebel 45% 72% 62% 58% 44% 53% 47% 46% 49% 50% 47% 

E
st

at
ai

s 

CEB 88% 146% 95% 91% 95% 112% 77% 94% 90% 98% 100% 

CEEE 103% 96% 108% 97% 100% 99% 74% 61% 79% 80% 90% 

CELESC 92% 111% 84% 93% 89% 93% 89% 88% 95% 93% 89% 

CEMIG 82% 89% 77% 74% 72% 70% 68% 69% 70% 74% 72% 

CESP 71% 43% 48% 48% 68% 62% 42% 61% 77% 77% 69% 

COPEL 70% 88% 95% 73% 70% 69% 69% 73% 82% 86% 82% 

Eletrobras 76% 95% 67% 70% 69% 77% 86% 81% 84% 86% 86% 

EMAE 95% 75% 106% 84% 130% 174% 163% 109% 147% 160% 180% 

Fonte: Elaboração própria baseada nos Relatórios anuais, Demonstrações Financeiras e 
demais arquivos das empresas, mencionados na Bibliografia.  
(*) Informação não localizada. 

 

 
Fonte: Elaboração própria baseada nos Relatórios anuais, Demonstrações Financeiras e 

demais arquivos das empresas, mencionados na Bibliografia. 
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 O gráfico acima mostra que mesmo em termos relativos os custos e despesas 

das empresas estatais se mantiveram acima das empresas privadas, e que nos sete 

anos iniciais do período a trajetória da mediana dessas últimas mostrou-se declinante, 

ao passo que a mediana das estatais oscilou em todo o período, com uma variação 

média anual de 0,3%. 

 

 

4.8. Conclusão acerca do desempenho das empresas no  período 2001-2011  

 

Os indicadores de rentabilidade analisados – Rentabilidade do Ativo, 

Rentabilidade do Patrimônio Líquido, Margem Operacional e Margem Líquida, bem 

como os valores absolutos de Lucro Líquido e Resultado Operacional demonstraram, 

efetivamente, que tanto empresas públicas quanto privadas melhoraram sua 

performance após 2004, sendo que, essa melhora foi ainda mais significativa para as 

empresas privadas, já que as mesmas se mantiveram sempre em patamares 

superiores aos das estatais. 

O EVA das empresas evidenciou melhor performance das empresas privadas  

em comparação às estatais, sobretudo nos anos após a Segunda Reforma, quando o 

EVA das primeiras se manteve sempre positivo, representando ocorrência de lucro 

econômico, ou criação de valor ao acionista, enquanto as estatais apresentaram entre 

os anos 2001 a 2011 valores positivos de EVA apenas em 2007 e 2008, 

caracterizando destruição da riqueza do investidor na maior parte do período. 

Em termos de liquidez corrente, as empresas públicas e privadas apresentaram 

desempenho satisfatório, sem grandes diferenças de performance entre si e com 

melhora do indicador apenas das privadas no pós Reforma. Quanto à liquidez geral, o 

indicador não se mostrou em patamar confortável (maior ou igual a 1) ao longo do 

período para as empresas privadas, e apenas de 2009 a 2011 as estatais passaram a 

apresentar valores desejáveis. 

Em relação à estrutura patrimonial – representada pelos indicadores de 

Endividamento Total, Composição do Endividamento e Imobilização do Patrimônio 

Líquido – verifica-se que as empresas estatais apresentaram menor dependência do 

capital de terceiros, inclusive de curto prazo, o que não necessariamente é vantajoso, 

considerando que o endividamento tem grande potencial de multiplicar a rentabilidade 

da empresa. Esse maior endividamento das empresas privadas pode ser atribuído a 

sua maior facilidade de captação de recursos e em condições mais vantajosas do que 

as estatais. Convém ressaltar, no entanto, em relação à Imobilização do Patrimônio 
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Líquido, que os valores realizados pelas empresas privadas podem se mostrar 

perigosos, dependendo do vencimento das obrigações contraídas.  

Os investimentos das empresas estatais, em valores absolutos, na primeira 

metade do período, foram superiores aos das empresas privadas. Porém, a taxa de 

crescimento verificada no grupo de empresas privadas foi maior que a do grupo estatal 

ao longo de todo o período. 

No que tange ao número de empregados percebe-se, respectivamente, a 

redução e o aumento do quantitativo das empresas estatais e privadas. Convém 

destacar entretanto que a produtividade das estatais mostrou-se relativamente estável, 

sobretudo após 2003, e a das empresas privadas cresceu e se manteve em patamar 

sempre superior ao das estatais, também a partir de 2003.  

Assim, enquanto o número de pessoal das empresas privadas aumentou em 

média 7,1% ao ano no período 2003-2011, a produtividade do mesmo grupo de 

empresas cresceu em média 7,9% ao ano, evidenciando a existência de rendimentos 

crescentes de escala no período. Já entre as empresas estatais, o que se observa é 

uma relativa manutenção da produtividade concomitante à redução do quadro de 

pessoal, o que pode ser explicado pela redução da Receita Líquida das Vendas desse 

grupo de empresas no mesmo período. 

Por fim, os custos e despesas operacionais absolutos mostraram-se 

relativamente estáveis ao longo dos anos, com as empresas privadas sempre em nível 

inferior às estatais. Já em termos relativos (custos e despesas operacionais divididos 

pela Receita Operacional Líquida), os valores reduziram-se até 2007, e a partir de 

então retomaram o crescimento, sendo que, em todo o período as estatais estiveram 

em nível superior às empresas de capital privado; e não havendo, portanto, nenhuma 

alteração de trajetória que se possa imputar à “Reforma da Reforma”. 
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5. A qualidade do serviço e do produto de energia e létrica no Brasil  

 

 Como visto anteriormente, de fato, as Reformas do Setor Elétrico Brasileiro não 

promoveram a prometida modicidade tarifária. Porém, julga-se conveniente verificar a 

qualidade dos serviços oferecidos no período imediatamente antes e após a Segunda 

Reforma, e constatar sua evolução ou involução. 

 Para tanto, serão apresentados a seguir breve histórico e a metodologia dos 

principais indicadores de qualidade do serviço e do produto utilizados pela Aneel, e a 

performance das concessionárias de distribuição medida pelos mesmos indicadores. 

  

 

5.1. Qualidade do serviço  

 

O PRODIST27 – Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema 

Elétrico Nacional estabelece as disposições relativas à continuidade dos serviços 

públicos de energia elétrica, nos aspectos de duração e frequência, a serem 

observadas pelas concessionárias e permissionárias de serviço público de distribuição 

e transmissão de energia elétrica nas unidades consumidoras e nos pontos de 

conexão. 

Para tanto, são definidos indicadores e padrões de qualidade de serviço de 

forma a fornecer mecanismos para acompanhamento e controle do desempenho das 

distribuidoras e transmissoras detentoras de Demais Instalações de Transmissão, 

fornecer subsídios para os planos de reforma, melhoramento e expansão da 

infraestrutura das distribuidoras, e oferecer aos consumidores parâmetros para 

avaliação do serviço prestado pela distribuidora (Aneel, 2012b). 

Os principais indicadores estabelecidos para mensurar a qualidade do serviço 

estão relacionados ao tempo de atendimento às ocorrências emergenciais e à 

continuidade do serviço de distribuição de energia. Como exemplos do primeiro grupo 

de indicadores destacam-se: tempo médio de preparação, tempo médio de 

deslocamento, e tempo médio de execução, todos de apuração mensal, que medem 

respectivamente, a eficiência dos meios de comunicação, o dimensionamento das 

equipes e os fluxos de informação dos centros de operação, a eficácia da localização 

geográfica das equipes de manutenção e operação, a eficácia do restabelecimento do 

sistema de distribuição pelas equipes de manutenção e operação. Além desses, há 

                                                 
27 O PRODIST consiste em documentos elaborados pela ANEEL, que normatizam e padronizam as 
atividades técnicas relacionadas ao funcionamento e desempenho dos sistemas de distribuição de 
energia elétrica. Ele contém 9 módulos cujas versões vigente e anteriores estão disponíveis no site da 
Aneel, em: http://www.aneel.gov.br/area.cfm?idArea=82  
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também o indicador de tempo médio de atendimento a emergências, que corresponde 

à soma dos três indicadores anteriores, e ainda o indicador de percentual do número 

de ocorrências emergenciais com interrupção de energia. 

Conforme consulta ao site da Aneel na internet, verificou-se que esses 

indicadores de tempo de atendimento às ocorrências emergenciais estão disponíveis 

apenas a partir de 2009, motivo pelo qual julga-se que seus valores sejam incapazes 

de apontar a qualidade do serviço no período que se propõe a estudar (2001-2011), 

não tendo sido os mesmos, pois, objeto de análise deste trabalho. 

Os indicadores de continuidade do serviço de distribuição de energia elétrica, 

tanto os individuais, quanto os coletivos, por sua vez, já existem há mais tempo. O 

primeiro regulamento no Brasil que dispôs sobre continuidade na prestação do serviço 

de distribuição de energia elétrica a ser observado pelos concessionários de serviço 

público de eletricidade no fornecimento de energia aos seus consumidores foi a 

Portaria nº 46, de 17 de abril de 1978, publicada pelo Departamento Nacional de 

Águas e Energia Elétrica – DNAEE. Essa portaria estabeleceu o DIC – Duração de 

Interrupção Individual por Unidade Consumidora ou por Ponto de Conexão, e o FIC – 

Frequência de Interrupção Individual por Unidade Consumidora ou por Ponto de 

Conexão, bem como definiu limites para esses indicadores de interrupções no 

fornecimento de energia elétrica por unidade consumidora. Inicialmente esses limites 

possuíam somente período de apuração anual, não havendo qualquer compensação 

ao consumidor caso fossem ultrapassados pela distribuidora (Aneel, 2011a). 

As equações a seguir representam a forma de cálculo dos referidos indicadores 

individuais: 
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Onde: 

n: número de interrupções da unidade consumidora considerada, no período de 

apuração; 

i: índice de interrupções da unidade consumidora no período apurado, que 

varia de 1 a n; 
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t (i): tempo de duração da interrupção (i) da unidade consumidora considerada 

ou ponto de conexão, no período de apuração, expresso em horas e centésimos de 

horas; 

 

Além dos limites individuais, foram instituídos pela mesma portaria os 

indicadores coletivos de continuidade, DEC – Duração Equivalente de Interrupção por 

Unidade Consumidora e FEC – Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade 

Consumidora, com o objetivo principal de controlar o valor médio das interrupções, 

ponderado pelo número de unidades consumidoras atingidas pelas interrupções. Sua 

apuração é mensal e suas fórmulas de cálculo são: 
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Onde: 

DEC = duração equivalente de interrupção por unidade consumidora, expressa 

em horas e centésimos de hora; 

FEC = frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora, 

expressa em número de interrupções e centésimos do número de interrupções; 

i = índice de unidades consumidoras atendidas em Baixa Tensão ou Média 

Tensão faturadas do conjunto; 

Cc = número total de unidades consumidoras faturadas do conjunto, no período 

de apuração, atendidas em Baixa Tensão ou Média Tensão. 

 

Já os indicadores globais de conjuntos referem-se a um agrupamento de 

conjuntos de unidades consumidoras, podendo se referir a uma distribuidora, 

município, estado, região ou ao Brasil. Eles têm apuração trimestral e anual, e seu 

cálculo é dado pelas seguintes equações: 
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Onde: 

DECn = valor mensal do DEC apurado no mês n, com 2 (duas) casas decimais; 

FECn = valor mensal do FEC apurado no mês n, com 2 (duas) casas decimais; 

DEC trim= valor do DEC no período de apuração trimestral, com 2 (duas) casas 

decimais; 

FEC trim = valor do FEC no período de apuração trimestral, com 2 (duas) 

casas decimais; 

DEC anual = valor do DEC no período de apuração anual, com 2 (duas) casas 

decimais; 

FEC anual = valor do FEC no período de apuração anual, com 2 (duas) casas 

decimais; 

Ccn = número de unidades consumidoras do conjunto faturadas e atendidas 

em Baixa Tensão ou Média Tensão, informado no mês n; 

Cc med_trim = média aritmética do número de unidades consumidoras 

atendidas em Baixa Tensão ou Média Tensão, faturadas no período trimestral, com 2 

(duas) casas decimais; 

Cc med_anual = média aritmética do número de unidades consumidoras 

atendidas em Baixa Tensão ou Média Tensão, faturadas no período anual, com 2 

(duas) casas decimais. 

 

Por fim, os indicadores de continuidade global, ou seja, que agrupam vários 

conjuntos, são dados por: 
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Onde: 

DECi = valor mensal do DEC, do conjunto i, com 2 (duas) casas decimais; 

FECi = valor mensal do FEC, do conjunto i, com 2 (duas) casas decimais; 

DEC mensal = valor mensal global do DEC, no mês de referência, com 2 

(duas) casas decimais; 

FECmensal = valor mensal global do FEC, no mês de referência, com 2 (duas) 

casas decimais; 

DECtrim = valor trimestral global do DEC, no trimestre de referência, com 2 

(duas) casas decimais; 

FECtrim = valor trimestral global do FEC, no trimestre de referência, com 2 

(duas) casas decimais; 

DECtrim_i = valor do DEC, trimestral do conjunto i, com 2 (duas) casas 

decimais; 

FECtrim_i = valor do FEC, trimestral do conjunto i, com 2 (duas) casas 

decimais; 

DECanual_i = valor do DEC, anual do conjunto i, com 2 (duas) casas decimais; 

FECanual_i = valor do FEC, anual do conjunto i, com 2 (duas) casas decimais; 

DECanual = valor anual global do DEC, no ano de referência, com 2 (duas) 

casas decimais; 

FECanual = valor anual global do FEC, no ano de referência, com 2 (duas) 

casas decimais; 
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Cci = número de unidades consumidoras faturadas e atendidas em Baixa 

Tensão ou Média Tensão do conjunto i, no mês de referência; 

Ccmed_trim_i = média aritmética do número de unidades consumidoras 

faturadas e atendidas em Baixa Tensão ou Média Tensão do conjunto i, com 2 (duas) 

casas decimais, para o período trimestral; 

Ccmed_anual_i = média aritmética do número de unidades consumidoras 

faturadas e atendidas em Baixa Tensão ou Média Tensão do conjunto i, com 2 (duas) 

casas decimais, para o período anual; 

M = número total de conjuntos considerados para o cálculo do indicador global. 

 

No início do ano 2000, com a publicação da Resolução nº 24, os limites dos 

indicadores individuais DIC e FIC tiveram sua primeira revisão, passando a ser 

vinculados aos limites dos indicadores coletivos DEC e FEC, que por sua vez são 

definidos para cada conjunto de unidades consumidoras através de análise 

comparativa de desempenho.  

Outra inovação dessa resolução foi a criação do indicador DMIC – Duração 

Máxima de Interrupção Contínua por Unidade Consumidora ou por Ponto de Conexão, 

que estabelece o limite máximo de duração de uma única interrupção por unidade 

consumidora em um determinado mês (Aneel, 2011a), conforme fórmula abaixo: 

 

�4�� � 	�
�� 5 

 

Onde t(i)max é o valor correspondente ao tempo da máxima duração de 

interrupção contínua (i), no período de apuração, verificada na unidade consumidora 

considerada ou ponto de conexão, expresso em horas e centésimos de horas. 

A mesma Resolução, além de revisar os limites dos indicadores individuais de 

continuidade (DIC e FIC)28 e criar o DMIC, instituiu a compensação financeira em caso 

de violação dos limites estabelecidos. Desta forma, as distribuidoras que não os 

atendessem teriam a obrigação de efetuar o pagamento de compensação aos seus 

consumidores na forma de abatimento na fatura de energia. 

O cálculo do valor a ser compensado pelas distribuidoras em caso de 

transgressão dos limites individuais é realizado pelas fórmulas a seguir (Aneel, 2012a). 

 

                                                 
28 Atualmente, a continuidade do fornecimento é avaliada pela ANEEL através de subdivisões das 
distribuidoras, denominadas Conjuntos Elétricos. Existem limites para indicadores associados a cada 
conjunto, que podem ser consultados em http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/srd/indqual/default.cfm. 
Ressalta-se que o conjunto elétrico pode ter abrangência variada. Conjuntos grandes podem abranger 
mais de um município, ao mesmo tempo que alguns municípios podem possuir mais de um conjunto.  
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Para o DIC: 
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Para o DMIC: 
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Para o FIC: 
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Onde: 

DICv = duração de interrupção por unidade consumidora ou por ponto de 

conexão, conforme cada caso, verificada no período considerado, expressa em horas 

e centésimos de hora; 

DICp = limite de continuidade estabelecido no período considerado para o 

indicador de duração de interrupção por unidade consumidora ou por ponto de 

conexão, expresso em horas e centésimos de hora; 

DMICp = duração máxima de interrupção contínua por unidade consumidora ou 

por ponto de conexão, conforme cada caso, verificada no período considerado, 

expressa em horas e centésimos de hora; 

DMICv = limite de continuidade estabelecido no período considerado para o 

indicador de duração máxima de interrupção contínua por unidade consumidora ou por 

ponto de conexão, expresso em horas; 

FICv = frequência de interrupção por unidade consumidora ou por ponto de 

conexão, conforme cada caso, verificada no período considerado, expressa em 

número de interrupções; 

FICp = limite de continuidade estabelecido no período considerado para o 

indicador de freqüência de interrupção por unidade consumidora ou por ponto de 

conexão, expresso em número de interrupções e centésimo do número de 

interrupções; 

EUSDmédio = média aritmética dos encargos de uso do sistema de distribuição 

correspondentes aos meses do período de apuração do indicador; 

730 = número médio de horas no mês; 

kei = coeficiente de majoração cujo valor deve ser fixado em:  
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a. 15 (quinze), para unidade consumidora ou ponto de conexão 

atendidos em Baixa Tensão; 

b. 20 (vinte), para unidade consumidora ou ponto de conexão atendidos 

em Média Tensão;  

c. 27 (vinte e sete), para unidade consumidora ou ponto de conexão 

atendidos em Alta Tensão. 

 

Para se ter ideia do montante das compensações pagas pelos Distribuidores, 

seguem abaixo quantidades e valores referentes aos últimos anos, evidenciados os 

valores anuais, trimestrais e mensais. 

 

 
Fonte: Elaboração própria, conforme consulta de 29/05/2013, feita em 

http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Compensacao_de_Continuidade_Conformidade_v2/pesquis
aGeral.cfm 

 

 
 Fonte: Elaboração própria, conforme consulta de 29/05/2013, feita em 

http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Compensacao_de_Continuidade_Conformidade_v2/pesquis
aGeral.cfm 
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Gráfico 20 - Quantidades de compensações de 

continuidade das concessionárias 
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Gráfico 21 - Valores de compensação de continuidade 
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Em relação aos indicadores coletivos (DEC e FEC), caso as distribuidoras não 

atendessem tais limites, a forma de penalidade era através de multa, conforme 

dispositivo constante da Resolução nº 63, de 12/05/2004. A Tabela a seguir, extraída 

da Resolução nº 24/2000, estabelece os limites para os indicadores individuais de 

continuidade DIC, FIC e DMIC para as unidades consumidoras de baixa tensão 

situadas em área urbana. Ressalta-se que os limites constantes nessa tabela 

vigoraram até dezembro de 2009, não sendo válidas para algumas distribuidoras que 

possuíam resoluções específicas. 

Segundo Aneel (2011a), para ilustrar a metodologia de obtenção do DIC e FIC, 

toma-se como exemplo um consumidor localizado em um conjunto cujo DEC e FEC 

são, respectivamente, 13 e 9. Desta forma, para obter o limite de DIC mensal basta 

localizar na mesma tabela a faixa onde o DEC de 13 horas se enquadra, que neste 

exemplo é de 10 a 20, resultando em um limite de DIC mensal de 17 horas. 

Analogamente, obtém-se o limite de FIC mensal de 8 interrupções. O mesmo 

procedimento é valido para a obtenção do DIC e FIC anual e trimestral. 

 

Tabela 24 – Limite dos indicadores individuais de continuidade estabelecidos de 2000 a 2009 

Faixa de 
Variação das 
metas anuais 

de indicadores 
de 

continuidade 
dos conjuntos 
(DEC ou FEC) 

Padrão de Continuidade por Unidade Consumidora 

Unidades consumidoras com Tensão Nominal ≤ 1kV situadas em áreas 
urbanas 

DIC (horas) FIC (interrupções) 

Anual Trim. Mensal Anual Trim. Mensal 

0-10 40 20 13 25 13 8 
>10-20 50 25 17 30 15 10 
>20-30 55 28 19 35 18 12 
>30-45 65 32 22 40 20 13 

>45 72 36 24 58 29 20 
Fonte: Aneel (2011a). 

 

O limite do indicador DMIC era fixado, na referida resolução, como sendo 50% 

do limite do DIC mensal. Em caso do resultado dessa divisão for um número 

fracionário, o limite passa para o primeiro inteiro superior. Isso resulta, no exemplo, em 

um limite de DMIC de 9 horas. 

No entanto, a Resolução Normativa nº 177, de 28/11/2005, que alterou a 

Resolução nº 024/2000, previu o fim da multa por transgressão dos indicadores DEC e 

FEC, para o ano de 2008; embora essa penalidade tenha, de fato, vigorado somente 
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até 2009, quando então foi extinta pela publicação da Resolução Normativa nº 395, de 

15/12/2009, que aprovou a primeira revisão do PRODIST (Aneel, 2011a). 

Nessa revisão, os limites dos indicadores individuais DIC, FIC e DMIC 

passaram por nova alteração com o objetivo de aumentar o incentivo, a fim de que as 

distribuidoras promovessem a melhoria da continuidade na prestação do serviço de 

eletricidade, já que a multa por violação dos indicadores coletivos (DEC e FEC) deixou 

de vigorar. Ressalta-se que a partir de então o limite do indicador DMIC deixou de ser 

fixado como 50% do DIC mensal, passando a possuir limites próprios para cada faixa 

de DEC limite. 

Seguem abaixo os limites anuais do DIC, FIC e DMIC de unidades 

consumidoras atendidas em áreas urbanas, com faixa de tensão contratada menor ou 

igual a 1 kV, conforme Aneel (2012b).  

 

Faixa de Variação 
dos Limites 
Anuais de 

indicadores de 
continuidade dos 
conjuntos (DEC 

ou FEC) 

Tabela 25 – Limite de continuidade por Unidade Cons umidora com 
Tensão Contratada ≤ 1kV situadas em áreas urbanas 

DIC (horas) FIC (interrupções) DMIC (horas) 

Anual Trimestral  Mensal  Anual  Trimestral  Mensal  Mensal 

1 16,00 8,00 4,00 11,20 5,60 2,80 2,09 
2 16,47 8,23 4,11 11,45 5,72 2,86 2,18 
3 16,95 8,47 4,23 11,70 5,85 2,92 2,26 
4 17,43 8,71 4,35 11,95 5,97 2,98 2,35 
5 17,91 8,95 4,47 12,20 6,10 3,05 2,43 
6 18,38 9,19 4,59 12,45 6,22 3,11 2,52 
7 18,86 9,43 4,71 12,70 6,35 3,17 2,60 
8 19,34 9,67 4,83 12,95 6,47 3,23 2,69 
9 19,82 9,91 4,95 13,20 6,60 3,30 2,77 
10 20,30 10,15 5,07 13,45 6,72 3,36 2,86 
11 20,77 10,38 5,19 13,70 6,85 3,42 2,94 
12 21,25 10,62 5,31 13,95 6,97 3,48 3,03 
13 21,73 10,86 5,43 14,20 7,10 3,55 3,11 
14 22,21 11,10 5,55 14,45 7,22 3,61 3,20 
15 22,69 11,34 5,67 14,70 7,35 3,67 3,29 
16 23,16 11,58 5,79 14,95 7,47 3,73 3,37 
17 23,64 11,82 5,91 15,20 7,60 3,80 3,46 
18 24,12 12,06 6,03 15,45 7,72 3,86 3,54 
19 24,60 12,30 6,15 15,70 7,85 3,92 3,63 
20 25,08 12,54 6,27 15,96 7,98 3,99 3,71 

>20 e ≤22 25,89 12,94 6,47 16,47 8,23 4,11 3,80 
>22 e ≤24 27,48 13,74 6,87 17,42 8,71 4,35 3,97 
>24 e ≤26 29,06 14,53 7,26 18,37 9,18 4,59 4,14 
>26 e ≤28 30,65 15,32 7,66 19,32 9,66 4,83 4,31 
>28 e ≤30 32,23 16,11 8,05 20,28 10,14 5,07 4,48 
>30 e ≤32 33,82 16,91 8,45 21,23 10,61 5,30 4,65 
>32 e ≤34 35,40 17,70 8,85 22,18 11,09 5,54 4,82 
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>34 e ≤36 36,99 18,49 9,24 23,13 11,56 5,78 4,99 
>36 e ≤38 38,57 19,28 9,64 24,08 12,04 6,02 5,16 
>38 e ≤40 40,16 20,08 10,01 25,04 12,52 6,26 5,33 
>40 e ≤45 42,93 21,46 10,73 26,70 13,35 6,67 5,63 
>45 e ≤50 46,89 23,44 11,72 29,08 14,54 7,27 6,05 
>50 e ≤55 50,86 25,43 12,71 31,46 15,73 7,86 6,48 
>55 e ≤60 54,82 27,41 13,70 33,84 16,92 8,46 6,90 
>60 e ≤65 58,78 29,39 14,69 36,22 18,11 9,05 7,33 
>65 e ≤70 62,74 31,37 15,68 38,60 19,30 9,65 7,75 
>70 e ≤80 68,68 34,34 17,17 42,17 21,08 10,54 8,39 
>80 e ≤90 76,61 38,30 19,15 46,93 23,46 11,73 9,24 
>90 e ≤100 84,53 42,26 21,13 51,69 25,84 12,92 10,09 
>100 e ≤110 92,46 46,23 23,11 56,45 28,22 14,11 10,94 
>110 e ≤120 100,38 50,19 25,09 61,21 30,60 15,30 11,80 

>120 104,34 52,17 26,08 63,59 31,79 15,89 12,22 
Fonte: Aneel (2012b) 

 

Segundo Aneel (2011a), para ilustrar a evolução dos limites anuais dos 

indicadores de continuidade DIC e FIC, em vigor desde a Portaria nº 46/1978, o 

gráfico abaixo mostra os limites para uma unidade consumidora situada em área 

urbana e pertencente a um conjunto com o limite de DEC de 17 horas e de FEC de 13 

interrupções. 

 
Gráfico 22 - Evolução dos limites anuais de DIC e FIC para unidade consumidora  

com DEC de 17 horas e FEC de 13 interrupções 
Fonte: Aneel (2011a). 

 

O fim da multa por não atendimento ao limite dos indicadores coletivos DEC e 

FEC foi mais do que compensada pelo maior rigor dos indicadores individuais DIC e 
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FIC, como de fato era esperado, já que o valor de compensação pago por 

transgressão dos indicadores individuais de continuidade (DIC, FIC e DMIC) assumiu 

integralmente a posição de sinalizador para melhoria de continuidade. 

 

“O objetivo do redimensionamento dos limites se baseou 

na premissa de que os limites deveriam ser reduzidos, 

uma vez que a multa por violação dos limites de DEC e 

FEC seria extinta. Esses limites foram obtidos a partir da 

elaboração de histogramas com as interrupções enviadas 

pelas distribuidoras que compuseram o estudo. Com 

base nestes histogramas, foram fixados limites de modo 

que em média 10% dos consumidores estariam com a 

qualidade acima dos limites e, consequentemente, 

receberiam desconto em sua fatura de energia elétrica” 

(Aneel, 2011a). 

 

Convém destacar ainda que a grande vantagem da compensação individual é 

justamente o fato do valor pago pelas distribuidoras ser devido diretamente ao 

consumidor que sofreu com a descontinuidade no serviço prestado. 

O gráfico abaixo, extraído da Nota Técnica 22/2001-SRD da Aneel, representa 

bem a questão mencionada de que os valores das compensações mais do que 

superaram os valores de multa e compensação dos anos anteriores. 

 
Gráfico 23 – Evolução da compensação por transgressão dos indicadores DIC, FIC e DMIC e 

da multa por violação dos limites de DEC e FEC de 2007 a 2010. 

 
Fonte: Aneel (2011a). 
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Os gráficos a seguir apresentam a evolução dos limites e dos valores apurados 

dos indicadores gerais de continuidade DEC e FEC, de 2000 a 2012, para o conjunto 

de distribuidoras atuantes no SEB. Nota-se nas figuras que, nos últimos anos há uma 

tendência de piora do indicador coletivo DEC, enquanto o FEC permaneceu 

praticamente constante.  

 
Gráfico 24 – DEC Anual  

 
Fonte: Elaboração própria, conforme consulta de 15/05/2013, feita em 

http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/indicadores_de_qualidade/pesquisaGeral.cfm  
 

Gráfico 25 – FEC Anual 

 
Fonte: Elaboração própria, conforme consulta de 15/05/2013, feita em 

http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/indicadores_de_qualidade/pesquisaGeral.cfm 
 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

H
o

ra
s

DEC apurado

DEC limite

0

5

10

15

20

25

30

35

40

N
ú

m
e

ro
 d

e
 in

te
rr

u
p

çõ
e

s

FEC apurado

FEC limite



 
 

79 
 

Segundo Aneel (2011a), a deterioração do DEC e a manutenção do FEC indica 

que o tempo médio de duração das interrupções ocorridas aumentou, considerando 

que não há evidências de que essas interrupções tornaram-se mais severas. Esse fato 

indica a piora por parte das distribuidoras no atendimento das ocorrências 

emergenciais, que pode ser explicado pela redução do número de equipes de 

atendimento as essas ocorrências, ou ainda, pela piora na logística de distribuição 

dessas equipes. 

Ademais, um instrumento regulatório, com efeito imediato, que poderia ser 

utilizado pela Agência Reguladora para incentivar as distribuidoras a melhorarem a 

continuidade do serviço prestado é o aumento do coeficiente de majoração (kei), com 

a função de multiplicar o valor compensado, pela transgressão dos indicadores 

individuais DIC, DIMIC e FIC. Atualmente, esse coeficiente é de 15 para as unidades 

consumidoras atendidas em baixa tensão, 20 para média tensão e 27 para alta tensão 

(Aneel, 2011a). 

Por fim, convém ressaltar que é necessário continuar o acompanhamento dos 

indicadores individuais e coletivos, realizando-se novas análises quando um histórico 

maior estiver disponível, avaliando o comportamento dos mesmos com relação aos 

pagamentos de compensação financeira (Aneel, 2011a). 

Além disso, é importante registrar que entrou em vigor em 2012, um novo 

indicador criado pela Aneel, o DICRI – Duração da Interrupção ocorrida em dia crítico29 

por Unidade Consumidora ou Ponto de Conexão, que mede a duração das 

interrupções em dias críticos. Assim sendo, seu objetivo é incentivar as distribuidoras 

a atuarem com mais eficiência em dias com muitas ocorrências na rede, de forma que 

o fornecimento de energia elétrica seja restabelecido com maior rapidez. 

O DICRI é individual e representa o tempo de cada interrupção ocorrida em dia 

crítico que afetou uma unidade consumidora específica, de forma que trata-se de um 

indicador apurado por interrupção, e não por mês, trimestre e ano, como são os 

indicadores DIC, FIC e DMIC.  

A ANEEL estabeleceu limites para essas interrupções e o consumidor tem 

direito a compensação nos casos de violação do indicador, que será realizada para 

cada interrupção ocorrida em dia crítico, devendo o pagamento ser cumulativo nos 

casos em que ocorrer mais de uma transgressão do limite no mês.  

                                                 
29 Dia Crítico é definido como o dia em que a quantidade de ocorrências emergenciais, em um 
determinado conjunto de unidades consumidoras, supera a média acrescida de três desvios padrões dos 
valores diários (Aneel, 2012a). A média e o desvio padrão a serem usados serão os relativos aos 24 
(vinte e quatro) meses anteriores ao ano em curso, incluindo os dias críticos já identificados. 
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Se a falta de energia perdurar por mais de 12 horas no dia, o consumidor de 

baixa tensão deverá receber uma compensação referente à ocorrência, independente 

da compensação mensal pelos outros indicadores.  

A fórmula de cálculo do benefício será a mesma utilizada para DIC, FIC e 

DMIC, conforme abaixo; e o prazo para pagamento de compensação será de dois 

meses após o mês de ocorrência da interrupção em dia crítico. 

 

6 "7� � 8 ���C�9
���C�: � 1; ∗ ���C�: ∗ 	 �=>�	���
7

730 ∗ B�
  

 

Onde: 

DICRIv = duração da interrupção individual ocorrida em dia crítico por unidade 

consumidora ou ponto de conexão, expressa em horas e centésimos de hora; 

DICRIp = limite de continuidade estabelecido para o indicador de duração da 

interrupção individual ocorrida em dia crítico por unidade consumidora ou ponto de 

conexão, expresso em horas e centésimos de hora. 

 

Seguem abaixo os limites vigentes do DICRI, por região e nível de tensão: 

 

Tabela 26 – Limites do DICRI por localidade e nível  de tensão 

Localidade 
Nível de Tensão 

Alta ( ≥ 69kV) Média  
(> 1kV e < 69kV) Baixa (≤ 1kV) 

Urbana (horas) 9,77 9,77 12,22 
Não urbana 

(horas) 9,77 12,71 16,60 

Fonte: Elaboração própria, baseada em consulta de 15/05/2013, feita em 
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/noticias/Output_Noticias.cfm?Identidade=5173&id_area=90 

 

 

Convém ressaltar ainda que, até recentemente, o processo de monitoramento 

da qualidade do serviço oferecido pelas concessionárias era feito, principalmente, 

através da coleta e  processamento dos dados de interrupção do fornecimento de 

energia elétrica (DEC e FEC), enviados pela concessionária e tratados e avaliados 

pela Agência, para verificação do desempenho das concessionárias. 

Agora, com o Sistema Aneel de Monitoração da Qualidade da Energia Elétrica, 

aprovado pela Resolução Normativa nº 504, de 14/08/2012, a Agência poderá ter 

acesso direto e automático às informações sobre a qualidade do fornecimento, sem 
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que dependa de dados encaminhados pelas empresas, via telefone, o que representa 

um avanço.  

Com o Sistema, a Superintendência de Fiscalização dos Serviços de 

Eletricidade – SFE pode então acompanhar a qualidade de modo mais eficaz e, além 

disso, auditar os dados fornecidos pelas concessionárias. 

Os indicadores calculados pelo Sistema são: os de interrupção (DEC, FEC, 

DIC e FIC), e os de níveis de tensão (DRP, DRC e ICC), vistos a seguir. 

 

 

5.2. Qualidade do produto 

 

Os aspectos de qualidade do produto considerados pela Agência Reguladora, 

seja em regime permanente ou transitório, segundo Aneel (2012b), são: tensão em 

regime permanente, fator de potência30, harmônicos31, desequilíbrio de tensão32, 

flutuação de tensão33, variações de tensão de curta duração34, e variação de 

frequência35. 

Dessa relação de aspectos de qualidade, pode-se dizer que a tensão em 

regime permanente é o de maior relevância, por terem sido estabelecidos para o 

mesmo, pelo Regulador: limites adequados, precários e críticos, critérios de medição e 

registro, prazos para regularização e compensação ao consumidor, caso as medições 

de tensão excedam os limites dos indicadores. Tanto, que segundo Aneel (2011b), 

apesar das inovações do PRODIST, alguns indicadores referentes à qualidade do 

produto ainda carecem de melhor definição.  

Assim sendo, serão analisados a seguir os indicadores de nível de tensão em 

regime permanente, com vistas a avaliar a qualidade do produto de energia elétrica no 

                                                 
30 Razão entre a energia elétrica ativa e a raiz quadrada da soma dos quadrados das energias elétricas 
ativa e reativa, consumidas num mesmo período especificado. 
31 As distorções harmônicas são fenômenos associados com deformações nas formas de onda das 
tensões e correntes em relação à onda senoidal da frequência fundamental (Aneel, 2012b). 
32 O desequilíbrio de tensão é o fenômeno associado a alterações dos padrões trifásicos do sistema de 
distribuição (Aneel, 2012b). 
33 A flutuação de tensão é uma variação aleatória, repetitiva ou esporádica do valor eficaz da tensão. A 
determinação da qualidade da tensão de um barramento do sistema de distribuição quanto à flutuação de 
tensão tem por objetivo avaliar o incômodo provocado pelo efeito da cintilação luminosa no consumidor, 
que tenha em sua unidade consumidora pontos de iluminação alimentados em baixa tensão (Aneel, 
2012b). 
34 Variações de tensão de curta duração são desvios significativos no valor eficaz da tensão em curtos 
intervalos de tempo. Elas se classificam em momentânea e temporária (Aneel, 2012b). 
35 Em relação a variação de frequência, o sistema de distribuição e as instalações de geração conectadas 
ao mesmo devem, em condições normais de operação e em regime permanente, operar dentro dos 
limites de frequência situados entre 59,9 Hz e 60,1 Hz, e devem garantir que a frequência retorne para a 
faixa de 59,5 Hz a 60,5 Hz, no prazo de 30 (trinta) segundos após sair desta faixa, quando de distúrbios 
no sistema de distribuição, para permitir a recuperação do equilíbrio carga-geração (Aneel, 2012b). 
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Brasil na última década. Para tanto, convém esclarecer que a classificação dos limites 

de níveis de tensão em regime permanente nas categorias de adequados, precários e 

críticos é feita após comparação dos valores de tensão apropriadamente medidos, no 

ponto de conexão, com a tensão de referência (Aneel, 2012b).  

Sendo que, Aneel (2012a) define como: tensão precária, o valor nominal da 

tensão de conexão em condições de operação precária nos sistemas elétricos de 

distribuição, que exige medida de correção programada em um prazo pré 

estabelecido; e tensão crítica, o valor nominal da tensão de conexão em condições de 

operação crítica nos sistemas elétricos de distribuição, que exige medida de correção 

imediata em um prazo pré estabelecido. A figura abaixo ilustra a classificação das 

leituras em faixas de tensão em torno da taxa de referência: 

 
Figura 5 – Faixas de Tensão em relação à Referência  

 
Fonte: Aneel (2012b). 

 

Sendo que: 

De (TR – ∆ADINF) a (TR + ∆ADSUP) tem-se a faixa de tensão adequada; 

De (TR + ∆ADSUP) a (TR + ∆PRSUP + ∆ADSUP) e de (TR – ∆ADINF) a (TR – ∆ADINF – 

∆PRINF) tem-se faixas de tensão precárias; 

Acima de (TR + ∆PRSUP + ∆ADSUP) e abaixo de (TR – ∆ADINF – ∆PRINF) as faixas de 

tensão são consideradas críticas. 

Onde:  

TR = Tensão de Referência, ou seja, valor de tensão utilizado para comparação 

com os valores de tensão de leitura, devendo ser equivalente à tensão nominal ou 

contratada pelas unidades consumidoras; 

(TR + ∆ADSUP) = Limite superior da Tensão de Referência 

(TR – ∆ADINF) = Limite inferior da Tensão de Referência; 

(TR + ∆PRSUP + ∆ADSUP) = Limite superior da Tensão Precária; 
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(TR – ∆ADINF – ∆PRINF) = Limite inferior da Tensão Precária. 

 

Após obtenção de um conjunto de 1008 leituras válidas, a partir de medições 

amostrais realizadas durante uma semana, pelas distribuidoras, em unidades 

consumidoras sorteadas dentro de sua área de concessão ou oriundas de 

reclamações, em intervalos consecutivos de 10 minutos cada, são apurados os 

indicadores individuais: DRP – Duração relativa da transgressão para tensão precária, 

e DRC – Duração relativa da transgressão para tensão crítica, que expressam o 

percentual de tempo em que a unidade consumidora permaneceu com tensão precária 

e com tensão crítica, respectivamente. As expressões para cálculo desses indicadores 

por distribuidora são: 

 

�CD	 � 	 �":1008 ∗ 100	�%�  

 

�C�	 � 	 �"�1008 ∗ 100	�%�  

 
Onde nlp e nlc representam o maior valor entre as fases do número de leituras 

situadas nas faixas precária e crítica, respectivamente. 

Esses indicadores individuais são calculados pela própria Distribuidora e 

enviados trimestralmente à Aneel. Com base nos valores recebidos, a Agência 

Reguladora calcula então, trimestralmente, o Índice de Unidades Consumidoras com 

Tensão Crítica – ICC, utilizando a seguinte fórmula: 

 

���	 � 	G�GH ∗ 100	�%�  

 
Onde NC corresponde ao total de unidades consumidoras com DRC não nulo; 

e NL ao total trimestral de unidades consumidoras objeto de medição. 

 

Além disso, a partir dos indicadores DRP e DRC das unidades consumidoras, 

são apurados os indicadores coletivos, equivalentes por consumidor: DRPe – Duração 

Relativa da Transgressão para Tensão Precária Equivalente, e DRCe – Duração 

Relativa da Transgressão para Tensão Crítica Equivalente, que expressam a média 

dos indicadores individuais DRP e DRC, conforme fórmulas abaixo:  
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�CD�	 � 	∑�CD

GH ∗ 100	�%�	 

  

�C��	 � 	 	∑�C�

GH ∗ 100	�%�  

 
 

Onde: 

DRPi = duração relativa de transgressão para tensão precária individual da 

unidade consumidora (i); 

DRCi = duração relativa de transgressão para tensão crítica individual da 

unidade consumidora (i); 

NL = número total de unidades consumidoras da amostra. 

 

Convém ressaltar que a Aneel estabelece também limites para os indicadores 

de tensão em regime permanente: DRCM – Duração Relativa da Transgressão Máxima 

para Tensão Crítica, e DRPM – Duração Relativa da Transgressão Máxima para 

Tensão Precária. Esses limites são de 0,5% e 3%, respectivamente.  

Quando há transgressão desses limites, a distribuidora tem um prazo de 90 

dias para regularizar a tensão do consumidor, no caso de violação do DRPM, e de 15 

dias, no caso de violação do DRCM. Caso não haja a regularização no prazo, a 

distribuidora deve compensar financeiramente o consumidor. A compensação é 

automática, e deve ser paga até que a distribuidora regularize a tensão fornecida ao 

consumidor. A fórmula para cálculo da compensação devida é: 

 

6 "7� � �8 �CD � �CD4
100 				; ∗ B1 I 8 �C� � �C�4

100 					; ∗ B2� ∗ �=>�  

 

Onde: 

k1 = 0, se DRP ≤ DRPM; 

k1 = 3, se DRP > DRPM; 

k2 = 0, se DRC ≤ DRCM; 

k2 = 7, para unidades consumidoras atendidas em Baixa Tensão, se DRC > 

DRCM; 

k2 = 5, para unidades consumidoras atendidas em Média Tensão, DRC > 

DRCM; 

k2 = 3, para unidades consumidoras atendidas em Alta Tensão, DRC > DRCM; 

DRP = valor do DRP expresso em %, apurado na última medição; 



 
 

85 
 

DRPM = 3%; 

DRC = valor do DRC expresso em %, apurado na última medição; 

DRCM = 0,5%; 

EUSD = valor do encargo de uso do sistema de distribuição referente ao mês 

de início da realização da medição pelo período mínimo de 168 horas. 

 

 Foram levantados os valores dos indicadores DRPE e DRCE das empresas da 

amostra selecionada, no sítio da Aneel na internet, a fim de verificar a evolução dos 

indicadores de conformidade dos níveis de tensão em regime permanente, a partir de 

2003 (ano a partir do qual os valores estão disponíveis), conforme abaixo. Registre-se 

que não foram localizados valores para o conjunto de todas as concessionárias de 

distribuição do Setor Elétrico Brasileiro, e tendo em vista que, como já dito, as 

empresas selecionadas e analisadas anteriormente representam 65,3% do mercado 

consumidor de energia elétrica no país, julga-se conveniente considerá-la 

representativa do Setor Elétrico como um todo. 

 

 
Fonte: Elaboração própria, baseada em consulta de 29/05/2013, realizada em: 

http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Indicadores_de_conformidade_nivel_tensao/ 
 
 

 

 A mediana foi o indicador de tendência central mais uma vez escolhido porque 

o coeficiente de variação apontou que a média aritmética é inadequada para tanto. 
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 O gráfico acima mostra grande variabilidade dos valores de ambos os 

indicadores de conformidade dos níveis de tensão ao longo do período 2003-2012, de 

forma que nada se pode inferir sobre a melhora ou piora dos mesmos. Porém, pode-se 

verificar que os valores de desempenho das empresas de ambos os indicadores 

estiveram abaixo do limite de DRPM e DCPM estabelecidos pela Aneel, conforme Aneel 

(2012b). 

Em relação a esses indicadores calculados por grupo de empresa segundo a 

natureza do capital, percebe-se que as estatais apresentaram ao longo do período pior 

desempenho em relação às empresas de capital privado, conforme demonstrado nos 

gráficos abaixo. 

 

 
Fonte: Elaboração própria, baseada em consulta de 29/05/2013, realizada em: 

http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Indicadores_de_conformidade_nivel_tensao/ 
 

 
Fonte: Elaboração própria, baseada em consulta de 29/05/2013, realizada em: 

http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Indicadores_de_conformidade_nivel_tensao/ 
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5.3. Conclusão acerca da qualidade do serviço e pro duto de energia elétrica 

 

  De fato a ANEEL tem utilizado mecanismos de promoção à qualidade do 

serviço e produto de energia. Os indicadores existentes e as compensações 

financeiras previstas em caso de transgressão dos limites estabelecidos denunciam a 

consumidores, governo, órgão regulador e demais partes interessadas a qualidade do 

serviço e produto de energia, evidenciam oportunidades de melhoria e subsidiam a 

formulação de propostas de reforma. 

 Todavia, os dados apresentados acima mostram que, a despeito da verificação 

da performance dos Distribuidores através de indicadores, resultados efetivos em 

termos de aumento da qualidade do serviço não têm sido observados, já que o DEC 

deteriorou-se ao longo de 2000-2012, e o FEC manteve relativa estabilidade. 

No que tange aos indicadores de conformidade dos níveis de tensão DRPE e 

DRCE percebe-se, considerando os dados da amostra utilizada, que ao longo do 

período 2003-2012 os valores apresentaram grandes oscilações, sem tendência de 

melhora ou piora de desempenho. Além disso, pôde-se constatar também que dentre 

empresas privadas e públicas, estas têm maior peso nos resultados verificados de 

DRPE e DRCE. Cabe ressaltar, no entanto, que a mediana dos valores, considerando 

o conjunto de estatais e privadas, esteve sempre abaixo do limite estabelecido em 

2012, de 3% e 0,5% respectivamente, o que se mostra salutar. 

Assim sendo, portanto, em termos de qualidade do serviço e do produto, 

considerando os indicadores abordados neste capítulo pode-se afirmar que embora 

haja mecanismos de controle e acompanhamento, resultados efetivos para o 

consumidor não têm sido observados na prática.  

Esses resultados podem decorrer de uma inércia das empresas do Setor a 

buscarem tão somente enquadrarem-se ao limite estabelecido, e não, de fato, 

buscarem continuamente a melhoria da qualidade do serviço e produto que oferecem, 

pela própria característica de monopólio natural do mercado de energia, embora, o 

Modelo vigente, tenha introduzido a competição no segmento de distribuição (e 

também de geração), através de leilões, e inserido mecanismos de reconhecimento da 

qualidade pelo fator X, calculado nos ciclos de revisões tarifárias e aplicado nos 

reajustes, como visto em capítulo anterior. 

Tal questão pode residir no fato de que o regulado muitas vezes se preocupe 

apenas em cumprir as normas estabelecidas, incluindo aí os limites dos indicadores, e 

não, de fato, em prestar serviços e fornecer produtos em condições crescentes de 
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qualidade, de modo que o seu enquadramento aos limites instituídos seja 

consequência imediata de sua atuação.  

Nos Estados Unidos, segundo Siegel (2013), em 2012, a oferta de energia caiu 

3,4% devido a maior eficiência e à geração solar on site, que reduziram a demanda de 

energia da rede. Nesse sentido, a geração distribuída36 representa um incentivo para 

as Distribuidoras se tornarem mais eficientes e realizarem esforços de qualidade, na 

medida em que encerra o monopólio das mesmas em suas respectivas áreas de 

concessão. 

Cabe registrar ainda que as compensações financeiras pagas pelas 

Distribuidoras por transgressão de limites estabelecidos, desde sua origem (2009), 

cresceram de maneira expressiva, como visto anteriormente. Porém, na tentativa de 

obter resultados mais efetivos em termos de melhoria na qualidade do serviço e do 

produto de energia elétrica, uma alternativa seria a imposição de limites ainda mais 

rigorosos e ou bonificações às empresas do Setor que obtiverem performance além da 

esperada. 

Por fim, seria relevante verificar o desempenho de empresas que se destacam 

no benchmarking internacional de qualidade, atuantes em Setor Elétrico de 

características semelhantes ao brasileiro, conforme feito no trabalho do CEER/ERGE 

(2008) para os países europeus, a fim de constatar se, de fato, a qualidade oferecida 

aos consumidores brasileiros encontra-se em padrão contestável ou se está adequado 

ao Setor, dadas suas particularidades. 

 

 

  

                                                 
36 Nesse sistema, um consumidor de energia elétrica instala pequenos geradores em sua unidade 
consumidora (como, por exemplo, painéis solares fotovoltaicos ou pequenas turbinas eólicas) e a energia 
gerada é usada para abater o consumo de energia elétrica da unidade. Nos meses em que a quantidade 
de energia gerada for maior que o consumo, o saldo positivo poderá ser utilizado para abater o consumo 
em outro posto tarifário, em outra unidade consumidora (desde que as duas unidades estejam na mesma 
área de concessão e sejam do mesmo titular) ou ainda na fatura do mês subsequente. Vale lembrar que 
os créditos de energia gerados continuam válidos por 36 meses, conforme consulta ao site da ANEEL, 
feita em 07/08/2013 (http://www.aneel.gov.br/area.cfm?idArea=757&idPerfil=2). 
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6. Uma nova tentativa de promoção da modicidade tar ifária: Lei 12.783/2013. 
 

 

Foi publicada recentemente no país a Lei 12.783/2013, que dispõe sobre as 

concessões de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, e a redução 

dos encargos setoriais, como mais uma empreitada do Governo de promover a 

modicidade da tarifa de energia elétrica.  

A Lei, originada da Medida Provisória – MP 579, resultou do trabalho de Grupo 

criado desde 2008, com o fim de elaborar proposta acerca da renovação das 

concessões vincendas nos anos seguintes. Na verdade, o Grupo constituído foi fruto 

de pressões de organizações setoriais, principalmente da indústria, que iniciaram um 

movimento para pressionar o governo, visando a redução das tarifas de energia, sob o 

argumento de que algumas concessionárias de geração, transmissão e distribuição 

estavam com contratos para vencer, a maior parte deles em 2015 e 2017, e que a 

amortização dos ativos das empresas poderia ser revertida em prol do consumidor de 

eletricidade (Pereira Jr. & Queiroz, 2013). 

Devido às pressões, a conclusão da proposta foi acelerada, culminando na 

Medida Provisória nº 579, de 11/09/2012, que quatro meses depois foi convertida na 

Lei nº 12.783, de 11/01/2013, com as novas regras de renovação das concessões, 

sendo que as principais seguem descritas abaixo. 

 

 

6.1. Concessões de Geração, Transmissão e Distribui ção de Energia Elétrica 

 

 Com a MP, a partir de 12 de setembro de 2012, as concessões de geração de 

energia hidrelétrica, as de transmissão e as de distribuição de energia elétrica, 

alcançadas pelo artigo 19, da Lei 9.074/1995, podem ser prorrogadas uma única vez, 

a critério do Poder Concedente, por 30 anos; e as concessões de geração de energia 

termelétrica, alcançadas pelo artigo 19, da mesma Lei, podem ser prorrogadas, 

também a critério do Poder Concedente e por uma única vez, pelo prazo de até 20 

anos. 

 O objetivo da prorrogação dessas modalidades de concessão é assegurar a 

continuidade e eficiência da prestação do serviço, sendo que, no caso da geração 

hidrelétrica, da transmissão e da distribuição busca-se também a modicidade tarifária; 

no caso da geração termelétrica visa-se ainda a segurança do sistema; e no caso da 

distribuição objetiva-se, ademais, o atendimento a critérios de racionalidade 

operacional e econômica. 
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 Porém, havendo interesse do Poder Concedente para renovação das 

concessões, é necessário ainda: no caso das concessionárias de geração hidrelétrica, 

que seja aceita a remuneração por tarifa calculada pela Aneel, bem como, que haja 

submissão aos padrões de qualidade dos serviços também definidos pela Agência 

Reguladora, dentre outros. Por sua vez, as concessionárias de transmissão devem 

aceitar a receita fixada pela Aneel e se submeterem aos padrões de qualidade do 

serviço fixados pelo mesmo órgão regulador. 

Cabe registrar ainda que as prorrogações de concessão referidas na Lei devem 

ser requeridas pelo concessionário, com antecedência mínima de sessenta meses da 

data final do respectivo contrato, exceto as termelétricas, cujo prazo para solicitação é 

de, no mínimo, vinte e quatro meses. Se aprovada a renovação, novo contrato de 

concessão deve ser assinado em até noventa dias após a convocação. 

As concessões de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica que 

não forem prorrogadas, nos termos da nova Lei, seja por critério do Poder 

Concedente, ou por decisão da concessionária, deverão ser licitadas, na modalidade 

leilão ou concorrência, pelo prazo de até 30 anos. 

As tarifas das concessões de geração de energia hidrelétrica e as receitas das 

concessões de transmissão de energia elétrica, prorrogadas ou licitadas nos termos 

desta Lei, levarão em consideração, dentre outros, os custos de operação e 

manutenção, encargos, tributos e, quando couber, pagamento pelo uso dos sistemas 

de transmissão e distribuição. Assim sendo, portanto, as concessionárias de geração, 

transmissão e distribuição resultantes das licitações estarão sujeitas às mesmas 

regras de remuneração, assim como, qualidade do serviço, investimentos, dentre 

outros, aplicadas às concessionárias que renovarem suas concessões. 

A tarifa ou receita, tratadas na Lei, devem considerar, quando houver, a parcela 

dos investimentos vinculados a bens reversíveis, ainda não amortizados, não 

depreciados ou não indenizados pelo poder concedente, e será revisada 

periodicamente na forma do contrato de concessão ou termo aditivo, sendo que, para 

tanto, será utilizada como base a metodologia de valor novo de reposição. 

Registre-se que, a critério do Poder Concedente e para fins de licitação ou 

prorrogação, a Reserva Global de Reversão – RGR poderá ser utilizada para 

indenização, total ou parcial, das parcelas de investimentos vinculados a bens 

reversíveis ainda não amortizados ou não depreciados. 

Por fim, além da redução dos valores repassados pelas concessionárias às 

tarifas, a nova Lei redefiniu os encargos setoriais, conforme visto em capítulo anterior, 

o que reduziu ainda mais o valor da energia elétrica paga pelos consumidores. 
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6.2. Reflexos da nova Lei 

 

Segundo Pereira Jr. & Queiroz (2013), o objetivo da nova Lei obviamente é 

louvável, pois o país tem uma das maiores tarifas do mundo, conforme gráfico abaixo, 

com dados referentes a 2009:  

 

 
Gráfico 29 - Tarifas Residenciais 

Fonte: Pereira Jr. & Queiroz (2013). 
 

 

De fato, as reduções das contas de energia elétrica, decorrentes da nova lei, já 

podem ser verificadas na prática, as quais, segundo PSR (2012b) variam de 16% a 

25%, dependendo da classe de consumo. A figura abaixo, extraída de PSR (2012b) 

retrata a redução estimada pelo governo comparativamente à calculada no referido 

trabalho para uma amostra de distribuidoras que representam 64% do consumo cativo 

do país. 
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Figura 6 – Redução percentual imediata na tarifa segundo a classe de consumo 

Fonte: PSR (2012b). 
 

Portanto, a despeito da redução imediata das tarifas com a nova lei, não se 

pode ignorar que suas regras atingem majoritariamente as empresas estatais, que 

forçadas a aceitarem essas condições, terão uma redução de receita de mais de 60%. 

Convém destacar ainda, que as indenizações a que farão jus, aparentemente, não 

serão suficientes para compensar as perdas. Tanto que nenhuma empresa privada, ou 

estadual de partidos políticos sem compromissos com o Governo Federal, aceitou tais 

condições (Pereira Jr. & Queiroz, 2013). 

Dessa forma, a capacidade de investimento de grande parte das empresas do 

setor elétrico ficará comprometida, o que por sua vez, poderá atingir a segurança no 

fornecimento de energia, levando a um desastroso resultado no médio prazo, com 

crescente risco de déficit e possiblidade de descompasso entre crescimento da 

demanda e dos investimentos, conforme ocorrido de meados da década de 1980 ao 

início dos anos 2000. 
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7. Conclusão 

 

Como apresentado, o Setor Elétrico Brasileiro atravessou duas reformas nas 

últimas décadas recentes: a primeira objetivava equacionar o déficit fiscal, por meio da 

venda de ativos de energia, restaurar o fluxo de investimentos para um programa de 

investimentos no Setor e aumentar a eficiência das empresas de energia; ao passo 

que a segunda, objeto de estudo deste trabalho, visava garantir a segurança do 

suprimento de energia elétrica, promover a modicidade tarifária, assegurar a 

estabilidade do marco regulatório e promover a inserção social por meio do setor 

elétrico; sendo que, nesse sentido, foram realizadas profundas alterações estruturais, 

institucionais e mercadológicas; dentre os quais, convém destacar a criação de 

mecanismos de estímulo à expansão da geração e, ao mesmo tempo, concretização 

da modicidade tarifária. A criação de dois ambientes, parte integrante desses 

mecanismos, visava maior transparência da atuação das distribuidoras, inclusive pela 

obrigatoriedade de licitação para contratação de energia, pela menor tarifa.  

Ademais, também a precificação da energia foi alterada, passando a agregar o 

transporte e encargos inerentes. Assim sendo, a receita de cada concessionária de 

distribuição é composta pela receita decorrente do repasse de custos não gerenciáveis 

(valores e quantidades que independem do controle da empresa, ou ainda encargos e 

tributos legalmente fixados), e receitas para cobertura dos custos gerenciáveis 

(pessoal, material e outras atividades vinculadas diretamente à operação e 

manutenção dos serviços de distribuição, custos de depreciação e remuneração dos 

investimentos). 

Porém, a fim de manter o equilíbrio econômico e financeiro dos contratos de 

concessão, são previstos três mecanismos de atualização das tarifas: os reajustes 

anuais, que visam restabelecer o poder de compra da receita do concessionário; as 

revisões periódicas, que são dadas por iniciativa do regulador, nas datas contratuais; e 

as revisões extraordinárias, que podem ser solicitada a qualquer momento pela 

concessionária, quando esta perceber ruptura no equilíbrio econômico financeiro do 

contrato. 

O primeiro, através do “Fator X”, já definido, atualiza monetariamente o valor da 

tarifa. O segundo, por sua vez, recalcula a receita necessária para cobertura dos 

custos operacionais eficientes e a remuneração adequada sobre os investimentos 

realizados com prudência, bem como, calcula o “Fator X” a ser utilizado nos próximos 

reajustes anuais, considerando para tanto, a inflação, a qualidade do serviço prestado 

na área de concessão, e os ganhos de escala obtidos no período. Por fim, o terceiro 

requer a comprovação, pela empresa de distribuição solicitante, de alterações 
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significativas nos custos, que comprometam o equilíbrio econômico-financeiro do 

contrato e justifiquem assim, a revisão das tarifas. Desta forma, percebe-se, portanto, 

que estão previstos nos mecanismos de reajustes de tarifa não apenas alterações na 

estrutura de custos e de mercado da concessionária, mas também estímulos à 

eficiência e à modicidade tarifária que beneficiem os consumidores. 

Apesar, todavia, das Reformas com suas alterações estruturais, institucionais e 

mercadológicas, e da previsão de compartilhamento de ganhos de produtividade com 

os consumidores nas ferramentas de ajuste e revisão das tarifas, os valores médios 

dessas não apresentaram, na prática, redução, mas apenas ligeiro arrefecimento da 

taxa de crescimento.  

E, como se não bastasse, em termos de qualidade do serviço e do produto, 

medidos respectivamente através de indicadores de continuidade e de conformidade, 

resultados efetivos não têm sido observados, já que o DEC deteriorou-se ao longo de 

2000-2012, o FEC manteve relativa estabilidade, e o DRPE e DRCE ao longo do 

período 2003-2012 apresentaram grandes oscilações, sem tendência de melhora ou 

piora de desempenho. Esses resultados podem decorrer de uma inércia das empresas 

do Setor a buscarem tão somente o enquadramento ao limite estabelecido – o que de 

fato tem ocorrido – e não buscarem efetiva e continuamente a melhoria da qualidade 

do serviço e produto que oferecem.  

Desta forma, já que a modicidade tarifária e a melhora na qualidade do produto 

e do serviço de energia elétrica não foram obtidas no Novo Modelo do Setor Elétrico 

Brasileiro, fica evidente que os consumidores não foram positivamente atingidos pela 

Reforma.  

Com isso, foi realizada análise de uma amostra de 17 empresas do Setor, 

sendo 9 privadas e 8 estatais, que juntas representam 72,5% da capacidade instalada 

do SIN, 65,3% do mercado consumidor e 84,5% das redes de transmissão, através de 

indicadores de rentabilidade, liquidez, estrutura de capital, nível de investimentos, 

produtividade, e custos e despesas; a fim de constatar entre os grupos de empresas 

(estatais e privadas), qual apresentou maiores ganhos no período.  

Os dados mostraram que as empresas do Setor, sobretudo as de capital 

privado, tiveram desempenho satisfatório ao longo do período, o que em parte pode 

ser atribuído à administração dessas empresas, e não menos, à preocupação do 

Poder Concedente, de manter o equilíbrio econômico financeiro dos contratos de 

concessão como demonstrado, dentre outros. 

Ademais, a análise dos dados revelou que as empresas de capital privado 

mantiveram-se, em quase todos os indicadores, em melhor patamar que o das 

estatais. O EVA indicou inclusive que nos anos pós Reforma (2003 a 2011) os lucros 
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das empresas privadas excederam os custos do capital investido, criando assim valor 

ao acionista, enquanto as estatais apresentaram valores positivos de EVA apenas em 

2007 e 2008, destruindo assim, portanto, a riqueza dos investidores na maior parte do 

período. 

Convém ressaltar ainda que, de fato, a Segunda Reforma do SEB impactou 

positivamente a rentabilidade das empresas, o que pôde ser percebido através da 

melhor trajetória dos indicadores correspondentes – Rentabilidade do Ativo, 

Rentabilidade do Patrimônio Líquido, Margem Operacional e Margem Líquida, bem 

como os valores absolutos de Lucro Líquido e Resultado Operacional. A Reforma 

também refletiu de maneira positiva sobre os investimentos das empresas privadas, 

que cresceram no período à expressiva taxa de 14,4% ao ano, em média. 

Assim sendo, os dados indicam que a Reforma da Reforma foi muito salutar às 

empresas do Setor Elétrico, sobretudo às de capital privado, como evidenciado, o que 

põe, todavia, em xeque o sucesso da referida Reforma, já que, quando de sua 

implementação, o que se colocou como um dos principais objetivos, conforme exposto 

em diversos momentos deste trabalho, foi a promoção da modicidade tarifária. 

Ademais, não se pode argumentar que, apesar de não ter sido obtida a 

modicidade tarifária, verificaram-se ganhos de qualidade – os quais em parte, pode-se 

pensar, que compensariam a manutenção ou até mesmo aumento nos valores da 

tarifa – uma vez que, na prática, a qualidade dos serviços e produtos de energia 

elétrica não evoluiu no pós Reforma. 

Assim sendo, pode-se dizer que a introdução da competição através de leilões 

de energia (na Geração), ou mesmo licitações para concessão (nos segmentos de 

Transmissão e Distribuição), aliada aos mecanismos de reajustes de tarifas que visam 

compartilhar ganhos de produtividade, eficiência e qualidade com os consumidores, 

unicamente, como mecanismos de promoção de tarifas módicas mostraram-se 

insuficientes.  

Recentemente, a Lei 12.783/2013 representou mais uma empreitada do 

Governo na promoção da modicidade tarifária, através da prorrogação das 

concessões de geração, transmissão e distribuição vincendas em 2015 e 2017, por até 

30 anos, com exceção das termelétricas, cujo prazo é de até 20 anos; desde que as 

concessionárias interessadas se comprometam em cobrar pela energia produzida ou 

transportada um valor correspondente apenas aos custos de operação e manutenção, 

encargos, tributos, pagamento pelo uso dos sistemas de transmissão e distribuição, 

quando couber, e ainda, se existentes, a parcela dos investimentos vinculados a bens 

reversíveis, ainda não amortizados, não depreciados ou não indenizados pelo Poder 

Concedente; dentre outras condições. 
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Além disso, a mesma Lei previu a redução de encargos setoriais, tais como: a 

Conta de Consumo de Combustíveis – CCC e a Reserva Global de Reversão – RGR, 

bem como, a redução em 75% da Conta de Desenvolvimento Energético – CDE. 

Com essas iniciativas, as reduções das contas de energia elétrica variam de 

16% a 25%, dependendo da classe de consumo. Todavia, não se pode ignorar que as 

novas regras atingiram negativamente as empresas estatais, com uma redução de 

receita significativa, e, além isso, com indenizações aparentemente insuficientes para 

compensar as perdas. 

Ademais, a nova Lei poderá comprometer a segurança no fornecimento de 

energia, na medida em que tende a reduzir a capacidade de investimento de grande 

parte das empresas do Setor, com crescente risco de déficit e possiblidade de 

descompasso entre crescimento da demanda e dos investimentos. 

Segundo Pereira Jr. & Queiroz (2013), os principais fatores que aumentam o 

preço da energia estão, na verdade, relacionados ao modelo regulatório em vigor, 

quais sejam: a contratação de térmicas a óleo nos leilões de energia; o despacho de 

térmicas de custo elevado, fora da ordem de mérito; o fato do preço da energia ser 

dado por um modelo (o NEWAVE37), ao invés de ser formado no mercado; a 

inexistência de sinais locacionais na contratação de energia nova, aumentando o custo 

de transmissão; dentre outros; os quais ainda não foram discutidos ou repensados, e 

por isso, farão com que as tarifas continuem a crescer. 

Adicionalmente, é preciso ainda tratar de forma adequada a questão dos 

impostos e encargos do Setor Elétrico, bem como, o indicador de inflação utilizado no 

calculo do Fator X, aplicado nos reajustes tarifários, qual seja: o IGP-M, que não 

representa corretamente a evolução do Setor (Pereira Jr. & Queiroz, 2013). 

Portanto, é conveniente que essas questões sejam reavaliadas, pois não é 

saudável para o Sistema garantir reduções de tarifa à custa do comprometimento da 

segurança energética no médio e longo prazo. Certamente, são necessárias medidas 

sustentáveis que levem a um ponto de inflexão na trajetória das tarifas de energia 

elétrica, reduzindo-as de modo a privilegiar, concomitantemente, os consumidores e a 

confiabilidade do Sistema.  

                                                 
37 Modelo Estratégico de Geração Hidrotérmica a Subsistemas Equivalentes, que resolve os problemas 
de planejamento da operação interligada de sistemas hidrotérmicos empregando a técnica de 
programação dinâmica dual estocástica. Esta técnica permite considerar o intercâmbio entre os 
subsistemas como uma variável de decisão, evita a discretização do espaço de estados, permite o uso de 
um modelo comum de vazões sintética e calcula os custos marginais do sistema. O objetivo do 
planejamento da operação de um sistema hidrotérmico é determinar metas de geração para cada usina 
do sistema, a cada etapa, que atendam a demanda e minimizem o valor esperado do custo de operação. 
O modelo é utilizado para um amplo espectro de estudos de planejamento, como: informações sobre o 
consumo de combustível; estudos de políticas comerciais; estudos de política tarifária; estudos de política 
de racionamento; estudos de gerenciamento da demanda e realimentação ao planejamento da expansão. 
(Consultado em http://www.cepel.br/servicos/descprog.shtm, em 14/06/2013). 
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Cabe registrar ainda que, visando obter avanços na qualidade do serviço e do 

produto de energia elétrica oferecidos, deve-se verificar o impacto de restrições ainda 

maiores e ou bonificações às empresas do Setor que obtiverem performance além da 

esperada. Poderia também ser relevante verificar o desempenho de empresas que se 

destacam no benchmarking internacional de qualidade, atuantes em Setor Elétrico de 

características semelhantes ao brasileiro, a fim de constatar se, de fato, a qualidade 

oferecida aos consumidores brasileiros encontra-se em padrão contestável ou se está 

adequado ao Setor, dadas suas particularidades. 

Por fim, segundo Pereira Jr. & Queiroz (2013), o atual marco regulatório do 

Setor Elétrico Brasileiro está em vigor há mais de dez anos e já chegou, portanto, o 

momento de ser revisto contando, inclusive, com ampla participação da sociedade, 

através de seminários, consultas, dentre outros. De fato, esta proposição é adequada 

e se mostra urgente, na medida em que representa uma oportunidade para o debate 

de questões relacionadas a mecanismos eficientes de promoção da modicidade 

tarifária e de incentivo à qualidade do serviço e do produto de energia elétrica, que 

sejam compatíveis com uma adequada remuneração do capital investido no Setor, 

independentemente de sua natureza – estatal ou privado – e com as peculiaridades do 

Setor Elétrico Brasileiro – hidrotérmico, com reservatórios de regularização plurianual, 

e superextenso, interligado por robustas redes de transmissão; tornando assim, 

desnecessárias e desqualificadas medidas equivocadas, que distorcem os resultados 

do Setor, prejudicam alguns grupos em detrimento de outros, não atendem com 

satisfação os consumidores e, sobretudo, que comprometem a confiabilidade do 

Sistema. 

É importante ressaltar, no entanto, que existem outros métodos de análise de 

desempenho de empresas que podem corroborar os resultados obtidos e ainda 

fornecer outras informações relevantes. Dentre esses, destaca-se o DEA – Data 

Envelopment Analysis, um método quantitativo, baseado em programação linear, que 

permite trabalhar com múltiplas entradas e saídas (análise multicritério), possibilitando 

não somente a análise comparativa das empresas, mas também a definição do 

benchmarcking do Setor, como proposto anteriormente.  

Sendo assim, em prosseguimento a esta pesquisa, sugere-se a aplicação do 

método de análise envoltória dos dados (DEA) com a antecipação do ano inicial da 

análise, no sentido de estender o período pré Segunda Reforma, já que neste trabalho 

foram considerados apenas os dois anos imediatamente anteriores à Reforma da 

Reforma e os dados destes tendem a refletir os impactos decorrentes do Programa de 

Racionamento, instituído no Setor em 2001 por ocasião da crise de desabastecimento, 

como já discorrido neste trabalho. 
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Ademais, trabalhos futuros poderão investigar se há de fato uma inércia no 

comportamento de agentes regulados, no sentido de tão somente buscarem o 

enquadramento a padrões e limites estabelecidos pelo regulador, e não se engajarem 

realmente no aperfeiçoamento da qualidade do serviço e produto que oferecem – o 

que traria como consequência direta o atendimento aos limites instituídos. 
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