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RESUMO 

 

A distribuição de energia elétrica no Brasil é um mercado de empresas privadas e 
públicas, que são reguladas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). O 
Governo Federal tem o interesse de que todos os cidadãos tenham acesso à 
energia elétrica, por isso criou a resolução normativa nº 488 de 2012, para que as 
distribuidoras apresentassem o plano de universalização do serviço energia elétrica 
até 2016. Assim, algumas distribuidoras têm o desafio de levar energia a regiões 
de difícil acesso. Inserido nesse contexto, o Pantanal Sul-Mato-Grossense é 
considerado uma região remota com restrições fortes como: dificuldade de acesso, 
reservas ambientais, baixa densidade demográfica e com características 
singulares, como áreas alagadas a maior parte do ano. O levantamento da 
distribuidora local em 2016 confirma que a melhor forma de fornecer energia 
elétrica para a região é por extensão da rede convencional, para pontos de 
atendimento distantes até 5 km da rede existente, e sistemas remotos, em pontos 
mais afastados. Atualmente existem dúvidas sobre o reconhecimento tarifário de 
sistemas remotos. A proposta desta dissertação é verificar se o custos 
operacionais e de manutenção do Pantanal serão reconhecidos ou não pela 
metodologia de benchmarking de OPEX da ANEEL. Na pesquisa é reproduzida a 
metodologia de benchmarking de OPEX, para verificar o impacto na eficiência da 
distribuidora. Os intervalos eficientes são calculados comparando-se, entre as 
distribuidoras do setor elétrico, as variáveis de OPEX, rede, consumidores, 
mercado e qualidade. Para cada distribuidora é determinado o intervalo de custo 
operacional eficiente, que impacta diretamente no montante e na trajetória de 
OPEX reconhecido na tarifa. No resultado do trabalho, verifica-se que a 
metodologia atual entende que os sistemas remotos possuem custos operacionais 
pouco eficientes, reconhecendo um valor de OPEX menor que o projetado. 
 

Palavras-chave: Sistemas Remotos, OPEX, Benchmarking, Regulação. 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

The distribution of electricity in Brazil is a market of private and public companies, 
regulated by the Agencia Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), the Brazilian 
Regulatory Electrical Energy Agency. The Federal Government has the interest of 
supplying electric energy for all citizens, so it created normative resolution nº 488 of 
2012, so that all distributors presented the plan to universalize the electric power 
supply service until 2016. Thus, some distributors have the challenge of bringing 
electricity to difficult access regions. In this context, the Pantanal Sul-Mato-
Grossense is a remote region with high restrictions such: difficulty of access, 
environmental reserves, low population density and with unique characteristics, 
such as flooded areas most of the year. 
In 2016, the distributor's survey confirms that the best way to provide electricity for 
the region is by extending the conventional grid to distant service points less than 5 
km from the existing grid, and remote systems to more distant service points. 
Currently, there are doubts about the tariff recognition of remote systems. The 
purpose of this dissertation is to verify whether the Pantanal operational and 
maintenance costs will be recognized or not by ANEEL's OPEX benchmarking 
methodology. 
This research reproduce the OPEX benchmarking methodology to verify the impact 
on the efficiency of the distributor. The efficient intervals are calculated by 
comparing the OPEX, network, consumer, market and quality variables among the 
electricity sector distributors. For each distributor, the efficient operating cost 
interval is determined, which directly affects the amount and trajectory of OPEX 
recognized in the tariff. The result of the work verifies if the current methodology 
understands that the remote systems have inefficient operational costs, recognizing 
a value of OPEX smaller than projected. 
 
Keywords: Remote Systems, OPEX, Benchmarking, Regulation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTO 

 

O acesso à energia elétrica é um direito fundamental do cidadão, associado 

ao lazer e bem-estar, além do acesso à informação, viabilizando também melhores 

condições de trabalho. No Brasil, país com grandes extensões territoriais, existem 

regiões remotas com baixo desenvolvimento, pouco povoadas e sem acesso ao 

saneamento e à energia elétrica. Dentre elas, o Pantanal que é um bioma da região 

Centro-Oeste do Brasil situada entre os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do 

Sul. Em 2016, a Energisa Mato Grosso do Sul (EMS) desenvolveu um P&D no 

âmbito do programa da ANEEL, com apoio dos Institutos Lactec e Calden 

Consultoria, para levantar as características da região, verificar as soluções técnicas 

que viabilizem a eletrificação e calcular o impacto tarifário (EMS, 2017). O projeto 

objetivava atender o processo de universalização do serviço de fornecimento de 

energia elétrica para a região do Pantanal Sul-Mato-Grossense. Assim, o acesso à 

energia elétrica impulsiona o desenvolvimento da região do Pantanal e atende à 

demanda regulatória da Agencia Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) de 

universalizar o acesso à energia elétrica a todos estados brasileiros, inclusive 

regiões de difícil acesso (ANEEL, 2012a). 

A principal diretriz regulatória do processo de universalização é a Resolução 

Normativa nº 488, publicada pela ANEEL (2012a), que aborda as condições para 

revisão dos planos de universalização do serviço de distribuição de energia elétrica. 

Assim, no contexto de distribuição de energia, a concessionária é considerada 

universalizada, somente se a razão entre a quantidade de domicílios com acesso à 

energia elétrica e o total de domicílios dentro da área de concessão for superior à 

99%. A ANEEL (2012a) determinou que as distribuidoras não universalizadas 

submetessem novo plano de universalização até o final de 2016. 

A energização das propriedades situadas no Pantanal é desafiadora 

principalmente por se tratar de: (i) uma região de difícil acesso pelas áreas alagadas 

a maior parte do ano; (ii) bioma único e rico em biodiversidade e ecossistema, sendo 

necessárias análises e estudos de impacto ambiental; (iii) baixa densidade 

demográfica, somada a considerável extensão territorial e distante da rede 

convencional de distribuição de energia; e (iv) uma região com uma pluralidade de 
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perfis de consumidores e com diferentes demandas de consumo de energia, por 

exemplo, possuem consumidores de baixo consumo que podem ser representados 

pelas populações ribeirinhas, mas também possuem perfil de consumo elevado, 

exemplificados pelas fazendas de grande porte de agricultura e pecuária. 

O Salas (2017) revelou que uma parcela do Pantanal será atendida por 

sistemas remotos, que atualmente possuem pouca abordagem regulatória. Um 

questionamento importante é se o OPEX projetado para o Pantanal será 

reconhecido na tarifa. É possível deduzir que áreas de difícil acesso possuem 

maiores custos de operação e manutenção. A metodologia de benchmarking de 

OPEX da ANEEL (2015a) propõe reconhecer os custos eficientes da distribuidora. 

Será que a metodologia entende que os sistemas remotos são eficientes possuindo 

OPEX mais elevado, ou interpreta que são sistemas de custos operacionais 

ineficientes? 

A proposta desta dissertação é reproduzir a metodologia de benchmarking 

de OPEX da ANEEL (2015a), aplicando o método DEA e bootstrap da Audiência 

Pública nº 23 de 2014 (ANEEL, 2014e). A reprodução da metodologia permite 

verificar se os intervalos de eficiência da distribuidora serão alterados. 

Adicionalmente, é simulada a revisão tarifária da EMS em 2013 para verificar o 

comportamento dos custos operacionais eficientes. As análises propostas permitem 

aprofundar o conhecimento sobre os sistemas remotos e seu reconhecimento 

tarifário do OPEX pela ANEEL.  

 

1.2 OBJETIVOS 

 

O objetivo geral é analisar se a metodologia de cálculo do OPEX eficiente, 

regulado pelo poder concedente, está preparada para reconhecer os custos 

operacionais de áreas remotas como o Pantanal. 

Adicionalmente, o trabalho aborda outros aspectos como: 

a) Analisar o arcabouço regulatório nacional. 

b) Analisar o cenário regulatório da eletrificação do Pantanal. 

c) Reproduzir o método de benchmarking de custos operacionais 

desenvolvido pela ANEEL (2015a). 

d) Verificar se os custos de operação e manutenção do Pantanal 

impactam os intervalos de custos eficientes da distribuidora. 
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1.3 JUSTIFICATIVA 

 

O fornecimento de energia elétrica para região do Pantanal impulsiona o 

desenvolvimento econômico e social da região, além de atender às metas 

regulatórias da ANEEL (2012b) de universalização do fornecimento de energia. 

Entre as principais motivações deste trabalho, destacam-se as seguintes: 

a) Busca por uma solução técnico-econômica viável e de baixo impacto 

ambiental. 

b) Atendimento às exigências regulatórias do Estado em levar às regiões 

afastadas o serviço público de distribuição de energia elétrica. 

c) Fomento do desenvolvimento da região pelo acesso à energia e a 

informação. 

É desejado alcançar uma solução que viabilize a eletrificação do Pantanal 

Sul-Mato-Grossense com menor impacto na tarifa do consumidor.  

No Brasil, a regulação do setor elétrico não aprofunda na eletrificação de 

áreas remotas existindo apenas a Resolução nº 493 da ANEEL (2012b), que está 

restrita à região norte do país. Nesse sentido, este trabalho se concentra no âmbito 

regulatório e nas análises de sistemas remotos em áreas de difícil acesso. 

Adicionalmente, é reproduzida da metodologia de benchmarking de OPEX 

da ANEEL (2015a) e simulada a Revisão Tarifária da EMS, inserindo a eletrificação 

de uma área remota. Estas análises contribuem para constatar se a metodologia 

consegue capturar as características de sistemas remotos na comparação de 

benchmarking das distribuidoras, ou se metodologia simplesmente interpreta que os 

custos operacionais aumentam sugerindo que a distribuidora é menos eficiente. 

 

1.4 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

 

Para atingir aos objetivos propostos, o desenvolvimento deste trabalho está 

organizado em sete capítulos, incluindo a parte introdutória do primeiro capítulo. O 

segundo capítulo apresenta um panorama do setor elétrico brasileiro, contextualiza 

sobre a universalização do fornecimento de energia elétrica e apresenta os 

principais conceitos da Tarifa, da Revisão Tarifária e do benchmarking de OPEX. 
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No terceiro capítulo consta o estado da arte com os principais trabalhos 

encontrados sobre a eletrificação de sistemas remotos. 

O quarto capítulo descreve sobre a área de estudo, mapeando o cenário de 

eletrificação do Pantanal e apresentando as informações pertinentes levantadas pelo 

Salas (2017). 

O quinto capítulo descreve o método adotado para reproduzir a metodologia 

de benchmarking do OPEX e para simular a revisão tarifária da EMS no ano de 

2013. 

No sexto capítulo é realizado, com o método desenvolvido, o cálculo do novo 

intervalo de eficiência, o fator de atualização, os limites eficientes e a simulação do 

custo operacional reconhecido na Revisão Tarifária. 

Por fim, no sétimo capítulo são apresentadas as conclusões finais acerca do 

trabalho e as propostas de trabalhos futuros. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Nas seções seguintes são apresentados um panorama geral do setor de 

distribuição de energia elétrica, os principais conceitos relacionados à composição 

da tarifa, o cálculo da tarifa por meio do processo regulado de revisão tarifária da 

distribuidora e o histórico do processo de universalização do fornecimento de 

energia elétrica no Brasil. 

 

2.1 A DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO BRASIL 

 

O sistema de distribuição de energia coincide com a própria topografia das 

cidades, sendo ramificado ao longo de ruas e avenidas para conectar fisicamente os 

consumidores finais de energia com a cadeia de energia. O setor elétrico brasileiro é 

segregado em três partes: o sistema de geração responsável pela produção 

propriamente de energia, interligado ao sistema de transmissão responsável pelo 

transporte da energia produzida até as distribuidoras que por sua vez fazem a 

interface final com os consumidores da ponta (TOLMASQUIM, 2011).  

Toda esta cadeia, representada pela FIGURA 1, é fiscalizada e regulada 

pela ANEEL. 

 

FIGURA 1 – CADEIA TÍPICA DO SETOR ELÉTRICO BRASILEIRO 

 

FONTE: ABRADE (2016) 

 

As distribuidoras, por estarem na ponta da cadeia de energia, fazem a 

conexão, o atendimento e a entrega efetiva da energia elétrica até o consumidor 

final em ambiente regulado. A energia distribuída, portanto, é a energia efetivamente 
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entregue aos consumidores conectados à rede elétrica seja por meio de uma 

concessionária ou permissionária com outorga do governo para esta atividade fim. A 

energia é distribuída propriamente por: (i) redes aéreas onde o condutor é suportado 

por postes; ou (ii) subterrâneas onde os condutores passam por dutos ou canaletas 

localizados sob o solo. As redes subterrâneas são mais utilizadas em áreas de 

grande concentração demográfica. 

Além de condutores e postes, a rede é composta por equipamentos de 

medição, de transformação de energia e de sistemas inteligentes, para evitar 

desligamentos frequentes e a baixa qualidade de energia. As redes de distribuição 

são compostas por linhas de alta, média e baixa tensão, também conhecidas por AT, 

MT e BT, na mesma ordem. Apesar da regulamentação considerar como linhas 

transmissoras somente redes igual ou acima de 230 kV, também existem linhas de 

subtransmissão, mais conhecidas como Demais Instalações da Transmissão (DIT), 

que são linhas com tensão abaixo de 230 kV. A maior parte dessas linhas de 

subtransmissão são de tensão entre 69 kV e 138 kV e de responsabilidade das 

empresas distribuidoras.  

As linhas de MT possuem tensão entre 2,3 kV e 44 kV e são, em sua 

maioria, responsáveis pelo transporte de uma subestação até um transformador 

abaixador de tensão. As redes de BT, com tensão elétrica fase-neutro entre 110 e 

220 V, saem do transformador abaixador de tensão e são conectadas em trechos de 

redes ou interligadas por um ramal de ligação aos medidores finais.  

A maior parte dos consumidores finais são do tipo residências e recebem 

energia em BT, mas a depender da potência instalada e demanda consumida, o 

cliente pode optar pela ligação em MT. As tratativas comerciais são regulamentadas 

pela Resolução Normativa nº 414 (ANEEL, 2010), que elucida as responsabilidades 

comerciais entre o agente de distribuição e os consumidores finais. Em 2015, o 

Brasil contava com mais de 77 milhões de “Unidades Consumidoras” (UC) segundo 

ABRADE (2016), termo que corresponde ao ponto de entrega de energia elétrica 

que será consumida.  

O setor de distribuição é um dos mais regulados e fiscalizados no setor 

elétrico por ser um monopólio natural com custos decrescentes, sendo a parcela da 

cadeia de energia (produção, transporte e distribuição) mais próxima do consumidor 

final. A ANEEL é responsável pelas publicações de Resoluções, Portarias e outras 

normas para o funcionamento adequado do setor de distribuição, sendo muito 
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rigorosa com sua fiscalização. Como exemplo de normativa de referência são os 

Procedimentos de Regulação Tarifária (PRORET) que consolidam a regulamentação 

acerca dos processos tarifários com estrutura aprovada pela Resolução Normativa 

nº 435 (ANEEL, 2011a).  

A ANEEL, que representa o Poder Concedente, também é responsável pela 

definição das tarifas das distribuidoras e transmissoras. De acordo com ABRADE 

(2016), isso se deve principalmente ao fato de as distribuidoras serem 

concessionárias do serviço público de distribuição de energia, signatárias de 

contratos de concessão que preveem métodos regulatórios para o estabelecimento 

de preços aos consumidores. 

O sistema regulatório aplicado à distribuição de energia no Brasil é do tipo 

preço-teto (price-cap), no qual o órgão regulador estabelece os preços máximos que 

podem ser aplicados por essas empresas. Os mecanismos de regulação das 

Distribuidoras são basicamente a revisão tarifária, que incide periodicamente a cada 

três, quatro ou cinco anos, dependendo do contrato de concessão, e o reajuste 

tarifário anual, que se trata de correção monetária e compartilhamento de ganhos de 

produtividade. 

Nas seções seguinte são abordados os temas relacionados aos conceitos de 

tarifa e da revisão tarifária. Na sequência será abordado o contextos das 

universalizações no Brasil e destacado o desafio do Pantanal Sul-Mato-Grossense. 

 

2.2 UNIVERSALIZAÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA 

 

A energia elétrica está associada ao direito de todo cidadão ter acesso a 

ampla informação e a serviços básicos. Assim, a universalização dos serviços 

públicos de energia elétrica foi estabelecida pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 

2002 (BRASIL, 2002), alterada pela Lei nº 10.762, de 11 de novembro de 2003 

(BRASIL, 2003). 

Na Lei 10.438 (BRASIL, 2002) foram definidas as primeiras condições para 

disseminação da universalização dos serviços públicos de energia elétrica e sem 

ônus de qualquer espécie ao solicitante, no horizonte de tempo determinado pela 

ANEEL e condicionada ao atendimento das seguintes premissas: 

i. Enquadramento exclusivo do no grupo tarifário tipo B e com exceção 

do subgrupo B4, referente à iluminação pública. 



22 

 

ii. Unidades consumidoras com carga instalada até 50 kW. 

iii. Fornecimento em tensão inferior a 2,3 kV, mesmo que necessária a 

extensão de rede primária de tensão superior a 2,3 kV e inferior ou 

igual a 138kV. 

iv. O solicitante não seja atendido com energia elétrica pela distribuidora 

local. 

A área de concessão estaria universalizada se o Índice de Atendimento (Ia) 

calculado pela equação (1) fosse superior à 99% (noventa e nove por cento), com 

informações do Censo 2000 do Instituto Brasileiro De Geografia e Estatística (IBGE, 

2002). 

 

𝐼𝑎 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑚𝑖𝑐í𝑙𝑖𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑚 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎çã𝑜 𝑒𝑙é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑚𝑖𝑐í𝑙𝑖𝑜𝑠
  . (1) 

 

Onde: 

𝐼𝑎 - índice de atendimento. 

 

A Resolução Normativa nº 223 da ANEEL (2003), determinou que os 

pedidos de ligação nova a partir de 30/04/2003, inclusive, e enquadrados nas 

premissas supracitadas deveriam ser atendidos pela concessionária sem ônus para 

o consumidor.  

Do mesmo modo, determinou que as concessionárias também 

apresentassem para aprovação do Regulador o Plano de Universalização até 

01/01/2014 e definissem as metas para atingir a universalização da área de 

concessão e município até 2015 de acordo com o 𝐼𝑎, conforme TABELA 1. 

TABELA 1 – DEFINIÇÃO DO ANO LIMITE PARA UNIVERSALIZAÇÃO 

ÍNDICE DE ATENDIMENTO 
DA CONCESSIONÁRIA 

ANO MÁXIMO PARA ALCANCE DA UNIVERSALIZAÇÃO 
NA ÁREA DE CONCESSÃO OU PERMISSÃO 

𝐼𝑎 >  99,50% 2006 

98,00% <  𝐼𝑎 ≤  99,50% 2008 

96,00% <  𝐼𝑎 ≤  98,00% 2010 

80,00% <  𝐼𝑎 ≤  96,00% 2013 

𝐼𝑎 ≤  80,00% 2015 

ÍNDICE DE ATENDIMENTO 
DO MUNICÍPIO 

ANO MÁXIMO PARA ALCANCE DA UNIVERSALIZAÇÃO 
NO MUNICÍPIO 

𝐼𝑎 >  96,00% 2004 

90,00% <  𝐼𝑎 ≤  96,00% 2006 

83,00% <  𝐼𝑎 ≤  90,00% 2008 

75,00% <  𝐼𝑎 ≤  83,00% 2010 

65,00% <  𝐼𝑎 ≤  75,00% 2012 



23 

 

53,00% <  𝐼𝑎 ≤  65,00% 2014 

𝐼𝑎 ≤  53,00% 2015 

FONTE: ANEEL (2003) 

 

Em paralelo a universalização, a Resolução Normativa nº 229 (ANEEL, 

2006) determinou que as concessionárias incorporassem até 2015 as redes 

particulares que foram construídas até 29/04/2003, inclusive. O objetivo era que não 

houvessem redes particulares sem ato autorizativo dentro da área de concessão e 

que a manutenção da rede elétrica fosse inteiramente da distribuidora de energia. 

Os consumidores que não se enquadrassem nas premissas da 

universalização seriam tratados pela Resolução Normativa nº 250 (ANEEL, 2007), 

que mais tarde foi revogada e substituída pela Resolução Normativa nº 414 (ANEEL, 

2010), vigente atualmente. Esta normativa aborda todas as relações comerciais 

entre a distribuidora e consumidores de energia sendo aplicada a todas regiões 

universalizadas. 

Ao longo dos anos, o crescimento do país implicou no aumento expressivo 

da quantidade de domicílios a serem atendidos. Mesmo com a criação de programas 

específicos para aceleração da eletrificação das áreas rurais, como o Programa Luz 

para Todos, algumas distribuidoras não conseguiram atingir as metas de 

universalização sendo necessária a revisão dos Planos de Universalização.  

A Resolução Normativa nº 488/2012 (ANEEL, 2012a), estabeleceu as 

condições para revisão dos planos de universalização dos serviços de distribuição 

de energia elétrica para as concessionárias com 𝐼𝑎 na área rural inferior à 95% 

(noventa e cinco por cento). As distribuidoras que possuíam municípios não 

universalizados puderam revisitar as metas do primeiro plano com uma extensão de 

prazo até 2018 de acordo com o 𝐼𝑎, conforme TABELA 2. 

 

TABELA 2 - REVISÃO DA META DE UNIVERSALIZAÇÃO 

ÍNDICE DE ATENDIMENTO 
DO MUNICÍPIO 

ANO MÁXIMO PARA ALCANCE DA UNIVERSALIZAÇÃO 
NO MUNICÍPIO 

𝐼𝑎 >  99,00% Universalizado 

97,00% <  𝐼𝑎 ≤  99,00% 2014 

93,00% <  𝐼𝑎 ≤  97,00% 2015 

89,00% <  𝐼𝑎 ≤  93,00% 2016 

80,00% <  𝐼𝑎 ≤  89,00% 2017 

𝐼𝑎 ≤  80,00% 2018 

FONTE: ANEEL (2012a) 
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A normativa (ANEEL, 2012a) também estabeleceu as seguintes condições: 

a) É dever da distribuidora efetuar atendimento por extensão de rede 

convencional à unidade consumidora que estiver localizada até 5 

(cinco) quilômetros da rede de distribuição, se a obra técnica e 

economicamente for viável. 

b) Nos demais casos, a distribuidora pode atender por sistemas do tipo 

SIGFI e MIGDI, observando algumas condições: 

i. Observando os custos de investimento e manutenção do 

sistema. 

ii. Garantir a disponibilidade mensal de 80 kWh mensais por 

unidade consumidora. 

iii. Os projetos devem observar pelas condicionantes ambientais, 

capacitação dos usuários e sua sustentabilidade. 

c) Caso o consumidor localizado a distância maior que 5 (cinco) 

quilômetros opte por atendimento por rede convencional, o mesmo 

deve arcar com os custos de execução da obra excedente aos 5 km 

de extensão. 

De acordo com ANEEL (2016d), na área urbana todas as distribuidoras do 

país encontram-se universalizadas, mas, na área rural, 87 distribuidoras estão 

universalizadas e 14 distribuidoras continuam executando o seu Plano de 

Universalização.  

A Energisa Mato Grosso do Sul está entre as não universalizadas e enviou à 

ANEEL em 2017 um novo plano de universalização para atender a região do 

Pantanal. 

 

2.3 CONCEITOS DE TARIFA  

 

Os conceitos relacionados à definição da tarifa estão descritos no módulo 7 

do PRORET e seus submódulos. Por exemplo, o submódulo 7.1 (ANEEL, 2017a) 

aborda os procedimentos gerais da tarifa e introduz conceitos importantes sobre a 

tarifa. 

A estrutura tarifária é formada por um conjunto de tarifas que refletem a 

diferenciação relativa de custos de fornecimento de energia elétrica de toda cadeia 

(geração, transmissão e distribuição) entre os subgrupos, classes e subclasses 



25 

 

tarifárias, de acordo com as modalidades e postos tarifários. A ANEEL é responsável 

pela definição das tarifas que são aplicadas pelas distribuidoras nas faturas de 

energia dos consumidores.  

As faturas são um documento comercial que apresenta a quantia monetária 

total que deve ser paga pelo consumidor à distribuidora, em função do fornecimento 

de energia elétrica, da conexão e uso do sistema ou da prestação de serviços, 

devendo especificar claramente os serviços fornecidos, a respectiva quantidade, 

tarifa e período de faturamento, conforme definido na Resolução Normativa nº 414 

(ANEEL, 2010).  

A divisão da estrutura tarifária em grupos e subgrupos tarifários são 

diferenciadas pela classe de tensão e tarifa, sendo conforme definição da ANEEL 

(2010). Assim, a estrutura é dividida entre dois grupos, sendo o grupo A composto 

por unidades consumidoras com fornecimento em tensão igual ou superior à 2,3 kV, 

ou fornecimento subterrâneo de distribuição secundária, e caracterizado por uma 

tarifa binômica e o grupo B composto de unidades consumidoras com fornecimento 

em tensão inferior a 2,3 kV e caracterizado pela tarifa monômia.  

A TABELA 3 apresenta as diferenças entre o grupo A e B que ainda são 

divididos em subgrupos de acordo com seu nível de tensão de fornecimento. 

 

TABELA 3 – GRUPOS E SUBGRUPOS TARIFÁRIOS 

GRUPO SUBGRUPO Descrição 

A (≥ 2,3 kV) 

A1 (≥ 230 kV) Tensão de fornecimento igual ou superior a 230 kV 

A2 (88 kV a 138 kV) Tensão de fornecimento de 88 kV a 138 kV 

A3 (69 kV) Tensão de fornecimento de 69 kV 

A3a (30 kV a 44 kV) Tensão de fornecimento de 30 kV a 44 kV 

A4 (2,3 kV a 25 kV) Tensão de fornecimento de 2,3 kV a 25 kV 

AS (< 2,3 kV 
subterrâneo) 

Tensão de fornecimento inferior a 2,3 kV, a partir de sistema 
subterrâneo de distribuição 

B (≤ 2,3 kV) 

B1 (residencial) Residencial 

B2 (rural) Rural 

B3 (demais classes) Demais classes 

B4 (IP) Iluminação pública 

FONTE: ANEEL (2010) 

 

A estrutura tarifária é diferenciada por modalidades, conforme TABELA 4.  

 

TABELA 4 – MODALIDADES TARIFÁRIAS POR GRUPO 

Modalidade 
Tarifária 

Aplicação Descrição 
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Horária Azul Grupo A 
Aplicada às unidades consumidoras do grupo A, caracterizada por 
tarifas diferenciadas de consumo de energia elétrica e de demanda de 
potência, de acordo com as horas de utilização do dia. 

Horária Verde Grupo A 

Aplicada às unidades consumidoras do grupo A, caracterizada por 
tarifas diferenciadas de consumo de energia elétrica, de acordo com as 
horas de utilização do dia, assim como de uma única tarifa de demanda 
de potência. 

Convencional 
Binômia 

Grupo A 
Aplicada às unidades consumidoras do grupo A, caracterizada por 
tarifas de consumo de energia elétrica e demanda de potência, 
independentemente das horas de utilização do dia. 

Horária Branca Grupo B 
Aplicada às unidades consumidoras do grupo B, conforme REN nº 
414/2010, caracterizada por tarifas diferenciadas de consumo de 
energia elétrica, de acordo com as horas de utilização do dia. 

Convencional 
Monômia 

Grupo B 
Aplicada às unidades consumidoras do grupo B, caracterizada por 
tarifas de consumo de energia elétrica, independentemente das horas 
de utilização do dia. 

Pré-pagamento Grupo B 
Aplicada no faturamento das unidades consumidoras que aderirem ao 
sistema de faturamento pré-pago nos termos da REN nº 610/2014. 

Geração Geração 
Aplicada às centrais geradoras e aos agentes importadores conectadas 
aos sistemas de distribuição, caracterizada por tarifas de demanda de 
potência, independentemente das horas de utilização do dia. 

Distribuição Distribuição 

Aplicada às concessionárias ou às permissionárias de distribuição 
conectadas aos sistemas de outra distribuidora, caracterizada por tarifas 
diferenciadas de demanda de potência, de acordo com as horas de 
utilização do dia, e de consumo de energia elétrica. 

FONTE: ANEEL (2010) 

 

Por exemplo, se um consumidor é do grupo A e da modalidade azul então é 

faturado por seu consumo de energia (em kWh), sua demanda de potência (R$/kW e 

R$/MWh) e de acordo com as horas de utilização durante o dia. 

A diferenciação da cobrança pelas horas dias insere o conceito de posto 

tarifário. O posto tarifário divide o período de 24 horas em 3 espaços de tempo bem 

definidos, sendo eles: (i) o horário de ponta, que é definido pelo intervalo de 3 (três) 

horas diárias consecutivas coincidentes com o período de maior consumo de 

potência da distribuidora; (ii) o intermediário, que é o período de 2 (duas) horas, 

sendo uma hora imediatamente anterior e posterior ao posto de ponta; (iii) e o fora 

de ponta, que corresponde ao conjunto de 19 horas diárias complementares e 

consecutivas aos postos de ponta e intermediário.  

Na TABELA 5 estão representadas as modalidades de postos tarifários. 

 

TABELA 5 – DEFINIÇÕES DOS POSTOS TARIFÁRIOS 

Posto Tarifário Descrição 

Ponta 
Período composto por 3 (três) horas diárias consecutivas definidas pela distribuidora 
considerando a curva de carga de seu sistema elétrico, aprovado pela ANEEL para 
toda a área de concessão, conforme resolução nº 414 (ANEEL, 2010). 

Intermediário 
Período de duas horas, sendo uma hora imediatamente anterior e outra 
imediatamente posterior ao posto ponta. 
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Fora de ponta 
Período composto pelo conjunto das horas diárias consecutivas e complementares 
àquelas definidas nos postos ponta e intermediário. 

FONTE: ANEEL (2010) 

 

Desse modo, a diferenciação da estrutura tarifária é caracterizada pelos 

conceitos de grupos/subgrupos, modalidades e postos tarifários. As tarifas aplicadas 

pela distribuidora são reguladas e definidas pela ANEEL nos processos de revisão 

ou reajuste tarifário para recompor a receita requerida dos agentes da cadeia de 

geração, transmissão e distribuição de energia.  

Os componentes tarifários refletem as funções de custos: transporte, perdas, 

encargos e energia comprada para revenda. Além disso, também podem ser 

agrupadas nas Tarifas de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e Tarifa de 

Energia (TE). A partir dessas funções de custo constroem-se tanto para TUSD 

quanto para TE, as diferentes modalidades tarifárias, com base em critério temporal 

(postos tarifários) e por faixa de tensão (grupos/subgrupos tarifários). 

A TUSD representa o valor monetário unitário determinado pela ANEEL, em 

R$/MWh ou em R$/kW, utilizado para efetuar o faturamento mensal de usuários do 

sistema de distribuição de energia elétrica pelo uso do sistema. A TE também é um 

valor monetário unitário determinado pela ANEEL, em R$/MWh, utilizado para 

efetuar o faturamento mensal pela distribuidora referente ao consumo de energia 

dos contratos: 

a) Contrato de Compra de Energia Regulada – CCER nos termos do art. 

62 (ANEEL, 2010). 

b) Contrato de fornecimento de consumidores do grupo A nos termos do 

art. 63 (ANEEL, 2010). 

c) Contrato de Adesão de consumidores do grupo B, nos termos do art. 

60 (ANEEL, 2010). 

d) Contrato de Compra e Venda da Energia – CCE, para suprimento de 

concessionária ou permissionária de distribuição com mercado inferior 

a 500 GWh/ano, nos termos do Submódulo 11.1 (ANEEL, 2016i). 

Para os usuários do sistema de distribuição, a TUSD diferencia-se por 

subgrupo, posto e modalidade tarifária. A TE diferencia-se por posto e modalidade 

tarifária. A TUSD e a TE são publicadas nas respectivas resoluções homologatórias 

de reajuste e revisão tarifária da distribuidoras do setor elétrico brasileiro para cada 

modalidade e subgrupo tarifário. 
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2.3.1 COMPOSIÇÃO DA TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO 

 

Os custos regulatórios que formam a TUSD são definidos no processo de 

reajuste ou revisão tarifária. A TUSD é dividida nas componentes de transporte, 

encargos e perdas. 

A TUSD transporte corresponde à parcela que remunera o aluguel dos 

ativos de transmissão e distribuição de energia. São esses ativos responsáveis pelo 

transporte da energia do gerador até o consumidor.  

A TUSD transporte é dividida em Fio A e Fio B sendo definido no submódulo 

7.1 (ANEEL, 2017a) da seguinte forma: 

a) TUSD FIO A – formada por custos regulatórios pelo uso de ativos de 

propriedade de terceiros, compreendida por:  

i. Uso dos sistemas de transmissão da Rede Básica. 

ii. Uso dos transformadores de potência da Rede Básica com 

tensão inferior a 230 kV e das DIT compartilhadas. 

iii. Uso dos sistemas de distribuição de outras distribuidoras. 

iv. Conexão às instalações de transmissão ou de distribuição. 

b) TUSD FIO B – formada por custos regulatórios pelo uso de ativos de 

propriedade da própria distribuidora que compõem a Parcela B, 

compreendida por:  

i. Custo anual dos ativos (CAA). 

ii. Custo de administração, operação e manutenção (CAOM). 

A TUSD encargos é a parcela destinada a pagar os impostos e programas 

do governo, sendo os principais de acordo com ANEEL (2017a): 

a) Pesquisa e Desenvolvimento e Eficiência Energética – P&D_EE. 

b) Taxa de Fiscalização de Serviços de Energia Elétrica – TFSEE. 

c) Contribuição para o Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS. 

d) Quota da Conta de Desenvolvimento Energético – CDE. 

e) Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica – 

PROINFA. 

A TUSD perdas é a parcela que amortiza as perdas técnicas provenientes 

do transporte e das conversões de energia ao longo de todo sistema de distribuição. 
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A FIGURA 2 apresenta a TUSD e as funções de custos com os respectivos 

componentes tarifários. 

 

FIGURA 2 - COMPONENTES TARIFÁRIOS DA TUSD 

 

FONTE: ANEEL (2017a) 

 

A TUSD e seus componentes tarifários são aplicados aos usuários do 

sistema de distribuição, com exceção: 

a) As concessionária ou permissionária de distribuição (conforme 

ANEEL (2017a) no inciso II e a alínea “b” do inciso III do parágrafo 

16).  

b) A subclasse baixa renda (conforme ANEEL (2017a) na alínea “e” do 

inciso II do parágrafo 16). 

c) A parcela do consumo atendido por empreendimento próprio de 

produção independente e/ou de autoprodução (conforme ANEEL 

(2017a) nas alíneas “d” e “e” do inciso II do parágrafo 16).  

d) As centrais geradoras que possuem uma forma específica de cálculo 

da TUSD (descrito nos Submódulos 7.3 e 7.4 da ANEEL). 

 

2.3.2 COMPOSIÇÃO DA TARIFA DE ENERGIA 

 

Os custos regulatórios que formam a Tarifa de Energia (TE) são definidos no 

processo de reajuste ou revisão tarifária. A TE é dividida nas componentes de 

energia, transporte, encargos e perdas. 
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A TE energia é a parcela que recupera os custos de compra de energia da 

distribuidora e revenda ao consumidor final. Os custos incluem:  

a) A compra nos leilões do Ambiente de Contratação Regulada – ACR. 

b) A quota de Itaipu.  

c) A geração própria.  

d) A aquisição do atual agente supridor.  

e) A compra de geração distribuída. 

A TE transporte é a parcela que recupera os custos de transmissão 

relacionados ao transporte de Itaipu e à Rede Básica de Itaipu. 

A TE encargos, assim como a TUSD encargos, é a parcela que recupera os 

custos de: 

a) Encargos de Serviços de Sistema – ESS e Encargo de Energia de 

Reserva – EER. 

b) Pesquisa e Desenvolvimento e Eficiência Energética – P&D_EE. 

c) Contribuição sobre Uso de Recursos Hídricos – CFURH. 

d) Quota da Conta de Desenvolvimento Energético – CDE, 

compreendida por: 

i. Amortização da Conta no Ambiente de Contratação Regulada 

– CONTA – ACR. 

ii. Devolução dos recursos da CDE que trata o Decreto nº 7.945, 

de 8 de março de 2013 (BRASIL, 2013). 

A TE perdas, semelhante à TUSD perdas, é a parcela que recupera os 

custos com perdas na Rede Básica devido ao mercado de referência de energia. 

A FIGURA 3 apresenta a TE e as funções de custos com os respectivos 

componentes tarifários: 

 



31 

 

FIGURA 3 - COMPONENTES TARIFÁRIOS DA TE 

 

FONTE: submódulo 7.1 (ANEEL, 2017a) 

 

A TE e seus componentes tarifários também são aplicados a todos usuários 

do sistema de distribuição, com exceção  

a) A concessionária de distribuição que possua Contrato de Compra e 

Venda de Energia – CCE com agente de distribuição supridor, (conforme 

ANEEL (2017a) no item “i” da alínea “d” do inciso II do parágrafo 21 da).  

b) A concessionária ou permissionária de distribuição que possua Contrato 

de Compra e Venda de Energia – CCE com o agente de distribuição 

supridor, agente da CCEE (conforme ANEEL (2017a) na alínea “a” do 

inciso II e o inciso IV do parágrafo 21).  

c) A concessionária ou permissionária de distribuição que possua Contrato 

de Compra e Venda de Energia – CCE com o agente de distribuição 

supridor, cotista de Itaipu (conforme ANEEL (2017a) no inciso III do 

parágrafo 21). 

Na ANEEL (2017a) são definidas as particularidades das modalidades 

tarifárias como: 

a) Para o sistema isolado aplicam-se as mesmas modalidades tarifárias do 

Sistema Interligado Nacional (SIN). 

b) Para a transição da aplicação da estrutura tarifária a ANEEL poderá 

propor período de transição em virtude de impactos tarifários 

significativos aos usuários do sistema de distribuição provenientes da 

aplicação deste PRORET. 
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c) A cada processo tarifário será apurado o Efeito ao Consumidor por 

subgrupo e modalidade tarifária, considerando um consumidor padrão 

equivalente ao Mercado de Referência. 

 

2.4 REVISÃO TARIFÁRIA PERIÓDICA 

 

A Revisão Tarifária Periódica (RTP) é o processo pelo qual as 

concessionárias prestadoras do serviço de distribuição de energia elétrica passam 

pela fiscalização do órgão regulador para reposicionamento da tarifa. As 

distribuidoras do setor elétrico possuem a periodicidade de revisão entre 3 e 5 anos, 

dependendo do contrato de cada uma.  

Na RTP as tarifas aplicadas pela distribuidora são reposicionadas. O 

percentual médio de reposicionamento tarifário é o resultado da razão entre a 

Receita Requerida e a Receita Verificada, ambas calculadas tendo como referência 

o mercado dos 12 (doze) meses imediatamente anteriores ao mês de aniversário da 

revisão tarifária.  

A receita requerida (RR) reflete a parcela B que representa os custos 

operacionais eficientes e a remuneração adequada dos investimentos necessários 

para a prestação dos serviços de distribuição de energia elétrica. O cálculo da 

receita requerida também compreende a parcela A referente a atualização de custos 

repassados integralmente na tarifa relacionados às atividades de geração e 

transmissão e aos encargos setoriais. 

A receita verificada (RV) corresponde à receita que seria auferida, caso não 

fossem alteradas as tarifas vigentes praticadas pela concessionária até o momento 

da revisão tarifária.  

O resultado da razão entre essas duas receitas corresponde a quanto as 

tarifas devem variar, em média, com o cálculo da nova tarifa requerida. A equação 

(2) calcula o reposicionamento médio da tarifa. 

 

𝑅𝑇 = (
𝑅𝑅

𝑅𝑉
− 1) × 100 (2) 

 

Onde: 

RT - Reposicionamento Tarifário Médio (%). 
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RR - Receita Requerida. 

RV - Receita Verificada. 

 

Na seção seguinte será detalhada a construção da receita requerida por 

parte da distribuidora. Muitas das fórmulas e metodologias aplicadas estão descritas 

nos Submódulos do PRORET. 

 

2.4.1 RECEITA REQUERIDA 

 

A receita requerida é dividida em duas parcelas, sendo a primeira 

denominada de Valor da Parcela A (VPA), que envolve custos de: 

a) Compra de energia elétrica para atendimento aos clientes. 

b) Transpor da energia pela utilização do sistema de transmissão. 

c) Encargos setoriais.  

Em geral, a distribuidora não tem gestão completa sobre esses itens e, em 

razão disso, os valores são repassados integralmente para os consumidores finais 

de energia elétrica do sistema de distribuição. 

A segunda parcela, considerada como a parcela gerenciável, é conhecida 

por Valor da Parcela B (VPB), que envolve custos de: 

a) Custos operacionais relacionados com a prestação do serviço de 

distribuição de energia. 

b) Custos com investimento na construção e expansão da rede elétrica. 

Estes custos ainda podem ser divididos na reintegração e na 

remuneração do investimento. 

Os custos de reintegração e remuneração podem ser compreendidos por 

analogia a um investimento em caderneta de poupança. Um investidor aplica seu 

dinheiro por um determinado período para receber a remuneração de juros, 

aproximadamente 0,5% a mês (a.m.). Nesse exemplo, a reintegração representa o 

saque do dinheiro investido na poupança e a remuneração é o juros pago pela 

poupança. A diferença é que a reintegração é proporcional à depreciação do ativo e 

o juro é determinado pelo Regulador. 

A VPB é considerada como gerenciável pela concessionária sendo 

fiscalizada e regulada pela ANEEL na RTP. 

A receita requerida da concessionária pode ser expressa pela equação (3): 
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𝑅𝑅 = 𝑉𝑃𝐴 + 𝑉𝑃𝐵 (3) 

 

Onde: 

RR - Receita requerida. 

VPA - Valor da Parcela A. 

VPB - Valor da Parcela B. 

 

A FIGURA 4 representa a equação (3) e demonstras as parcelas que 

compõe a receita requerida. 

 

FIGURA 4- A RECEITA REQUERIDA PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA 

 

FONTE: O Autor (2017) 

 

 

 

2.4.1.1 PARCELA A 

 

A Parcela A considera o somatório dos custos de compra da energia 

distribuída, os custos de conexões entre os pontos de fronteiras da distribuidora com 

as transmissoras e outras distribuidoras, e os encargos setoriais instituído por Lei, 

repassados aos consumidores em decorrência da garantia do equilíbrio econômico-

financeiro ANEEL (2016g).  
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A equação (4) abaixo expressa o cálculo da Parcela A: 

 

𝑉𝑃𝐴 = 𝐶𝐸 + 𝐶𝑇 + 𝐸𝑆 (4) 

 

Onde: 

VPA - Valor de Parcela A. 

CE - Custo de aquisição de energia elétrica e geração própria. 

CT - Custo com conexão e uso dos sistemas de transmissão e/ou 

distribuição. 

ES - Encargos setoriais definidos em legislação específica. 

 

Os Encargos Setoriais integrantes da Parcela A nos processos tarifários são 

os seguintes (ANEEL, 2016c): 

a) Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) é um encargo setorial 

que possui múltiplos objetivos (ANEEL, 2015b), sendo os principais  

i. Promover a competitividade da energia produzida a partir de 

fontes eólica, pequenas centrais hidrelétricas, biomassa, gás 

natural e carvão mineral nacional, nas áreas atendidas pelos 

sistemas interligados.  

ii. Promover a universalização do serviço de energia elétrica em 

todo o território nacional.  

iii. Custear a subvenção econômica destinada à modicidade da 

tarifa de fornecimento de energia elétrica aos consumidores 

finais integrantes da Subclasse Residencial Baixa Renda.  

iv. Prover recursos para cobertura dos dispêndios da Conta de 

Consumo de Combustíveis (CCC) e da Reserva Global de 

Reversão (RGR).  

v. Custear os descontos incidentes sobre as tarifas aplicáveis aos 

usuários do serviço público de distribuição de energia elétrica.  

b) Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica 

(PROINFA) tem o objetivo de aumentar a participação de fontes 

alternativas renováveis (pequenas centrais hidrelétricas, usinas 

eólicas e empreendimentos termelétricos a biomassa) na produção de 

energia elétrica, privilegiando empreendedores que não tenham 
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vínculos societários com concessionárias de geração, transmissão ou 

distribuição. Foi criado pela lei nº 10.438/2002 (BRASIL, 2002), de 

acordo com ANEEL (2016e). 

c) Compensação Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos 

(CFURH), em decorrência da geração de energia elétrica, foi 

instituída pela Constituição Federal de 1988 e trata-se de percentual 

pago por Itaipu Binacional (Royalties) e pelas concessionárias de 

geração hidrelétrica (CMPFRH) em face da utilização de recursos 

hídricos de acordo com ANEEL (2014a). 

d) Encargos de Serviços do Sistema (ESS) são os custos decorrentes 

da manutenção da confiabilidade e da estabilidade do sistema no 

atendimento à demanda por energia no Sistema Interligado Nacional 

(SIN), de acordo com CCEE (2013). 

e) Encargo de Energia de Reserva (EER), passou a ser cobrado em 

2009, é destinado a cobrir os custos decorrentes da contratação de 

energia de reserva (incluindo os custos administrativos, financeiros e 

tributários), que são rateados entre todos os usuários finais de 

energia elétrica do SIN. É definido mensalmente pela Câmara de 

Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), conforme fórmula 

prevista em resolução da ANEEL segundo CCEE (2013). 

f) Reserva Global de Reversão (RGR) foi criada por meio do Decreto nº 

41.019/1957 (BRASIL, 1957) com o objetivo de gerar recursos para 

reversão das instalações utilizadas na geração e transporte de 

energia em favor das concessionárias, além de financiar a expansão 

e a melhoria do serviço de energia elétrica, ANEEL (2016b). 

g) Taxa de Fiscalização dos Serviços de Energia Elétrica (TFSEE) é a 

taxa arrecadada para custear o funcionamento da ANEEL e 

representa 0,4% do benefício econômico anual dos agentes e é paga 

mensalmente pelos consumidores na conta de luz segundo ANEEL 

(2016b). 

h) Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) e Programa de Eficiência 

Energética (PEE) possuem o objetivo de estimular pesquisas 

científicas e tecnológicas relacionadas à energia elétrica e ao uso 

sustentável dos recursos necessários para gerá-la. As Distribuidoras 
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devem aplicar 0,5% da receita operacional líquida, tanto para 

pesquisa e desenvolvimento como para programas de eficiência 

energética na oferta e no uso final da energia. Outros agentes devem 

investir 1% em P&D. 

i) Contribuição ao Operador Nacional do Sistema (ONS) com o objetivo 

de financiar o funcionamento do ONS, que coordena e controla a 

operação das geradoras e transmissoras de energia elétrica no SIN. 

O valor é definido anualmente pelo ONS e aprovado pela ANEEL. 

Os procedimentos de cálculo da Parcela A nos processos de revisão tarifária 

é semelhante ao adotados nos processos de reajustes.  

A regra de cálculo de cada um dos componentes de Parcela A estão 

descritos nos Submódulos 3.2, 3.3 e 3.4 do PRORET (ANEEL, 2014b, 2014c, 

2015b). 

 

2.4.1.2 PARCELA B 

 

A Parcela B pode ser resumida em dois custos que compõem a receita da 

concessionária: os custos operacionais e os de investimento capital. 

a) Os custos de investimento capital, mais conhecido como CAPEX 

(expressão de Capital Expenditure), incluem os montantes investidos 

pela concessionária ainda não depreciados que compõe a Base de 

Remuneração Regulatória (BRR) da distribuidora. A metodologia está 

descrita no Submódulos 2.3 do PRORET (ANEEL, 2015e). 

b) Os custos operacionais, também conhecido como OPEX (expressão 

de Operational Expenditure), representam o capital necessário para a 

empresa prover o serviço de distribuição de energia, sendo inclusos 

os gastos com gestão de pessoas, infraestrutura física, materiais e 

contratação de serviços. A metodologia está descrita no Submódulos 

2.2 do PRORET (ANEEL, 2015a). 

Os custos com investimentos e operacionais da distribuidora são fiscalizados 

a cada Revisão Tarifária pela ANEEL e restituídos via tarifa, paga pelos 

consumidores da área de concessão. Nos tópicos seguintes são detalhadas as 

metodologias de reconhecimento de cada um desses custos. 
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2.4.1.3 INVESTIMENTO EM CAPITAL 

 

A Base de Remuneração Regulatória (BRR) representa o conjunto de todos 

ativos considerados como equipamentos principais associados a seus custos diretos 

e indiretos para colocá-los em operação. O conjunto de todos ativos imobilizados de 

forma prudente em campo, a serviço da distribuição e em operação fazem parte da 

base de remuneração. A BRR é composta dos seguintes itens (ANEEL, 2015e): 

a) Ativo Imobilizado em Serviço (AIS), avaliado e depreciado (ou 

amortizado, conforme caso específico), considerando os seguintes 

grupos de contas de ativos: 

i. Terrenos para Distribuição ou Geração. 

ii. Reservatórios, barragens e adutoras para Geração. 

iii. Edificações, obras civis e benfeitorias para Distribuição ou 

Geração. 

iv. Máquinas e equipamentos para Distribuição ou Geração. 

b) Intangível, considerando a conta de Servidões. 

c) Almoxarifado de operação.  

d) Obrigações especiais. 

Em resumo, o AIS é um relatório contábil que relaciona o somatório de todos 

ativos que estão a serviço (energizados e em operação) da distribuição de energia. 

Cada linha do relatório representa a contabilização de um ativo ou um conjunto 

relacionando pelo seu Valor Original Contábil (VOC), cadastro contábil e 

depreciação, conforme instruções do MCPSE (ANEEL, 2015f). 

Na RTP o AIS é separado em período blindado e incremental. O período 

incremental representa o intervalo de tempo entre a última revisão tarifária e a 

próxima. Por outro lado o período blindado é todo período que foi fiscalizado em 

revisões anteriores. Na FIGURA 5 estão representados os ciclos de revisão tarifária 

periódica (CRTP). Por exemplo, a EMS passará pelo seu 4CRTP em abril de 2018, 

sendo seu período incremental representado pela diferença entre a área do 4CRTP 

e 3CRTP. O submódulo 2.3 (ANEEL, 2015e) descreve como deve ser tratado cada 

período na RTP. 
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FIGURA 5 - REPRESENTAÇÃO DOS CICLOS DE REVISÃO TARIFÁRIA 

 

FONTE: O Autor (2017) 

 

Em ANEEL (2015e) também é descrito o método de avaliação do ativo pelo 

Valor Novo de Reposição (VNR). Em síntese, o método estabelece que cada ativo 

seja valorado, a preços atuais, por todos os gastos necessários para sua 

substituição por idêntico, similar ou equivalente que efetue os mesmos serviços e 

tenha a mesma capacidade do ativo existente. Nas equações (7), (8) e (14) o AIS 

deve estar valorado pelo VNR para realização dos cálculos. 

O Índice de Aproveitamento (IA) é calculado para terrenos, edificações e 

transformadores de força em subestação (equipamentos específicos da entrada ou 

saída de uma subestação, também conhecido por “bay”). Em resumo, o IA 

representa a parcela do ativo que está a serviço, por exemplo, se um transformador 

de força será utilizado somente 80% de sua capacidade total para os próximos 10 

anos, então será remunerado somente 80% do valor contábil deste ativo.  

O Índice de Aproveitamento Integral (IAI) representa o valor monetário (R$) 

da parcela que não está a serviço da distribuição sendo calculado pela equação (5) 

 

𝐼𝐴𝐼 = (1 − 𝐼𝐴) ∗ 𝑉𝑁𝑅 (5) 

 

Onde: 

IAI - Índice de Aproveitamento integral. 

𝐼𝐴 - Índice de Aproveitamento. 

𝑉𝑁𝑅 - Valor Novo de Reposição. 

4CRTP 

3CRTP 

2CRTP 

1CRTP 
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O Índice de Aproveitamento Depreciado (IAD) é calculado pela equação (6) 

para ser utilizado no cálculo da equação (8). 

 

𝐼𝐴𝐷 = (1 − 𝐼𝐴) ∗ 𝑉𝑀𝑈 (6) 

 

Onde: 

IAD - Índice de Aproveitamento Depreciado. 

𝐼𝐴 - Índice de Aproveitamento. 

𝑉𝑀𝑈 - Valor de Mercado em Uso, é o VNR subtraído do somatório da 

depreciação acumulada (DA) de todos ativos. 

 

A Base de Remuneração Bruta (𝐵𝑅𝑅𝑏) é calculada pela equação (7) na qual 

é utilizado o AIS, deduzido do índice de aproveitamento (𝐼𝐴𝐼), do saldo bruto da 

obrigação especial bruta (𝑂𝐸𝑏) e do somatório dos bens totalmente depreciados 

(BTD).  

 

𝐵𝑅𝑅𝑏 = 𝐴𝐼𝑆 − 𝐼𝐴𝐼 − 𝑂𝐸𝑏 − 𝐵𝑇𝐷 (7) 

 

Onde: 

𝐵𝑅𝑅𝑏 - Base de Remuneração Bruta. 

AIS - Ativo imobilizado em Serviço. 

𝐼𝐴𝐼 - Índice de Aproveitamento Integral. 

𝑂𝐸𝑏 - Saldo da conta de Obrigações Especiais Bruta. 

BTD - Somatório dos Bens Totalmente Depreciados. 

 

A Base de Remuneração Líquida (𝐵𝑅𝑅𝑙) é calculada pelo soma do AIS com 

o almoxarifado em operação e os montantes de terrenos e servidões, deduzido da 

depreciação acumulada, do índice de aproveitamento depreciado e do saldo líquido 

da obrigação especial, conforme equação (8). 

 

𝐵𝑅𝑅𝑙 = 𝐴𝐼𝑆 − 𝐷𝐴 − 𝐼𝐴𝐷 − 𝑂𝐸𝑙 + 𝐴𝑂 + 𝑇𝑆 (8) 
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Onde: 

𝐵𝑅𝑅𝑙 - Base de Remuneração Líquida. 

AIS - Ativo imobilizado em Serviço. 

𝐷𝐴 - Depreciação Acumulada. 

IAD - Índice de Aproveitamento Depreciado. 

𝑂𝐸𝑙 - Saldo da conta de Obrigações Especiais Líquida. 

AO - Almoxarifado em Operação. 

TS - Saldo da conta de Terrenos e Servidões. 

 

A 𝐵𝑅𝑅𝑙 multiplicada pela taxa de retorno, também conhecida por taxa 

WACC, determina a maior parcela da Remuneração do Capital (RC) investido pela 

distribuidora. A taxa de retorno é regulada pela ANEEL e considera os tributos 

associados de forma a garantir o pagamento do Imposto de Renda sobre Pessoa 

Jurídica (IPRJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).  

No cálculo dos valores regulatórios da Parcela B, é necessária a atualização 

dos valores por um fator de ajuste de mercado, de modo a considerar que, ao longo 

da vigência das tarifas estabelecidas na revisão, o mercado da concessionária será 

outro, distinto do utilizado como referência para o cálculo da revisão. Da mesma 

forma, são descontados do cálculo da Parcela B os resultados da aplicação dos 

mecanismos de incentivos à melhoria da qualidade pela ANEEL, com incidência na 

revisão tarifária. Por fim, são descontadas as Outras Receitas auferidas pela 

concessionária, que são revertidas em parte para a modicidade tarifária. 

A equação (9) expressa o cálculo da Parcela B no processo de revisão 

tarifária. É basicamente sob esse componente que os processos de revisão e 

reajuste se distinguem quanto ao nível de preços. 

 

𝑉𝑃𝐵 = (𝐶𝐴𝑂𝑀 +  𝐶𝐴𝐴) ∙ (1 − 𝑃𝑚 − 𝑀𝐼𝑄) − 𝑂𝑅 (9) 

 

Onde: 

CAOM - Custo de Administração, Operação e Manutenção. 

CAA - Custo Anual dos Ativos. 

𝑃𝑚 - Fator de Ajuste de Mercado. 

MIQ - Mecanismo de Incentivo à Melhoria da Qualidade. 



42 

 

OR - Outras Receitas. 

 

Por sua vez, o Custo de Administração, Operação e Manutenção (CAOM) é 

dado pela soma dos custos operacionais e receitas irrecuperáveis, conforme 

equação (10). 

 

𝐶𝐴𝑂𝑀 = 𝐶𝑂 + 𝑅𝐼 (10) 

 

Onde: 

CAOM - Custos de Administração, Operação e Manutenção. 

CO - Custos Operacionais. 

RI - Receitas Irrecuperáveis. 

 

Enquanto que o Custo Anual dos Ativos (CAA) é dado pela soma da 

remuneração do capital, da quota de reintegração regulatória e custo anual das 

instalações móveis e imóveis, conforme equação (11). 

 

𝐶𝐴𝐴 = 𝑅𝐶 + 𝑄𝑅𝑅 + 𝐶𝐴𝐼𝑀𝐼 (11) 

 

Onde: 

CAA - Custo Anual dos Ativos. 

RC - Remuneração do capital, incluindo a remuneração líquida de capital e 

tributos. 

QRR - Quota de Reintegração Regulatória (depreciação). 

CAIMI: Custo Anual das Instalações Móveis e Imóveis (Anuidades). 

 

A Remuneração do Capital (RC) corresponde à remuneração dos 

investimentos realizados pela concessionária, e depende fundamentalmente da 

Base de Remuneração Regulatória e do custo de capital, conforme equação (12). 

 

𝑅𝐶 = (𝐵𝑅𝑅𝑙 − 𝑅𝐺𝑅) ∙ 𝑟𝑊𝐴𝐶𝐶𝑝𝑟é
+ 𝑅𝐺𝑅 ∙ 𝑟𝑅𝐺𝑅 + 𝑅𝐶𝑂𝐸 (12) 

 

Onde: 
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RC - Remuneração do Capital. 

𝐵𝑅𝑅𝑙 - Base de Remuneração Regulatória Líquida. 

RGR - Saldo devedor da Reserva Global de Reversão (RGR). 

𝑟𝑊𝐴𝐶𝐶𝑝𝑟é
 - Custo Médio Ponderado de Capital Real Antes dos Impostos. 

𝑟𝑅𝐺𝑅 - Custo de capital da RGR, ponderado por destinação (PLpT e não 

PLpT). 

𝑅𝐶𝑂𝐸  - Remuneração sobre os investimentos realizados com recursos de 

Obrigações Especiais (OE). 

 

A 𝐵𝑅𝑅𝑏 multiplicada pela taxa média de depreciação (𝛿) na equação (13) 

fornece o cálculo da Quota de Reintegração Regulatória (QRR), que representa a 

recomposição dos investimentos realizados para a prestação do serviço de 

distribuição ao longo da vida útil dos bens e direitos. A QRR representa o retorno do 

capital investido para a distribuidora. O investimento da distribuidora retorna para o 

acionista proporcionalmente ao tempo de depreciação de cada ativo. Todo ativo de 

distribuição possui uma determinada vida útil e sua depreciação é proporcional ao 

tempo que passa a partir de sua imobilização em campo. 

 

𝑄𝑅𝑅 = 𝐵𝑅𝑅𝑏 ∙ 𝛿 (13) 

 

Onde: 

QRR - Quota de Reintegração Regulatória. 

𝐵𝑅𝑅𝑏 - Base de Remuneração Regulatória bruta. 

𝛿 - Taxa média de depreciação das instalações. 

 

O Custo Anual das Instalações Móveis e Imóveis (CAIMI), também 

denominado Anuidades, refere-se aos investimentos de curto período de 

recuperação, tais como os realizados em hardwares, softwares, veículos e em toda a 

infraestrutura de edifícios de uso administrativo. O CAIMI é representado pela BAR e 

calculado pela equação (14). 

 

𝐵𝐴𝑅 = 4,4956 ∙ (𝐴𝐼𝑆 − 𝐼𝐴)−0,21+1 ∙ (𝐼𝐺𝑃𝑀1/𝐼𝐺𝑃𝑀0)0,21    (14) 
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Onde: 

𝐵𝐴𝑅 - Montante da base de remuneração regulatória referente aos 

investimentos em ativos não elétricos (instalações móveis e imóveis). 

𝐴𝐼𝑆 - Ativo imobilizado em serviço aprovado na quarta revisão. 

𝐼𝐴 - Índice de aproveitamento sobre o AIS aprovado na quarta revisão. 

𝐼𝐺𝑃𝑀1 - Valor do índice IGP-M na data da revisão tarifária. 

𝐼𝐺𝑃𝑀0 - Valor do índice IGP-M em 01/01/2011. 

 

2.4.1.4 CUSTOS OPERACIONAIS  

 

A metodologia de reconhecimento dos custos operacionais na revisão 

tarifária objetiva reconhecer os custos eficientes da distribuidora relacionados com 

Pessoal, Materiais, Serviço de Terceiros, Outros Custos Operacionais, Tributos e 

Seguros.  

O ano da RTP é conhecido como Ano Teste, que serve como referência 

para todo o cálculo de OPEX. Calcula-se a receita de custos operacionais da 

distribuidora pela equação (15). 

 

𝐶𝑂𝐴𝑡 =
𝐶𝑂𝑅𝑒𝑣 − 𝑉𝑃𝐵𝑅𝑒𝑣(1 − (1 − 𝑇𝑅𝑒𝑣)𝑁−1)

𝑉𝑃𝑅𝑅𝑒𝑣(1 − 𝑇𝑅𝑒𝑣)𝑁−1
× 𝑉𝑃𝐵𝐴𝑡 (15) 

 

Onde: 

𝐶𝑂𝐴𝑡 - receita de custos operacionais no Ano Teste. 

𝐶𝑂𝑅𝑒𝑣 - valor dos custos operacionais aprovado na última revisão tarifária, 

com ajustes. 

𝑉𝑃𝐵𝑅𝑒𝑣 - valor da parcela B na última revisão tarifária. 

𝑇𝑅𝑒𝑣 - componente T do Fator X definido na última revisão tarifária. 

𝑉𝑃𝐵𝐴𝑡 - receita de parcela B no Ano Teste. 

𝑁 - número de anos do ciclo tarifário da concessionária. 

 

O Fator X é um índice fixado pela ANEEL na RTP. Sua função é repassar ao 

consumidor os ganhos de produtividade da concessionária decorrentes do 

crescimento do mercado e do aumento do consumo dos clientes existentes. A 

ANEEL (2016j) entende que a longo prazo as distribuidoras possuem uma tendência 
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natural de ganho de produtividade, devido ao aumento de mercado e adoção de 

melhores práticas de gestão. De tal modo, o Fator X busca repassar partes desses 

ganhos aos consumidores durante a RTP, podendo ser dividido em 3 componentes 

(ANEEL, 2016j): 

a) Perdas (Pd): mensura os ganhos de produtividade das distribuidoras 

de energia elétrica. 

b) Qualidade (Q): avalia a qualidade dos serviços técnicos e comerciais 

prestados por cada distribuidora aos seus consumidores. 

c) Trajetória (T): ajusta, ao longo de um período definido, os custos 

operacionais observados de cada concessionária ao custo 

operacional eficiente. 

Os custos eficientes da distribuidora são calculados pela Equação (16). 

 

𝐶𝑂𝑒𝑓 = min (max(𝐶𝑂𝐴𝑡. 𝐿𝐼). 𝐿𝑆) (16) 

 

Onde: 

𝐶𝑂𝑒𝑓 - valor dos custos operacionais regulatórios eficientes. 

𝐶𝑂𝐴𝑡 - receita de custos operacionais no Ano Teste, equação(15). 

𝐿𝐼 - limite inferior dos custos operacionais regulatórios eficientes, equação 

(19). 

𝐿𝑆 - limite superior dos custos operacionais regulatórios eficientes, equação 

(19). 

 

Como regra geral, a meta de custos operacionais (𝐶𝑂𝑚𝑒𝑡𝑎) será ajustada de 

tal forma que não implique uma trajetória que exceda uma variação de custos 

operacionais regulatórios (∆𝐶𝑂) superior a 5% a.a, pela equação (17). 

 

𝐶𝑂𝑚𝑒𝑡𝑎 = 𝐶𝑂𝐴𝑡(1 ± ∆CO)𝑁 (17) 

∆CO = mim (| √
𝐶𝑂𝑒𝑓

𝐶𝑂𝐴𝑡

𝑁

− 1| . 5%)  

Onde: 

𝐶𝑂𝑚𝑒𝑡𝑎 - meta de custos operacionais ajustada ao limite máximo de variação 

anual. 
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𝐶𝑂𝑒𝑓 - valor dos custos operacionais regulatórios eficientes. 

𝐶𝑂𝐴𝑡 - receita de custos operacionais no Ano Teste. 

𝑁 - número de anos do ciclo tarifário da concessionária. 

∆CO - variação anual dos custos operacionais regulatórios. 

 

Nos casos em que a razão entre a meta de custos operacionais (𝐶𝑂𝑚𝑒𝑡𝑎) da 

equação (17) e os custos operacionais reais dos últimos 2 anos (𝐶𝑂𝑚é𝑑𝑖𝑜) for 

superior à 120% deve-se ajustar a meta (𝐶𝑂𝑚𝑒𝑡𝑎′) pela equação (18) 

 

𝐶𝑂𝑚𝑒𝑡𝑎
′ =

1,2 × 𝑂𝑝𝑒𝑥𝑚é𝑑𝑖𝑜 + 𝐶𝑂𝑚𝑒𝑡𝑎

2
 (18) 

 

Onde: 

𝐶𝑂𝑚𝑒𝑡𝑎′ - meta de custos operacionais regulatórios com compartilhamento. 

𝐶𝑂𝑚𝑒𝑡𝑎 - meta de custos operacionais regulatórios, equação (17). 

𝑂𝑝𝑒𝑥𝑚é𝑑𝑖𝑜 - média dos custos operacionais reais dos 2 últimos anos 

anteriores ao ano de revisão tarifária. 

 

Os intervalos de custos operacionais eficientes são calculados conforme 

equação (19).  

 

𝐿𝑆 = 𝛼 ×
𝜃𝑠𝑢𝑝 

𝜃𝑟𝑒𝑓
× 𝑂𝑝𝑒𝑥 (19) 

𝐿𝐼 − 𝛼 ×
𝜃𝑖𝑛𝑓  

𝜃𝑟𝑒𝑓
× 𝑂𝑝𝑒𝑥  

 

Onde: 

𝐿𝑆 - limite superior dos custos operacionais regulatórios. 

𝐿𝐼 - limite inferior dos custos operacionais regulatórios. 

𝜃𝑠𝑢𝑝 - limite superior do intervalo de eficiência apurado para a empresa. 

𝜃𝑖𝑛𝑓 - limite inferior do intervalo de eficiência apurado para a empresa. 

𝜃𝑟𝑒𝑓 - referência de eficiência. 

𝑂𝑝𝑒𝑥 - custo operacional real da empresa usado no cálculo de eficiência. 

𝛼 - fator de atualização. 
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No submódulo 2.2 do PRORET (ANEEL ,2015a) foram definidos: 

(i) Os limites superior (𝜃𝑠𝑢𝑝) e inferior (𝜃𝑖𝑛𝑓) para cada distribuidora. 

(ii) Os custos operacionais reais de cada empresa usados no cálculo de 

eficiência.  

(iii) A referência de eficiência (𝜃𝑟𝑒𝑓) é de 76%. 

 

O fator de atualização (𝛼) é calculado pela equação (20). 

 

𝛼 =
𝑂𝑃𝐸𝑋𝑒𝑓

𝑡+1

𝑂𝑃𝐸𝑋𝑒𝑓
𝑡 ×

𝐼𝑃𝐶𝐴𝑡+1

𝐼𝑃𝐶𝐴𝑡
 (20) 

 

Onde: 

𝛼 - fator de atualização. 

𝑂𝑃𝐸𝑋𝑒𝑓
𝑡+1 - custo eficiente estimado na data base da revisão tarifária. 

𝑂𝑃𝐸𝑋𝑒𝑓
𝑡  - custo eficiente estimado na data base do cálculo da eficiência. 

𝐼𝑃𝐶𝐴𝑡+1- número índice do IPCA no mês anterior à data base da revisão 

tarifária. 

𝐼𝑃𝐶𝐴𝑡- número índice do IPCA no mês anterior à data base do cálculo da 

eficiência. 

 

Os custos eficientes estimados para a concessionária (𝑂𝑝𝑒𝑥𝑒𝑓) é calculado 

pela equação (21), que representa a multiplicação dos pesos pelos seus respectivos 

produtos e adicionado ao fator de escala (𝜑). 

 

𝑂𝑝𝑒𝑥𝑒𝑓 =
1

u
(∑ 𝑣𝑗𝑦𝑗

𝑚

𝑗−1

+ 𝜑) (21) 

 

Onde: 

𝑂𝑝𝑒𝑥𝑒𝑓 - o custo eficiente estimado para a concessionária. 

𝑦𝑗 - produto “j” da empresa. 

𝑣𝑗  - “peso” atribuído ao produto “j”, definido por ANEEL (2015a). 
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𝑢 - “peso” atribuído ao insumo, definido por ANEEL (2015a). 

𝑚 - total de produtos. 

𝜑 - “fator de escala” por empresa, definido por ANEEL (2015a). 

 

O cálculo do custo eficiente estimado na data base da revisão tarifária 

(𝑂𝑃𝐸𝑋𝑒𝑓
𝑡+1) é realizado pela multiplicação dos pesos pelos novos produtos calculados 

na revisão tarifária. Os produtos (𝑦𝑗) utilizados bem como seus respectivos pesos 

por concessionária foram obtidos do estudo de benchmarking realizado pela ANEEL 

(2015a). 

O valor dos custos operacionais regulatórios (𝐶𝑂𝑝) a ser considerado na 

revisão tarifária e o Componente T do Fator X são calculados pela equação (22). 

 

𝐶𝑂𝑝 = 𝐶𝑂𝐴𝑡 +
COmeta − COAt

𝑁
 (22) 

T𝑝 = (1 − √
𝐶𝑂𝑚𝑒𝑡𝑎

𝐶𝑂𝑝

𝑁−1

) ×
𝐶𝑂𝑝

𝑉𝑃𝐵𝑝
  

 

Onde: 

𝐶𝑂𝑝 - valor de custos operacionais regulatórios a ser considerado na revisão 

tarifária em processamento. 

𝐶𝑂𝐴𝑡 - receita de custos operacionais no Ano Teste, equação(15). 

𝐶𝑂𝑚𝑒𝑡𝑎 - meta de custos operacionais regulatórios, equação (17). 

𝑇𝑝 - componente de trajetória dos custos operacionais do Fator X para a 

revisão em processamento. 

𝑉𝑃𝐵𝑝 - valor de Parcela B da revisão tarifária em processamento. 

𝑁 - número de anos do ciclo tarifário da concessionária. 

 

2.5 METODOLOGIA DE BENCHMARKING ANEEL 

 

O estudo de benchmarking dos custos operacionais eficientes, realizado 

pela ANEEL (2015a) é a continuação da metodologia adotada no 3CRTP que 

utilizava o método Análise de Envoltória de Dados, do inglês Data Envelopment 

Analysis (DEA) de Charnes et al. (1978). No 3CRTP foi adotada uma abordagem 
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semelhante, mas em dois estágios, sendo que no primeiro estágio media-se a 

eficiência usando o método DEA com variáveis que refletiam as características do 

sistema de distribuição. No segundo estágio eram adicionados aspectos não 

gerenciáveis por parte das distribuidoras, como variáveis ambientais, e que 

possuíam forte impacto nas estimativas de eficiência. 

A metodologia atual, aplicada ao 4CRTP das distribuidoras, continua 

medindo a eficiência das distribuidoras através do benchmarking de Bogetoft et al. 

(2010) entre todas as distribuidoras pelo método DEA com Retornos Não 

Decrescentes de Escala (NDRS). A escolha do NDRS foi devida à verificação de que 

as empresas grandes não tendem a ter custos médios maiores que empresas 

pequenas.  

A FIGURA 6 representa o processo de benchmarking de OPEX da ANEEL 

(2015a), com a aplicação do DEA e do bootstrap para encontrar os intervalos de 

eficiências. 

 

FIGURA 6 - ETAPAS DO BENCHMARKING DO OPEX ANEEL 

 

FONTE: Autor (2017) 

 

O método de benchmarking objetiva comparar o desempenho de algum 

processo, prática de gestão ou produto da organização, com um similar que esteja 

sendo executado de maneira mais eficaz e eficiente, visando adaptar à realidade e 

implementar melhorias significativas. Na aplicação do setor elétrico escolheu-se a 

abordagem Top-Down, partindo dos custos operacionais realizados pelas 

distribuidoras reguladas para identificar os percentuais de eficiência de cada uma 

delas. 

 

2.5.1 MÉTODO DEA 
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Na modelagem pelo DEA são definidas as variáveis de insumo (entrada) e 

produto (saída). A FIGURA 7 demonstra as variáveis de entrada e saída da função 

DEA, determinadas pela ANEEL (2015a). A relação de produtos/insumos resulta em 

um indicador de eficiência relativa, que permite encontrar a empresa otimizada (mais 

eficiente) e comparar as unidades analisadas.  

 

FIGURA 7 - PRODUTOS E INSUMOS DO DEA 

 

FONTE: Autor (2017) 

 

O método DEA de Charnes et al (1978), também conhecido por CCR, 

consiste na geração de fronteiras empíricas de eficiência relativa, a partir do 

conjunto de variáveis de insumos e produtos. A análise por envoltória de dados 

define a curva de eficiência (ou de máxima produtividade), considerando a relação 

ótima produto/insumo, conforme a FIGURA 8. A empresa é considerada ineficiente 

quanto maior for a distância dela em relação a fronteira de eficiência. 
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FIGURA 8 - CURVA DE EFICIÊNCIA DA ENVOLTÓRIA DE DADOS 

 

FONTE: Siglasul (2015) 

 

Na FIGURA 8, nota-se que as unidades mais eficientes estão localizadas na 

fronteira de eficiência e as empresas menos eficientes estão abaixo desta fronteira. 

A ANEEL (2015a) utiliza o DEA orientado a produto no benchmarking, no 

qual os produtos variam para dado insumo e a eficiência está em gerar mais 

quantidade de produto. O objetivo é obter uma elevada quantidade produzida para 

uma baixa utilização de insumos, conforme FIGURA 9. 

 

FIGURA 9 - DEA ORIENTADO A PRODUTO 

 

FONTE: Autor (2017) 

 

O modelo Banker, Charnes e Cooper (BCC), de Banker (1984), assume que 

a eficiência na produção de determinados produtos enseja ganhos de escala (𝜑). A 

FIGURA 10 apresenta a comparação dos métodos CCR e BCC. 
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FIGURA 10 - MÉTODO BCC 

  

FONTE: Siglasul (2015) 

 

A equação (23) apresenta a formulação do DEA, na forma conhecida na 

literatura como modelo multiplicativo para o caso de Retornos Não Decrescentes de 

Escala (DEA-NDRS), de acordo com ANEEL (2015g). 

 

max
𝑢,𝑣,𝜑

ℎ𝑂 − ∑ 𝑣𝑗𝑦𝑗
𝑜

𝑚1

𝑗−1

+ 𝜑 

s.a  

∑ 𝑣𝑗𝑦𝑗
𝑘

𝑚

𝑗−1

+ 𝜑 − ∑ 𝑢𝑖𝑥𝑖
𝑘 ≤ 0

𝑛

𝑖−1

       (𝑘 − 1,2, … , 𝐾)  

∑ 𝑢𝑖𝑥𝑖
𝑂 ≤ 1

𝑛

𝑖−1

  

𝑢𝑖, 𝑣𝑗 , 𝜑 ≥ 0  

(23) 

 

Onde: 

ℎ𝑂- parâmetro de eficiência da empresa sob análise. 

𝑦𝑗
𝑘 - vetor de produto(s) da empresa “k”. 

𝑥𝑗
𝑘 - o vetor de insumo(s) da empresa “k”. 

𝑣𝑗  - “peso” atribuído ao produto “j”. 

𝑢𝑖 - “peso” atribuído ao insumo “i”. 

𝑛 - total de insumos. 

𝜑 - “fator de escala” 
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𝑚 - total de produtos. 

 

Na equação (23), o coeficiente ℎ𝑂 aumenta os produtos 𝑦𝑗
𝑜 até que o ponto 

da unidade analisada se desloque à fronteira. Isto é, busca-se o valor de 𝑦𝑗
𝑜 que 

coloque a empresa na função de produção (produto/insumo). O coeficiente 1/ℎ𝑂 é a 

eficiência da empresa. 

 

2.5.2 INSUMOS E PRODUTOS DO DEA 

 

A ANEEL (2015a) determinou que no método DEA, orientado ao produto, 

haveria uma única variável de insumo, e que seria o custo operacional (OPEX) das 

distribuidoras. Na 1ª fase da Audiência Pública nº 23 da ANEEL (2014e), utilizaram-

se os 3 anos de OPEX de todas as distribuidoras, entre 2011 e 2013. Aplicando-se o 

método Jackknife, de Efron et al. (1982), foram identificados 2 possíveis outliers 

(amostras pontuais que fogem do padrão do espaço amostral), por isso optou-se por 

utilizar a média do OPEX de 2011 a 2013.  

A média do OPEX realizada entre 2011 e 2013, pelas distribuidoras, é 

corrigida pelo índice salarial normatizado da TABELA 6. O índice salarial 

normatizado objetiva adicionar à variável de OPEX as diferenças salariais entre as 

regiões do Brasil. 

 

TABELA 6 - ÍNDICE SALARIAL NORMATIZADO 

Região Índice Salarial (%) 

ELETROPAULO 111,3 

LIGHT 104,9 

Norte 103,2 

Sul 102,7 

Sudeste 102,1 

CEB 96,5 

Centro Oeste 92,2 

Nordeste 87,8 

FONTE: ANEEL (2015a) 

 

A equação (24) calcula a correção do OPEX de acordo com o índice salarial. 

 

𝑂𝑃𝐸𝑋𝐴𝑗
𝑘 =

𝑃𝑘 + 𝑆𝑘

𝐼𝑆𝑘 
+ 𝑀𝑘 + 𝑂𝑘   (24) 
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Onde: 

𝑂𝑃𝐸𝑋𝐴𝑗
𝑘 - custos operacionais ajustados da empresa “k”. 

𝐼𝑆𝑘- índice salarial da empresa “k”, conforme TABELA 6. 

𝑃𝑘 - custos de pessoal da empresa “k”. 

𝑆𝑘 - custos com serviços de terceiros da empresa “k”. 

𝑀𝑘 - custos de materiais da empresa “k”. 

𝑂𝑘 - custos de “outros” da empresa “k”. 

 

Os produtos são utilizados para fornecer informações que retratam a 

realidade operacional das distribuidoras e ao mesmo tempo permitiam a comparação 

da eficiência entre elas. A TABELA 7 resume os produtos utilizados para resolução 

do problema de otimização orientado ao insumo.  

 

TABELA 7 - DEFINIÇÃO DOS PRODUTOS DO MODELO DEA 

Dimensão Variável Unidade Fonte 

Rede 

Rede de distribuição (rdist) 

Km 

BDGD (SIG-R) 

Rede subterrânea (rsub) BDGD (SIG-R) 

Rede de alta tensão (ralta) BDGD (SIG-R) 

Consumidor Total de consumidores (cons) Unid. SAMP 

Mercado Mercado ponderado (mponderado) MWh SAMP 

Perdas Perdas não técnicas (PNT) MWh INDQUAL 

Qualidade Consumidor hora interrompido (CHI) h SAMP 

FONTE: ANEEL (2015a) 

 

A Base de Dados Geográfica da Distribuidora (BDGD) é uma simplificação 

do sistema elétrico real da distribuidora, para um período estabelecido, visando 

refletir tanto a situação dos ativos, quanto das informações técnicas e comerciais de 

interesse.  

O Sistema de Acompanhamento de Informações de Mercado (SAMP), para 

Regulação Econômica, contém as informações de mercado da distribuidora por: 

a) Classe de consumo. 

b) Modalidade tarifária. 

c) Subgrupo tarifário. 

d) Posto tarifária. 

e) Detalhes. 

i. Número de consumidores. 

ii. Demanda faturada. 
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iii. Consumo faturado. 

iv. Receita de demanda. 

No Sistema de Acompanhamento de Indicadores de Qualidade (INDQUAL) 

são apurados os indicadores de qualidade da distribuidora. A TABELA 8 apresenta 

os insumos e produtos das distribuidoras Elektro, EMS e Light, como exemplo. 

 

TABELA 8 – EXEMPLO DE PRODUTOS E INSUMOS DE ALGUMAS DISTRIBUIDORAS 

 
Insumo Produto 

PMSOaj 
(R$ mil) 

Rsub 
(Km) 

rdist_a 
(Km) 

Ralta 
(Km) 

Consumidor 
(Unidades) 

Mponderado 
(TWh) 

PNTaj 
(MWh) 

CHIaj 
(Mh) 

ELEKTRO 464.641,3 32,6  108.193,5  1.430,9 2.311.530,7 6.453,7 -38,5 -3,7 

EMS 305.876,3 0,0 81.432,1 3.744,0 875.949,7 2.063,6 -344,4 -2,3 

LIGHT 
739.729,73
  

5.740,0 56.765,5 1.899,5 3.643.105,7 10.966,8 -1.447,9 -42,0 

FONTE: ANEEL (2015a) 

 

A base de dados de insumo e produtos utilizada para o cálculo da eficiência 

está disponível no site da ANEEL, no resultado da Audiência Pública nº 231 da 

ANEEL (2014e). A base de dados disponibilizada tem os valores de OPEX ajustado 

pelo índice salarial normatizado, sendo desnecessário realizar a operação sugerida 

pela equação (24).  

 

2.5.3 ADAPTAÇÕES NO DEA 

 

Na formulação do DEA para o benchmarking do OPEX foram feitas algumas 

adaptações. A ANEEL (2014a) optou por utilizar os indicadores de qualidade como 

insumos, para que o DEA permanecesse com um único produto. A fundamentação 

teórica dessa proposta é descrita por Bogetoft et al. (2010). Os insumos que serão 

multiplicados por -1 (um negativo) são:  

a) Perdas não Técnicas (𝑃𝑁𝑇). 

b) Consumidor hora Interrompido (𝐶𝐻𝐼). 

                                            

 

 

 
1
 A base de dados do resultado da AP023/2014 está disponível no site da ANEEL 

(http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/audiencia/arquivo/2014/023/resultado/base_de_dados_custos_o
peracionais.zip). 

http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/audiencia/arquivo/2014/023/resultado/base_de_dados_custos_operacionais.zip
http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/audiencia/arquivo/2014/023/resultado/base_de_dados_custos_operacionais.zip


56 

 

Outra adaptação, é a introdução de limites para a relação de pesos do 

modelo. A medida adotada para mitigar o viés nas estimativas de eficiência é a 

adoção de trade-offs entre as variáveis, com base na proposição de Podinovski 

(2001). Os trade-offs são incorporados por meio de restrições nos pesos relativos 

entre insumos e produtos no modelo multiplicativo conforme expressão a seguir. 

 

 

𝛼 ≤
𝑣𝑗

𝑢𝑖
≤  𝛽 (25) 

 

Onde: 

𝑣𝑗- “peso” atribuído ao produto “j”. 

𝑢𝑖 - “peso” atribuído ao insumo “i”. 

𝛼 - limite mínimo. 

𝛽 - limite máximo. 

 

A TABELA 9 apresenta as restrições definidas pela ANEEL (2015g). 

 

TABELA 9 - AS RESTRIÇÕES DE INSUMOS/PRODUTOS 

Descrição Relação Limite Valor 

Insumo vs Rede distribuição  
(R$/km rede)  

𝑣𝑟𝑑𝑖𝑠𝑡

𝑢
 

Mínimo 580,00  

Máximo 2.200,00 

Rede subterrânea vs Rede 
convencional  

𝑣𝑟𝑠𝑢𝑏

𝑣𝑟𝑑𝑖𝑠𝑡

 
Mínimo 1,00  

Máximo 2,00  

Rede aérea vs Rede 
convencional  

𝑣𝑟𝑎𝑙𝑡𝑎

𝑣𝑟𝑑𝑖𝑠𝑡

 
Mínimo 0,40  

Máximo 1,00 

Insumo vs consumidores  
(R$/Cons)  

𝑣𝑐𝑜𝑛𝑠

𝑢
 

Mínimo 30,00  

Máximo 145,00 

Insumo vs MWh entregue  
(R$/MWh)  

𝑣𝑀𝑊ℎ

𝑢
 

Mínimo 1,00  

Máximo 60,00 

Insumo vs Perdas NT  
(R$/MWh)  

𝑣𝑃

𝑢
 

Mínimo 10,00  

Máximo 150,00  

Insumo vs Interrupções  
(R$/hora)  

𝑣𝑄

𝑢
 

Mínimo 0,00  

Máximo 2,00 

FONTE: ANEEL (2015g) 

 

A equação (26) demonstra a formulação teórica do DEA com a adaptação 

dos produtos negativos. 
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max
𝑢,𝑣,𝜑

ℎ𝑂 − ∑ 𝑣𝑗𝑦𝑗

𝑚1

𝑗−1

+ ∑ 𝑣𝑗𝑛(−𝑦𝑗𝑛
𝑜 )

𝑚2

𝑗𝑛−1

+ 𝜑 

s.a  

∑ 𝑣𝑗𝑦𝑗
𝑘

𝑚1

𝑗−1

+ ∑ 𝑣𝑗𝑛(−𝑦𝑗𝑛
𝑘 )

𝑚2

𝑗𝑛−1

+ 𝜑 − ∑ 𝑢𝑖𝑥𝑖
𝑘 ≤ 0

𝑛

𝑖−1

    ,      (𝑘 − 1,2, … , 𝐾)  

∑ 𝑢𝑖𝑥𝑖
𝑂 ≤ 1

𝑛

𝑖−1

 . 𝑢𝑖 , 𝑣𝑗 , 𝜑 ≥ 0  

−𝑣𝑟 + 𝛼𝑟𝑢𝑖 ≤ 0     ,     (𝑟 − 1, … , 𝑅) 

𝑣𝑡 − 𝛽𝑡𝑢𝑖 ≤ 0         ,     (𝑡 − 1, … , 𝑇) 

(26) 

 

Onde: 

ℎ𝑂- parâmetro de eficiência da empresa sob análise. 

𝑦𝑗
𝑘 - vetor de produto(s) da empresa “k”, que apresenta(m) uma relação 

positiva com os custos operacionais. 

𝑦𝑗𝑛
𝑘 - vetor de produto(s) da empresa “k”, que apresenta(m) uma relação 

negativa com os custos operacionais. 

𝑥𝑗
𝑘 - o vetor de insumo(s) da empresa “k”. 

𝑣𝑗  - “peso” atribuído ao produto “j”. 

𝑢𝑖 - “peso” atribuído ao insumo “i”. 

𝑛 - total de insumos. 

𝜑 - “fator de escala” 

𝑚1 - total de produtos positivos. 

𝑚2 - total de produtos negativos. 

𝛼𝑟 - limite inferior para o valor atribuído ao peso 𝑣𝑗relativamente ao peso 𝑢𝑖. 

𝛽𝑡 - limite superior para o valor atribuído ao peso 𝑣𝑗relativamente ao peso 𝑢𝑖. 

𝑅 - total de restrições de limite inferior. 

𝑇 - total de restrições de limite superior. 

 

O problema de otimização da equação (26), da ANEEL (2015g), é resolvido 

por programação linear, sendo aplicado o algoritmo SIMPLEX de Dantzig (1948). O 

método SIMPLEX é um método iterativo (algoritmo) utilizado para achar a solução 

ótima de um problema de programação linear. 
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2.5.4 BOOSTRAP 

 

O bootstrap, de Efron et al. (1994), é utilizado frequentemente para 

aproximar o viés ou a variância de um conjunto de dados estatísticos e para 

construir intervalos de confiança ou realizar contrastes de hipóteses sobre 

parâmetros de interesse. O boostrap pode ser comparado com outros métodos 

estatísticos de reamostragem como o Teste de Permutação, validação cruzada e 

Jackknife. A reamostragem é o nome que se dá a um conjunto de técnicas ou 

métodos que se baseiam em calcular estimativas a partir de repetidas amostragens 

dentro da mesma amostra (única). 

A ANEEL optou por utilizar o método de bootstrap para criar um intervalo de 

confiança na amostra de intervalos eficientes das distribuidoras. Por se tratar de um 

método determinístico aplicações de bootstrapping associados ao DEA são 

comumente utilizadas como descrito no algoritmo de Bogetoft et al. (2010). De 

acordo com a ANEEL (2014f), a ideia central do método consiste em gerar 

subamostras aleatórias a partir de uma amostra de observações reais e com isso 

ampliar a base de observações.  

A ANEEL (2014f) defini na normativa que seja aplicado 2.000 (dois mil) 

ciclos de iterações, para calcular o intervalo de confiança para cada distribuidora. A 

cada ciclo é substituída uma amostra real por uma subamostras aleatória gerando 

pequenas variações do conjunto de dados original. O resultado ao final das duas mil 

iterações são os limites eficientes superiores e inferiores de cada distribuidora. O 

intervalo de confiança tem o importante objetivo de adicionar ao modelo uma 

tolerância para possíveis imperfeições não capturadas na minimização dos produtos. 

A FIGURA 11 apresenta o bootstrap da ANEEL (2015a) referente aos custos 

operacionais eficientes para diversas distribuidoras brasileiras. A região entre o limite 

superior e inferior representa a tolerância no reconhecimento do OPEX.  
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FIGURA 11 – EXEMPLO DO BOOSTRAP DA ANEEL (2015a) 

 

FONTE: Autor (2017) 

 

Verifica-se que as distribuidoras menos eficientes, localizadas na extrema 

direita do gráfico, possuem limites inferiores e superiores com desvios menores em 

relação ao intervalo central. Além disso, nota-se na distribuidora João Cesa possui 

um limite inferior (LI) muito baixo de 63,60% comparado com as distribuidoras 

imediatamente anterior (Santa Maria com LI de 76,56%) e posterior (Light com LI de 

73,96%). Sabe-se que o bootstrap é um método iterativo de substituição de 

amostras verdadeiras por aleatórias podendo ser uma possível explicação para a 

distorção da João Cesa. 

 

2.6 REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA 

 

A pesquisa bibliográfica revelou que não existem referências diretas sobre a 

eletrificação do Pantanal, mas foram encontrados casos de eletrificação rural em 

áreas remotas, como a Amazônia do Brasil por Els et al. (2012). Em Ribeiro et al. 

(2011) é analisada a eletrificação das Ilhas dos Lençóis Maranhenses por microrrede 

com energia solar e eólica. 

As soluções técnicas em áreas remotas possuem forte tendência de adoção 

dos sistemas intermitentes, pela dificuldade de extensão da rede convencional e em 

função do alto custo. Assim, é destacado o uso de soluções em Microssistema 

Isolado de Geração e Distribuição de Energia Elétrica (MIGDI) e Sistema Individual 

de Geração por Fontes Intermitentes (SIGFI). No artigo de Peralta (2009) são 
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avaliados os incentivos do Governo do Equador para intensificar a eletrificação em 

regiões isoladas, através de sistemas híbridos de energia solar e combustíveis 

fósseis. No artigo de Karki et al. (2001) é relatada a eficiência de se utilizar 

pequenos sistemas isolados com energia solar e eólica, na substituição de 

pequenos sistemas à diesel. 

O artigo de Moharil et al. (2009) aborda a tarifação de uma microrrede 

isolada na ilha de Sagardeep, na Índia. A microrrede foi construída por um sistema 

hibrido com geradores à querosene, painéis fotovoltaicos e bateria. Nesse caso, 

70% do sistema foi financiado pelo Governo, sendo dividida a responsabilidade entre 

Governo Federal e Estadual, e o restante foi cobrado por tarifação fixa dos 

consumidores locais. 

Outras referências de sistemas híbridos em regiões isoladas são 

encontradas na Índia, por exemplo, Kumar et al.(2010) analisa a eficiências de 

sistemas isolados de geração e identifica que o melhor planejamento da localização 

e dimensionamento dos componentes podem melhorar a eficiência desses sistemas. 

Em Israel, Weiss et al. (2017) analisa o mercado de energia com o aumento de 

sistemas de energia renovável. Daud et al. (2012) verifica que adotar sistemas 

híbridos com energia solar e eólica são uma solução viável para energizar regiões 

isoladas com menor custo comparados a redes convencionais e menos poluentes 

que geradores a diesel. No Brasil Silva et al. (2013) analisa um caso de estudo em 

Tocantins concluindo que a bateria continua sendo a solução econômica mais viável 

para armazenamento da energia solar. No trabalho de Els et al. (2012) verifica que a 

maior parte dos sistemas isolados existentes na região do Amazonas são fruto do 

incentivo do governo. Por último, são encontrados artigos de tarifação de sistemas 

fotovoltaicos interligados a rede convencional na Europa, destacando a Espanha 

(LEMUS et al., 2015).  

Por outro lado, as principais referências para metodologia de benchmarking 

de custos operacionais da ANEEL (2015a) são as notas técnicas da Audiência 

Pública nº 23 da ANEEL (2014e). A metodologia de benchmarking do OPEX utilizou 

como referência os trabalhos de Charnes et al. (1978) pelo método DEA e Efron et 

al. (1994) pelo método Bootstrap.  
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3 ÁREA DE ESTUDO 

 

O Pantanal possui área territorial dentro do território brasileiro de 

aproximadamente 138.183 km² abrangendo dois estados. A parte dentro do Mato 

Grosso do Sul corresponde a 89.322 km² representando 65% de toda sua extensão. 

Essa área corresponde a 25% de todo estado do Mato Grosso do Sul sendo maior 

que o estado da Paraíba que possui 56.468,4 km².  

A área a ser atendida está dividida em 3 microrregiões denominadas 

Paiaguás, Nhecolândia e Nabileque, conforme disposição geográfica aproximada 

mostrada na FIGURA 12. 

 

FIGURA 12 - REGIÃO DO PANTANAL SUL-MATO-GROSSENSE 

 

FONTE: Salas (2017) 

 

A região do Pantanal é considerada pela UNESCO como Patrimônio Natural 

Mundial e Reserva da Biosfera. Seu bioma é cerrado, estepes e formações 

pioneiras. O Pantanal se destaca por suas características extremamente atípicas e 
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especiais, pois permanece alagável durante boa parte do ano quase em toda a sua 

extensão geográfica. 

O acesso à área do Pantanal é muito restrito devido aos longos períodos de 

chuvas e grandes zonas de alagamento considerando as áreas de predominantes 

planícies. As estradas existentes são precárias e no período de chuvas ficam 

totalmente submersas, impossibilitando o acesso à maior parte das propriedades da 

região. Por exemplo, existem algumas fazendas que podem ficar sem nenhum 

acesso durante um período de 3 a 4 meses pelas cheias. 

O Pantanal Sul-Mato-Grossense abrange os municípios de Corumbá, 

Aquidauana, Miranda, Coxim, Rio Verde do Mato Grosso, Ladário e Porto Murtinho 

(FIGURA 13)  

 

FIGURA 13 - MUNICÍPIOS DO PANTANAL SUL-MATO-GROSSENSE 

 

FONTE: Salas (2017) 

 

É notório que a região do Pantanal apresenta características de solo, 

geografia e hidrografia únicas, que dificultam o atendimento de novas unidades 

consumidoras. As atividades comerciais da Distribuidora, como a construção e 

manutenção da rede, a ligação nova e a leitura do medidor são dificultadas. Os 
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acessos aos pontos de fornecimento exigem uma logística diferenciada. É comum 

ter que utilizar barcos, balsas, animais de montaria e aeronaves para conseguir 

alancar determinadas propriedades. 

Em 2016 foi realizado um trabalho de campo para cadastrar as unidades 

consumidoras da região. A equipe vivenciou grandes desafios de logística para se 

chegar até as propriedades (EMS, 2017).  

Na FIGURA 14 são apresentados os principais meios de transporte 

utilizados. 

 

FIGURA 14 - ACESSO RESTRITO FLUVIAL E TERRESTRE 

  

  

FONTE: Salas (2017) 

 

É válido destacar também que, durante os deslocamentos, as equipes 

enfrentaram diversas situações de atolamento e danos aos veículos devido aos 

acessos precários ou inexistentes, terreno alagadiço na época de cheia e 

arenoso/argiloso na época de seca, conforme ilustra a FIGURA 15. 
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FIGURA 15 - ATOLAMENTO EM SOLO ALAGADO, ARENOSO E ARGILOSO 

 

 

FONTE: Salas (2017) 

 

No levantamento de 2006 a estimativa de domicílios e estabelecimentos 

agropecuários em regiões remotas do Pantanal Sul-Mato-Grossense era de 690 

pontos a serem atendidos por energia elétrica, em aproximadamente 1.680 

domicílios. Após novo levantamento em 2016, o número aumentou para 

aproximadamente 1.974 unidades consumidoras. Em relação à renda familiar a 

grande maioria da população informou que recebem de 1 a 3 salários mínimos, o 

que representa um ganho entre R$ 880,00 e R$ 2.640,00, em valores da época. 

Apesar disso, uma grande quantidade de entrevistados não informou ou não 

souberam responder (FIGURA 16). 
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FIGURA 16 - RENDA FAMILIAR DA POPULAÇÃO DO PANTANAL SUL-MATO-GROSSENSE 

 
FONTE: Salas (2017). 

 

Ao todo foram cadastrados 3.440 moradores, sendo o quantitativo de 

homens praticamente o dobro do quantitativo de mulheres e também é significativa a 

maior presença de jovens adultos, entre 20 e 30 anos. Além disso, mais da metade 

da população cadastrada possui o ensino fundamental incompleto e 20% da 

população é analfabeta. 

O acesso às regiões cadastradas é via terrestre em quase a metade dos 

casos, sendo que mais de 20% das unidades possuem acesso exclusivamente via 

fluvial e pouco mais de 30% possuem acesso tanto terrestre como fluvial (FIGURA 

17). Na última opção, destaca-se pelo o acesso por mais de um meio de transporte. 

 

FIGURA 17 - ACESSO ÀS PROPRIEDADES LEVANTADAS 

 
FONTE: Salas (2017) 

 

A totalidade das unidades visitadas se encontram isoladas da rede 

convencional. Apesar disso, aproximadamente 72% delas foram registradas com 

eletricidade através de geração própria (FIGURA 18). Nas unidades consumidoras 

com geração própria identificou-se a fonte solar em 28,4% delas, havendo unidades 

com energia puramente solar, ou com a combinação entre painéis fotovoltaicos e 
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Grupo Motor Gerador (GMG) à diesel. Apesar disso, não se encontrou relação direta 

entre renda familiar e o universo de unidades sem acesso à energia elétrica. Em 

torno de 60% das casas que declararam renda menor que 1 salário mínimo possuem 

energia elétrica. 

 

FIGURA 18 - FONTES DE ENERGIA ELÉTRICA LEVANTADAS 

 

FONTE: Salas (2017) 

 

Das casas com instalações fotovoltaicas destaca-se novamente a idade 

relativamente nova dos sistemas. Mais de 70% deles foram instalados a partir de 

2011, sendo que o equipamento registrado mais antigo é de 1997. Por outro lado, 

nas casas com instalação de GMG, em torno de 45% foram instalados a partir de 

2011, sendo que o gerador mais velho registrado data de 1972.Das unidades onde 

se conseguiu verificar a potência dos módulos fotovoltaicos, a média de capacidade 

instalada é de 390 Wp (Watt-pico). Da mesma maneira, a capacidade média 

instalada de potência de Grupo Motor Gerador é de 27 kVA. 

 

3.1 O MAPEAMENTO DO PANTANAL SUL-MATO-GROSSENSE 

 

O levantamento dos potenciais pontos de entrega (PPEs) nas regiões mais 

afastadas da rede existente foi realizado em 6 (seis) campanhas de campo que 

aconteceram entre março e agosto de 2016 de acordo com o relatório final do 

projeto Pantanal (EMS, 2017). A região localizada no raio de 5 km da rede existente, 

denominada de “buffer”, foi excluída do escopo de levantamento pois o foco era 
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mapear o restante do polígono do Pantanal, denominado de “região isolada”. Nas 

campanhas de campo foram cadastradas 1.975 potenciais unidades consumidoras, 

sendo 766 localizadas nas sedes e 1.209 em segundo ponto de atendimento, 

denominado de unidades internas (UI). A população levantada foi de 3.438 

moradores sendo relevante a quantidade de ribeirinhos ao longo dos rios Paraguai e 

Taquari. Destaca-se que os ribeirinhos também fazem parte das 1.975 potenciais 

unidades consumidoras. 

No subsídio do levantamento em campo e para mapear as potenciais 

unidades consumidoras não atendidas pela rede de distribuição dentro da área do 

“buffer” foi realizada a análise por meio de imagens de alta resolução via satélite. 

Assim, foram mapeados 1.824 pontos em 15 distritos (TABELA 10) para análise de 

viabilidade de atendimento por meio da expansão da rede existente. 

 

TABELA 10 - UNIDADES ESTIMADAS QUE PODEM SER ATENDIDAS PELA EXTENSÃO DE REDE 

Distritos 
Quantidade de Unidades 

até 5 km da rede 

Albuquerque 206 

Aquidauana 326 

Bodoquena 14 

Coimbra 18 

Corumbá 430 

Coxim 16 

Ladário 105 

Miranda 76 

Nhecolândia 88 

Paiaguás 21 

Porto esperança 49 

Porto Murtinho 177 

Rio Verde de Mato Grosso 91 

Sonora 12 

Taunay 195 

Total 1.824 

FONTE: Salas (2017) 

 

A FIGURA 19 apresenta em pontos amarelos a disposição das 1.975 

potenciais unidades consumidoras cadastradas na região do Pantanal Sul-Mato-

Grossense, e a região do buffer com a rede existente destacada em vermelho, onde 

se encontram as 1.824 potenciais unidades consumidoras dentro do buffer de 5 km. 
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FIGURA 19 - DISTRIBUIÇÃO DE UNIDADES CONSUMIDORAS DA REGIÃO 

 

FONTE: SALAS (2017) 

 

A TABELA 11 apresenta as faixas de potência das 3.799 potenciais 

unidades consumidoras cadastradas na região do Pantanal. 

 

TABELA 11 – UNIDADES ESTIMADAS POR FAIXA DE POTÊNCIA 

Faixa de Potência 
(kW) 

Quantidade Total 
(Unidades) 

Energia Ano 
(kWh) 

13 8 104 

30 2 60 

45 146 6.570 

80 2.527 202.160 

100 645 64.500 

160 7 1.120 

300 403 120.900 

600 41 20.500 

500 7 4.200 
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1000 13 13.000 

Total 3.799 433.114 

FONTE: SALAS (2017) 

 

Verifica-se que 86% da quantidade de potenciais unidades consumidoras 

estão na faixa de potência entre 45 e 160 kW e 59% está em 80 kW. Além disso, fica 

destacado que a maior parte das potenciais unidades consumidoras pertencem a 

faixa de 80 kW devido à premissa adotar a disponibilidade máxima definida do artigo 

5º da REN 493/2012. 

 

3.1.1 SOLUÇÃO TÉCNICA 

 

Analisada as condições da região do Pantanal Sul-Mato-Grossense 

considerando as restrições naturais, como variáveis ambientais, acesso dificultado, 

soluções tecnológicas disponíveis no mercado e custo benefício, identifica-se que as 

soluções de fornecimento de energia possuem as seguintes alternativas possíveis:  

i. Rede convencional.  

ii. SIGFI fotovoltaico (45 kWh e 80 kWh). 

Os sistemas SIGFI são padronizados em 45 kWh e 80 kWh com objetivo de 

obter ganho econômico, otimização operacional e de estoque e também buscando o 

ganho de escala no momento de aquisição dos materiais. Em relação à abrangência 

de atendimento dentro da propriedade são consideradas duas possibilidades.  

1) O atendimento sem ônus para o consumidor, somente ao primeiro ponto 

de entrega (1P) na propriedade conforme preconizado na REN 414/2010. 

2) O atendimento a todos os demais pontos de entrega dentro da mesma 

propriedade, unidades internas (UI). 

Por último, também considera a participação financeira do consumidor (PFC) 

quando se tratar de um atendimento a um segundo ponto dentro da mesma 

propriedade ou UI.  

No cenário simulado são atendidos todos os pontos, limitado ao custo de um 

SIGFI 80 (conformidade com a disponibilidade mensal máxima exigida no Art. 5° da 

na REN 493/2012, equivalente a 80kWh) com PFC. Na região são considerados o 

atendimento a todos os pontos dentro de uma propriedade e para os pontos além do 

primeiro, se considera a participação financeira do consumidor. Esta consideração 
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aumenta o volume de investimentos uma vez que se aumenta a quantidade de 

pontos a serem atendidos. 

a) Região Isolada 

 São consideradas as alternativas de solução de rede convencional, 

de SIGFI 45 e de SIGFI 80. Com isso, as potenciais unidades 

consumidoras com necessidade energética superior a 80kWh ficam 

limitadas ao atendimento da carga na capacidade deste sistema. É 

considerado o atendimento a todos os possíveis pontos de entrega na 

propriedade, tanto na sede quanto nas demais unidades internas. 

Para o primeiro ponto (1P), caso o consumidor opte pelo atendimento 

por rede convencional, é considerado o menor custo global de 

atendimento equivalente ao atendimento por um SIGFI 80 de acordo 

com a REN 488/2012. Para os demais pontos de entrega é 

considerado para efeito de impacto tarifário a participação financeira 

do consumidor (PFC), conforme preconizado na REN 414/2010. 

 Ao todo foram considerados 1.975 atendimentos nesta região, dessas 

apenas 31 poderiam ser atendidas por rede convencional. 

b) Região Buffer 

 São consideradas as alternativas de solução de rede convencional, 

SIGFI 45 e de SIGFI 80. As potenciais unidades consumidoras que 

apresentam viabilidade técnica de atendimento por rede 

convencional, mas que o custo excede ao de um sistema SIGFI 80, é 

considerado no plano o atendimento por um sistema SIGFI 80. Porém 

se a potencial unidade consumidora optar pelo atendimento via rede 

convencional ela será ressarcida pela opção de menor custo global 

conforme preconizado na REN 488/2012. Por isso para efeito do 

impacto tarifário é considerado o custo de investimento de um SIGFI 

80. 

 Na região do buffer, como não se tem a informação de sede e 

unidade internas das propriedades, são considerados que todos os 

pontos possíveis de atendimento são um primeiro ponto de entrega 

(1P). Ao todo são 1.824 atendimentos nesta região. 

A participação financeira do consumidor (PFC) é calculada com base nas 

diretrizes da REN 414/2010 e com os valores definidos na última revisão tarifária da 
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EMS. A PFC é calculada para as unidades internas (UI), de acordo com o cenário 

desenhado. 

 

3.1.2 CENÁRIO DE UNIVERSALIZAÇÃO 

 

A TABELA 12 resume a simulação de um cenário de universalização do 

fornecimento de energia elétrica no Pantanal Sul-Mato-Grossense nos próximos 3 

anos. A TABELA 12 contém o número de PPEs (Potencial Ponto de Entrega) 

atendidas por ano e por tipo de atendimento. 

 

TABELA 12 - QUANTIDADE DE UNIDADES CONSUMIDORAS ATENDIDAS 

Município 

Quantidade de Unidades Consumidoras Atendidas 

Total de 
PPEs  

2018 2019 2020 

Extensão 
da Rede 

SIGFI Extensão 
da Rede 

SIGFI Extensão 
da Rede 

SIGFI 

Total 
902 0 193 1220 0 1.484 

3.799 
902 1.413 1.484 

 

A TABELA 13 ainda segrega os 3.799 PPEs em primeiro ponto de entrega 

(1P) e unidades internas (UI). 

 

TABELA 13 - RELAÇÃO DE PRIMEIRO PONTO DE ENTREGA E UNIDADES INTERNAS 

Descrição Ponto Entrega 
(1P) 

Unidade Interna  
(UI) 

Total 

ATENDIMENTO NA REGIÃO DO BUFFER 
(Quantidade de UCs) 

SIGFI 80 729 0 729 

Extensão de Rede 1.095 0 1.095 

Total 1.824 0 1.824 

ATENDIMENTO NA REGIÃO ISOLADA 
(Quantidade de UCs) 

SIGFI 45 28 118 146 

SIGFI 80 738 1.060 1.798 

Extensão de Rede 0 31 31 

Total 766 1.209 1.975 

TOTAL DE ATENDIMENTOS 
(Quantidade de UCs) 

SIGFI 1.495 1.178 2.673 

Extensão de rede 1.095 31 1.126 

Total 2.590 1.209 3.799 

 

É importante destacar que o cenário simulado de 3.799 PPEs considera que 

somente 2.590 PPEs são atendidos sem qualquer ônus, pois se tratam do primeiro 
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ponto em cada propriedade. Os demais 1.209 PPEs são atendidos somente se 

concordarem com o aporte da participação financeira do consumidor (PFC). 

 

3.2 IMPACTO TARIFÁRIO 

 

O Salas (2017) realizou o cálculo do impacto tarifário a projeção a longo 

prazo. Utilizando o modelo próprio da Energisa foram estimados os investimentos e 

os custos operacionais da distribuidora para os próximos 10 anos.  

A TABELA 14 consolida as informações a valores presentes de investimento 

(VP CAPEX), de OPEX, de Energia e parcela B para o Pantanal e Pantanal EMS. As 

informações são calculadas a valor presente pela taxa de juros de 12,26%, que 

representa a taxa regulada do setor elétrico conhecida por WACC.  

A tarifa média é calculada dividindo a parcela A e B pela Energia consumida. 

A Tarifa média da Parcela B Com Pantanal é 126,6 R$/MWh e Sem Pantanal é 

120,2 R$/MWh. De tal modo, a Parcela B da tarifa ficará 5,29% mais cara com a 

energização do Pantanal. 

 

TABELA 14 - VARIAÇÃO DA TARIFA MÉDIA COM O PANTANAL 

Conceito Unidade Com Pantanal Sem Pantanal Diferença 

VP CAPEX Pantanal R$ * 94,0  0,0  0,00% 

VP CAPEX (EMS + Pantanal) R$ * 1.543,7 1.449,7 6,49% 

VP OPEX Pantanal R$ * 163,1 0,0  0,00% 

VP OPEX (EMS + Pantanal) R$ * 2.647,2 2.484,2 6,56% 

VP Energia Pantanal MWh 25.839,2  0,0  0,00% 

VP Energia (EMS + Pantanal) MWh 35.292.605,3  35.266.766,0  0,07% 

VP Parcela B (Porção Pantanal) R$ * 227,6 0,0  0,00% 

VP Parcela B (EMS + Pantanal) R$ * 4.466,8 4.239,2  5,37% 

VP Requerida (Parcela A+B) R$ * 15.537,6 15.310,1 1,49% 

Tarifa Média (Parcela B) R$/MWh 126,6 120,2  5,29% 

Tarifa Média (Parcela A+B) R$/MWh 440,2 434,1 1,41% 

* Valores em reais estão em milhões 
FONTE: SALAS (2017) 

 

Entende-se que aumentar a tarifa dos consumidores do Mato Grosso do Sul 

em 5%, devido à eletrificação do Pantanal, é desfavorável para os consumidores e 

para economia do estado, haja vista que o aumento do custo da energia aumenta o 

número de consumidores inadimplentes e a incidência de novos furtos. 

 



73 

 

3.3 ANÁLISE DA REGULAÇÃO VIGENTE 

 

A resolução normativa nº 493 da ANEEL (2012b), estabelece os 

procedimentos e condições de fornecimento de MIGDI e SIGFI. A resolução 

normativa nº427 (ANEEL, 2011b), determina que a Conta de Consumo de 

Combustíveis (CCC) reembolsará o custo total de geração de energia elétrica em 

Sistemas Isolados. Apesar disso, também define que são Sistemas Isolados 

somente as cargas não conectadas ao Sistema Interligado Nacional (SIN). Desse 

modo, estando o Pantanal localizado no Matogrosso do Sul, região conectada ao 

SIN, não se enquadra em Sistema Isolado, sendo tratado como Sistema Remoto. 

O Salas (2017) sugere que seja adequado definir uma regulação sob 

medida, baseada na regulação vigente, para a eletrificação do Pantanal. Assim, são 

necessárias as seguintes considerações, com caráter regulatório: 

i. Ribeirinhos: na resolução normativa nº 414, de 9 de setembro de 

2010, da ANEEL (2010),” determina que devem ser atendidos pelas 

distribuidoras os interessados desde que comprovada a propriedade 

ou posse da propriedade. As populações ribeirinhas normalmente não 

possuem documentação da propriedade. Logo, é necessário fazer 

considerações para regularização fundiária dos ribeirinhos que 

também foram considerados no investimento da distribuidora. 

ii. Custódia dos equipamentos dos sistemas SIGFI: importante medida 

para preservar os investimentos realizados e dificultar o nascimento 

de um mercado ilegal de componentes dos sistemas instalados que 

possuem valores significativos. Logo, o consumidor deverá ser um fiel 

depositário e responsável por zelar pelos equipamentos. 

iii. Indicador de continuidade específico para o SIGFI do Pantanal: os 

sistemas podem ter interrupções ocasionadas pela indisponibilidade 

ou insuficiência da fonte renovável (por isso a fonte é intermitente), ou 

ainda pelo consumo irracional da carga ou uso indevido do sistema. 

Assim, são necessário indicadores específicos para esse sistema. 

Além disso, estabelecer um período de carência para apuração da 

continuidade do serviço seria uma decisão mais justa diante de uma 

região tão atípica. 
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iv. A antecipação do atendimento e do ressarcimento ao consumidor: a 

regulamentação da universalização permite que o consumidor 

antecipe a construção da rede devendo ser ressarcido. Nas potenciais 

unidades consumidoras atendidas por SIGFI o ressarcimento é 

limitado ao custo do SIGFI. 

v. Tarifação especial do SIGFI: em sistemas remotos que possuem 

limitada a capacidade de produção, parece mais lógica a tarifação 

fixa. Além disso, também traz o benefício de reduzir os custos 

associados à medição e faturamento. 

Na observação das considerações e ajustes supracitados torna-se viável a 

universalização do Pantanal Sul-Mato-Grossense.  
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4 MATERIAIS E MÉTODO 

 

4.1 MATERIAIS 

 

Na construção do relatório e execução do trabalho foram utilizadas as 

ferramentas do pacote Office 2013 da Microsoft e do software R-Project, 

desenvolvido pela R Core Team (2017). Além do software R-Project desenvolvido 

pela R Core Team (2017), são necessários também os pacotes lpSolve de 

BERKELAAR et al. (2015) e lpSolveAPI de KONIS et al. (2016).  

Na reprodução do benchmarking do OPEX da ANEEL foi analisada 

Audiência Pública nº 23 da ANEEL (2014e) que descreve a metodologia. A 

audiência foi dividida em 3 que fases, com a participação significativa das 

distribuidoras, e a publicação de 3 notas técnicas:  

a) Nº192 de 2014, na 1ª fase (ANEEL, 2014e). 

b) Nº407 de 2014, na 2ª fase (ANEEL, 2014f). 

c) Nº66 de 2015, no resultado final (ANEEL, 2015g).  

A reprodução do método DEA e bootstrap foi desenvolvida no R-Project e o 

código está disponível no Apêndice 1, desta dissertação. Além disso, foram 

utilizadas as seguintes fontes de informações: 

a) Na ANEEL (2015a) estão disponíveis os intervalos eficientes, os pesos 

da função DEA e o OPEX das distribuidoras. 

b) Na ANEEL (2015g) está disponível a base de dados com os insumos e 

produtos utilizados no cálculo do DEA. 

c) No Salas (2017) estão disponíveis as informações da EMS descrito no 

capítulo 4. 

d) A projeção do banco do banco Itaú2 para o IPCA é utilizada para trazer a 

projeção do custo operacional do Pantanal estimado em 2020 para o ano 

de referência da simulação, em 2013. 

                                            

 

 

 
2
 A projeção do banco Itaú a longo prazo está disponível no site 

(https://www.itau.com.br/_arquivosestaticos/itauBBA/contents/common/docs/Projecoes_Macro_Itau_L
ONGO_PRAZO_ago17.xlsx) 

https://www.itau.com.br/_arquivosestaticos/itauBBA/contents/common/docs/Projecoes_Macro_Itau_LONGO_PRAZO_ago17.xlsx
https://www.itau.com.br/_arquivosestaticos/itauBBA/contents/common/docs/Projecoes_Macro_Itau_LONGO_PRAZO_ago17.xlsx
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4.2 MÉTODO 

 

O objetivo central da análise é reproduzir o benchmarking do OPEX e 

simular a Revisão Tarifária de uma distribuidora de energia elétrica, por exemplo a 

EMS. As macro etapas do método utilizado estão resumidas na FIGURA 20. 

 

FIGURA 20 - MACRO ETAPAS DO MÉTODO 

 

FONTE: Autor (2017) 

 

Na etapa 1, a metodologia da ANEEL (2015a) é reproduzida para verificar a 

interferência da energização do Pantanal nos intervalos. É necessário aplicar o 

método DEA (etapa 1.1), obtendo o intervalo central e os pesos da otimização, e o 

método bootstrap (etapa 1.2), para identificar os novos intervalos (superior e inferior) 

de eficiência. 

Os novos intervalos influenciam no cálculo do fator de atualização e dos 

limites do custo operacional. Se existir um incremento significativo deve-se utilizá-los 

na simulação da Revisão Tarifária. Destaca-se que cada distribuidora possui um 

único intervalo eficiente. 

Na segunda parte da análise é simulada a Revisão Tarifária da EMS. A 

simulação começa pelo cálculo do Fator de Atualização, que atualiza os intervalos 

de eficiência para a data da Revisão Tarifária. Na sequência, calcularam-se os 

limites superior e inferior do custo operacional pela equação (19), utilizando-se os 

pesos, insumos e produtos da função DEA.  
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O custo operacional do Ano Teste (𝐶𝑂𝐴𝑡) representa o OPEX da distribuidora 

no ano de revisão tarifária (em 2013), que é calculado pela equação (15). O 𝐶𝑂𝐴𝑡 é 

dividido em 2 cenários: 

a) Cenário 1: considerando a Revisão Tarifária da EMS, mas sem o OPEX 

do Pantanal. 

b)  Cenário 2: adiciona o OPEX do Pantanal ao cenário 1. 

O custo operacional eficiente (𝐶𝑂𝑒𝑓) é calculado pela equação (16), que 

compara o 𝐶𝑂𝐴𝑡 com os limites da etapa 3. Admitindo-se que os limites são únicos 

por distribuidora, o 𝐶𝑂𝑒𝑓 do cenário 1 e 2 são coincidentes. 

O cálculo da componente T é realizado pela equação (22). É esperado que 

cada cenário resulte em uma componente T diferente. A FIGURA 21 apresenta a 

abertura dos cenários 1 e 2 com as etapas coincidentes. 

 

FIGURA 21 - ABERTURA DOS CENÁRIOS 1 E 2 

 

FONTE: Autor (2017) 

 

 

.  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Nos próximos itens são apresentados as análises do montante que será 

investido na eletrificação do Pantanal Sul-Mato-Grossense e o impacto no custo 

operacional da distribuidora. 

 

5.1 CAPEX 

 

Os investimentos realizados pela distribuidora são reconhecidos na revisão 

tarifária. O 4º ciclo de revisão tarifária (4CRTP) da EMS acontecerá em abril de 2018 

sendo a data base para o corte 6 meses antes, ou seja, em outubro de 2017. Os 

investimentos referentes à universalização do Pantanal serão reconhecidos somente 

no 5º ciclo de revisão tarifária (5CRTP) após 5 anos, em 2023.  

O CAPEX investido pela distribuidora pode ser dividido em duas parcelas, a 

primeira referente aos investimentos realizados fora da região do Pantanal, pela 

expansão da rede ou imobilização de ativos, conforme as regras do Manual de 

Controle Patrimonial do Setor Elétrico (MCPSE) da ANEEL (2015f). A segunda 

parcela está relacionada à estimativa de investimento no Pantanal, que se resume 

na extensão da rede dentro da região do buffer e no SIGFI dentro da região isolada. 

Na estimativa do montante que será investido pela distribuidora é utilizado o 

modelo próprio da Energisa para que as premissas atualmente adotadas pela 

distribuidora sejam totalmente consideradas na modelagem de impacto tarifário. Por 

se tratar de um modelo interno, as informações na íntegra não puderam ser 

divulgadas nessa dissertação, mas, em suma, o modelo segue todas as fórmulas 

apresentadas no item 2.4 da fundamentação teórica. No mesmo modelo são 

acrescentados os inputs referentes ao atendimento do Pantanal para observar o 

comportamento da tarifa média.  

Os valores estimados para os próximos 5 anos de CAPEX da distribuidora e 

do Pantanal estão resumidos na TABELA 15. Verifica-se pelo alto investimento que 

o Pantanal será eletrificado entre 2018 à 2020  

 

  TABELA 15 - CAPEX TOTAL INVESTIDO EM 5 ANOS 

Conceito Unidade 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

CAPEX Pantanal R$ * 0  25,9  27,2  27,1  4,8  15,0  
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CAPEX EMS R$ * 217,8 235,5  243,5  245,0  249,7  258,6  

CAPEX TOTAL R$ * 217,8 261,4  270,7  272,1  254,5  273,6  

OPEX Pantanal R$ * 0 11,5  23,1  34,5  34,4  34,5  

OPEX EMS R$ * 369,2 406,0  397,7  423,6  442,7  473,1  

OPEX TOTAL R$ * 369,2 417,5  420,7  458,2  477,2  507,6  

Energia Pantanal MWh 0  2.698  3.949  5.197  5.197  5.197  

Energia EMS MWh 5.158.057 5.478.462  5.799.334  6.006.677  6.211.303  6.431.203  

Energia Total MWh 5.158.057 5.481.159  5.803.283  6.011.874  6.216.501  6.436.400  

Base de 
Remuneração Líquida 

R$ * 1.155,6 1.181,5  1.205,5  1.225,9  1.220,5  1.224,4  

Parcela B - Revisão 
Tarifária 

R$ * 648,3 707,9  722,7  771,3  797,5  837,2  

Parcela B R$ * 648,3 707,9  736,8  749,9  764,2  777,3  

Tarifa Média 
Requerida 

R$/MWh 409,8   421,9  428,5  408,2  413,1  421,8  

Tarifa Média 
Requerida (Parcela 
B) 

R$/MWh 122,4   129,1  127,0  124,7  122,9  120,8  

* Valores em reais estão em milhões 

FONTE: SALAS (2017) 

 

Na TABELA 15 verifica-se que o maior investimento no Pantanal está 

concentrado nos 3 primeiros anos devido às construções da rede na região do buffer 

e instalação dos sistemas remotos em SIGFI. Apesar disso, nos anos seguintes, 

também haverá investimento referente à manutenção com troca de Unidades de 

Cadastros (UCs), sendo possível capitalizar seus respectivos Componentes 

Menores (COM) e Custos adicionais (CA). Não havendo a imobilização de UCs, os 

custos de COM e CA devem ser apropriados como despesa, conforme Manual de 

Contabilidade do Setor Elétrico (MCSE) da ANEEL (2014d). Nota-se que o OPEX 

Pantanal atinge seu valor máximo de 34,5 milhões de reais em 2020, mesma data 

de finalização da universalização. 

A ANEEL (2015f) define a vida útil de todas UCs de acordo com seu 

cadastro contábil (conjunto de códigos que formam a TUC e os atributos de 1 a 6). A 

TABELA 16 resume as principais UCs relacionadas à construção de uma rede e 

SIGFI. Nota-se na TABELA 16 que a vida útil média dos ativos de uma rede 

convencional é o dobro se comparada aos ativos utilizados pelo SIGFI. Possuir uma 

vida útil menor permite afirmar que a depreciação do ativo é mais acelerada e 

consequentemente aumenta-se o risco de manutenção dos equipamentos. 

 

TABELA 16 - VIDA ÚTIL MÉDIA DOS ATIVOS EM ANOS 

TIPO ITEM TUC A1 A2 A3 A4 A5 A6 
VIDA 
ÚTIL 

MÉDIA DE 
VIDA ÚTIL 
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REDE 

CHAVE SEC 1P FC 38KV 400A 16KA 160 01 38 25 01 01 00 30 

27,1 

CABO ISOL POLIM CA 35𝑚𝑚2 190 02 02 04 43 01 00 28 

CABO NU AL CAA BITOLA 4AWG 190 02 02 01 04 01 00 28 

POSTE DUPLO T 10M 150DAN  255 01 02 07 10 12 00 28 

POSTE DUPLO T 11M 300DAN  255 01 02 07 11 14 00 28 

TRANSF DIS 1F 10KVA-15KV 565 01 00 00 00 00 00 25 

TRANSF DIS 1F 15KVA-15KV 565 01 00 00 00 00 00 25 

TRANSF DIS 1F 25KVA-15KV 565 01 00 00 00 00 00 25 

SIGFI 

MÓDULOS FV 605 01 00 00 00 00 00 25 

13,3 INVERSORES E CONTROLADORES  605 10 00 00 00 00 00 10 

BATERIAS 605 15 00 00 00 00 00 5 

FONTE: Autor (2017) 

 

A vida útil de 5 anos das baterias demonstram que esse ativo deprecia 

rapidamente, sendo possível depreciar integralmente dentro de um ciclo de revisão 

tarifária. Outro ponto relevante é que as baterias podem ser utilizadas em outras 

atividades dentro de uma área rural devendo ter seu controle intensificado para 

evitar furto ou o mau uso do equipamento. A necessidade de fiscalizações para 

garantir o uso adequado é um dos fatores que incrementa os custos de operação e 

manutenção. 

 

5.2 OPEX 

 

Na Audiência Pública nº 23 da ANEEL (2014e)3 foi colocada em discussão a 

metodologia de reconhecimento de CAPEX e OPEX que seriam praticadas no 4º 

Ciclo de Revisão Tarifária (4CRTP) das distribuidoras do setor elétrico. Em síntese, 

as notas técnicas subsidiaram a publicação da Resolução Normativa nº 660 com a 

revisão do submódulo 2.2 do PRORET (ANEEL, 2015a), que determina as regras 

dos custos operacionais eficientes pela metodologia de benchmarking e receitas 

irrecuperáveis. 

                                            

 

 

 
3
 O resultado da AP023/2014 está disponível no site ANEEL 

(http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/audiencia/dspListaResultado.cfm?attAnoAud-2014&attIdeAud-
892&attAnoFasAud-2015&id_area). 

http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/audiencia/dspListaResultado.cfm?attAnoAud=2014&attIdeAud=892&attAnoFasAud=2015&id_area
http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/audiencia/dspListaResultado.cfm?attAnoAud=2014&attIdeAud=892&attAnoFasAud=2015&id_area
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A definição dos custos operacionais (OPEX) para a ANEEL (2015a) é que 

são os custos alocados nas subcontas 615.03.X.X.X e 615.05.X.X.X do Manual de 

Contabilidade do Setor Elétrico (MCSE) que correspondem aos custos com: 

a) Pessoal. 

b) Materiais. 

c) Serviço de Terceiros. 

d) Outros Custos Operacionais. 

e) Tributos. 

f) Seguros relativos à atividade de Distribuição e Comercialização. 

Neste capítulo é simulado o cálculo do custo operacional realizado durante 

uma revisão tarifária. A próxima revisão tarifária da EMS será a do 4CRTP que 

acontecerá em 08 de abril de 2018 com corte da base em 31 de outubro de 2017. 

Desse modo, as informações necessárias para simular a revisão ainda não estão 

disponíveis publicamente no site da ANEEL, por isso optou-se por simular a revisão 

no ciclo anterior.  

A revisão do 3CRTP aconteceu em 08 de abril de 2013 com corte em 31 de 

outubro de 2012. As informações estão disponíveis no site da ANEEL (2013b) pela 

planilha conhecida como “Prata”4. Esta planilha faz uma transição entre as 

metodologias de empresa de referência do 2CRTP e de benchmarking do 3CRTP. 

Adicionalmente, também será necessário utilizar as informações do 2CRTP de 08 de 

abril de 2008 para reproduzir o cálculo da equação (15), por exemplo, que utiliza a 

parcela B (𝑉𝑃𝐵𝑅𝑒𝑣) e o custo operacional (𝐶𝑂𝑅𝑒𝑣) da última revisão tarifária.  

As informações do 2CRTP da EMS estão disponíveis no site ANEEL através 

da Audiência Pública nº 9 de 2014.  

A simulação da revisão tarifária em 2013 na metodologia vigente descrita no 

capítulo 2.4.1.4, será realizada na seguinte ordem de cálculo:  

a) Intervalos de eficiência.  

b) Fator de atualização (𝛼).  

c) Limites do custo operacional 
                                            

 

 

 
4
 A planilha “Prata” é o nome da planilha final da Revisão Tarifária do 3CRTP está disponível no site 

da ANEEL (http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/tarifa/arquivo/RTP_Enersul_2013.zip). 

http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/tarifa/arquivo/RTP_Enersul_2013.zip


82 

 

d) Custo operacional do ano teste.  

e) Custo operacional eficiente. 

f) Custo operacional regulatório. 

 

5.2.1 INTERVALOS DE EFICIÊNCIA 

 

A ANEEL (2015g), na 3ª fase da Audiência Pública nº 23 de 2014, calcula os 

intervalos de eficiência das distribuidoras do setor elétrico. O intervalo é dividido em 

eficiência central, calculada pelo DEA (capítulo 2.5.1) e eficiências superior e inferior, 

calculada pelo Boostrap (capítulo 2.5.4). 

O intervalo de eficiência central, determinado pelo método DEA, é o 

resultado da comparação entre insumos e produtos, das 63 distribuidoras do Brasil. 

As distribuidoras com maior produção (relação de produtos/insumos) são 

interpretadas como mais eficientes, determinando a fronteira. A ineficiência é 

representada pela distância entre a distribuidora e a fronteira. 

A EMS, por exemplo, encontra-se na 38ª posição pela metodologia de OPEX 

da ANEEL. Logo, comparada com outras distribuidoras, a EMS precisa reduzir os 

custos operacionais para melhorar seu nível de eficiência. A FIGURA 22 apresenta a 

posição da EMS em relação às 63 distribuidoras do Brasil. 

 

FIGURA 22 - POSIÇÃO DA EMS EM RELAÇÃO AO INTERVALO CENTRAL DE EFICIÊNCIA 

 

FONTE: Autor (2017) 
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A TABELA 17 apresenta os intervalos de eficiência da EMS e outras 

distribuidoras. As informações estão disponíveis na ANEEL (2015a). 

 

TABELA 17 - INTERVALOS DE EFICIÊNCIA DA EMS 

Distribuidora 
Intervalo de Eficiência (%) 

Inferior Central Superior 

CELTINS  96.17 100.00 100.00 

ELEKTRO  88.02 93.93 97.16 

ELETROPAULO  87.51 92.64 98.77 

CEMIG 64,62 68,64 73,17 

EMS 62,74 66,71 70,17 

AME  29.37  31.38 33.98 

BOA VISTA  21.54 22.75 23.93 

FONTE: ANEEL (2015a) 

 

Conhecendo os intervalos, surge primeira dúvida: se os custos operacionais 

do Pantanal é representativo para alterar os intervalos. Para simular o método DEA 

é necessário levantar o produto (OPEX) e insumos do Pantanal. Algumas 

considerações são necessárias para viabilizar a simulação: 

a) Na variável de insumo foi adicionado o OPEX máximo que será 

atingido em 2020 (TABELA 15), sendo considerado o custo de R$ 

34.414,8 mil referente ao OPEX Pantanal. 

b) No produto considera-se uma extensão de rede aérea de 261 Km 

que será instalada até 2020. 

c) Não será construída nenhuma rede subterrânea e em alta tensão, 

permanecendo inalterado o valor. 

d) A quantidade de unidades consumidoras adicional é 3.799 novas 

unidades, conforme TABELA 11. 

e) A energia consumida é 433.114 kWh (conforme TABELA 11).  

f) Pela limitação de estimativas das perdas não técnicas (PNT) e 

consumidor hora interrompido (CHI) considera-se um incremento 

nulo. Apesar disso, é muito provável que a variável de CHI tenha um 

significativo incremento por se tratar de sistemas remotos, a menos 

que seja aplicada resolução específica para sistemas SIGFI na 

região do Pantanal, conforme sugerido no item 5.1. Destaca-se que 

as variáveis CHI e PNT são produtos negativos e se fosse 
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considerado valores não nulos o impacto nos intervalos de eficiência 

poderiam ser ainda maiores, ou seja, a eficiência seria ainda menor. 

 

Na TABELA 18 foram adicionadas as informações da eletrificação Pantanal 

à base de dados ANEEL disponível. Verifica-se que os valores finais são pouco 

impactados, pois a representatividade do Pantanal diante todo o sistema elétrico da 

EMS é relativamente baixa. Destaca-se que os valores da TABELA 18 são a média 

dos anos de 2011 à 2013 e por isso, por exemplo, a quantidade de consumidores 

esta fracionada. 

 

TABELA 18 - ADICIONANDO AS INFORMAÇÕES DO PANTANAL AO PRODUTO DA BASE DE 

DADOS DEA 

 
Insumo Produto 

PMSOaj 
(R$ mil) 

Rsub 
(Km) 

rdist_a 
(Km) 

Ralta 
(Km) 

Consumidor 
(Unidades) 

Mponderado 
(TWh) 

PNTaj 
(MWh) 

CHIaj 
(Kh) 

EMS 305.876,3 0,0 81.432,1 3.744,0 875.949,7 2.063,6 -344,4 -2.297,2 

Pantanal 34.538,5 0,0 261,0 0,0 3.799,0 0,4 0,0 0,0 

Total 340.414,8 0,0 81.693,1 3.744,0 879.748,7 2.064,0 -344,4 -2.297,2 

FONTE: Autor (2017) 

 

Conhecendo os novos produtos e insumos da EMS é necessário resolver a 

equação (26), do método DEA. O software R-Project (R CORE TEAM, 2017) é 

utilizado para resolução do problema de otimização. O código está disponível no 

Apêndice 1 e os novos pesos encontrados na simulação do DEA estão na TABELA 

19. 

 

TABELA 19 - PESOS DA EMS COM O PANTANAL 

Distribuidoras CELG COPEL ELEKTRO EMG EMS LIGHT 

Insumo PMSO 1,31E-06 8,14E-07 2,15E-06 1,05E-05 3,01E-06 1,35E-06 

Produto 

Rsub 2,25E-06 3,09E-06 2,15E-06 6,13E-06 3,01E-06 1,31E-06 

rdist_a 2,25E-06 4,65E-07 1,23E-06 1,79E-05 5,91E-06 6,68E-07 

Ralta 1,49E-07 2,04E-07 1,11E-07 1,53E-06 7,53E-07 8,63E-08 

Consumidor 6,15E-08 6,5E-08 1,73E-07 6,35E-07 8,84E-08 3,57E-08 

Mponderado 1,83E-08 2,29E-08 6,04E-08 1,06E-07 5,19E-08 5,97E-08 

PNTaj 0,0E+00 2,81E-09 7,42E-09 2,12E-08 0,0E+00 0,0E+00 

CHIaj 1,02E-09 1,4E-09 3,71E-09 1,06E-08 5,19E-09 5,95E-10 

Fator de escala 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 6,28E-03 0,0E+00 0,0E+00 
FONTE: Autor (2017) 

 

O DEA método não paramétricos e dependendo da modelagem pode 

apresentar múltiplas soluções, ou seja, é possível encontrar pesos diferentes 
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resolver a mesma função objeto. Logo, encontrar pesos diferentes na simulação 

comparados com os pesos da ANEEL (2015a), não inviabiliza o cálculo realizado. 

Na reprodução do método DEA, utilizou-se a base de informações da 

ANEEL (2014e) e, mesmo assim, a eficiência central encontrada de 65,68% foi 

menor que os 66,71% da ANEEL (2015a). Após sucessivas revisões do código 

fonte, resta concluir que a base de dados disponibilizada pela ANEEL (2014e) pode 

não ser a mesma versão utilizada no cálculo, mas é a única versão disponível. 

Apesar disso, considerando que o objetivo do trabalho é mensurar o comportamento 

da metodologia frente à adição de sistemas remotos, subentende-se que as análises 

não são comprometidas. 

Na sequência aplica-se o método de bootstrap (do capítulo 2.5.4), 

encontrando os novos intervalos de eficiência. A TABELA 20 resume os intervalos 

de eficiência com e sem o Pantanal, comparando a variação entre eles.  

 

TABELA 20 - INTERVALOS DE EFICIÊNCIA COM O PANTANAL 

Tipo 
Intervalo de Eficiência (%) 

Inferior Central Superior 

Sem Pantanal 60,99 65,68 69,81 

Com Pantanal 60,60 65,68 69,69 

Variação -0,40 0,00 -0,11 

FONTE: Autor (2017) 

 

Nota-se que os limites centrais nos 2 casos são os mesmos. Além disso, os 

intervalos, inferior e superior, tiveram uma variação negativa. Pode-se concluir que a 

adição do Pantanal reduz os limites de eficiência moderadamente. Apesar da 

variação negativa, pode-se considerar que o impacto nos intervalos eficientes da 

distribuidora foi pouco representativo. Desse modo, para as seções seguintes será 

considerado os mesmos intervalos eficientes para o cenário com e sem o Pantanal. 

 

5.2.2 FATOR DE ATUALIZAÇÃO 

 

A equação (21) representa o cálculo do fator de atualização (𝛼) que é uma 

razão entre os valores de OPEX multiplicados pelo fator de correção por índice 

financeiro, o IPCA. O principal objetivo desta equação (21) é atualizar o custo 

operacional eficiente calculado na data base de Dezembro de 2013.  



86 

 

O cálculo dos custos eficientes estimados (𝑂𝑝𝑒𝑥𝑒𝑓) é realizado multiplicando 

os pesos encontrados pelo estudo de benchmarking da ANEEL (2015a) pelos 

insumos e produtos da distribuidora.  

Os insumos e produtos da EMS corrigidos no período de 2011 a 2013 estão 

na TABELA 21. 

 

TABELA 21 – INSUMOS E PRODUTOS UTILIZADO DA EMS 

  Média Anos 

Período 2011-2013 2013 2012 2011 

Insumo PMSOaj (R$ mil) 332.113,22  401.326,49 310.851,44 284.161,72 

Produto 

rsub 0,01 0,02 0,00 0,00 

rdist_a 81.432,15 83.537,59 81.823,54 78.935,35 

ralta 3.744,00 3.676,19 3.779,10 3.776,70 

cons 875.949,67 904.703 878.906,00 844.240,00 

mponderado 2.063.642,81 2.194.737,82 2.079.849,31 1.916.341,31 

PNTaj -344.431,36 -215.945,79 -382.173,54 -435.174,74 

CHIaj -2.297.219,23 -2.053.675,81 -2.794.921,08 -2.043.060,80 

FONTE: ANEEL (2015a) 

 

Os pesos da EMS calculados pela ANEEL (2015a) estão apresentados na 

TABELA 22, na data base de 2013. 

 

TABELA 22 - PESOS DA EMS NO ESTUDO DE BENCHMARKING 

Distribuidoras CELG COPEL ELEKTRO EMG EMS LIGHT 

Insumo PMSO 3,81E-06 1,37E-06 1,71E-06 2,00E-05 5,72E-06 1,57E-06 

Produto 

Rsub 1,91E-06 6,86E-07 1,71E-06 2,00E-05 5,72E-06 7,84E-07 

rdist_a 7,63E-07 6,86E-07 1,71E-06 2,00E-05 5,72E-06 3,14E-07 

Ralta 9,57E-08 4,83E-08 1,32E-07 5,17E-07 1,37E-07 1,25E-07 

Consumidor 1,17E-08 2,74E-08 7,21E-08 1,19E-07 4,06E-08 2,69E-08 

Mponderado 1,31E-08 7,61E-08 3,23E-07 1,57E-06 3,01E-08 1,35E-08 

PNTaj 0,00E+00 1,60E-09 2,00E-09 2,09E-08 6,00E-09 0,00E+00 

CHIaj 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 6,71E-03 0,00E+00 0,00E+00 

Fator de escala 1,31E-06 8,14E-07 2,15E-06 1,05E-05 3,01E-06 1,35E-06 

FONTE: ANEEL (2015a) 

 

O cálculo do 𝑂𝑃𝐸𝑋𝑒𝑓
𝑡  e 𝑂𝑃𝐸𝑋𝑒𝑓

𝑡+1 são realizados multiplicando-se, 

respectivamente, os insumos e produtos da média 2011-2013 e ano 2013 da 

TABELA 21, multiplicadas pelos pesos da TABELA 22.  

O resultado da equação (20) encontra-se na TABELA 23. Nota-se que a data 

base do cálculo da eficiência e a data base da revisão tarifária simulada estão no 

mesmo ano e por isso o fator de atualização esperado era próximo do valor unitário.  

 



87 

 

TABELA 23 - CÁLCULO DO FATOR DE ATUALIZAÇÃO NA DATA BASE DA REVISÃO TARIFÁRIA 

Variável Valor Fonte 

𝑂𝑃𝐸𝑋𝑅𝑒𝑣
𝑡+1 230.280.278,99 Resultado da equação (21) 

𝑂𝑃𝐸𝑋𝑅𝑒𝑣
𝑡  221.561.239,61 Resultado da equação (21) 

𝐼𝑃𝐶𝐴𝑡+1 3.673,15 Data base Mar-13 

𝐼𝑃𝐶𝐴𝑡 3.815,39 Data base Dez-13 

𝛼 1,00 Resultado da equação (20) 

FONTE: Autor (2017) 

 

Recalculando a equação (21) com os novos pesos da TABELA 19, o novo 

fator de atualização encontrado é muito próximo do valor unitário. Desse modo, 

considerar o uso do fator de atualização igual a 1 é razoável e não prejudica a 

simulação da revisão tarifária em 2013. Além disso, também se verifica que a adição 

do Pantanal não resulta em grandes impactos nos intervalos de eficiência da EMS e 

isso pode ser explicado pela pequena alteração dos produtos que alimentam o 

método DEA. 

Por exemplo, a razão do mercado ponderado pela quantidade de unidades 

consumidoras somente da EMS é 2,23 MWh (Megawatt-hora) por consumidor e o 

mesmo cálculo somente para o Pantanal é 0,11 MWh por consumidor. Isso 

evidencia o baixo impacto nos produtos do método DEA pela adição da eletrificação 

do Pantanal. 

 

5.2.3 LIMITES DO CUSTO OPERACIONAL 

 

O cálculo dos limites superior e inferior dos custos operacionais utiliza: 

a) Referência de eficiência (𝜃𝑟𝑒𝑓) de 76% definida pela ANEEL (2015a). 

b) Intervalos de eficiência da metodologia (TABELA 17).  

c) Fator de atualização de 1,00.  

d) Custo operacional real da EMS utilizado no cálculo da eficiência, de R$ 

310.478.200,00, conforme ANEEL (2015a).  

O resultado da equação (19) está resumido na TABELA 24. 

 

TABELA 24 - CÁLCULO DO LIMITE SUPERIOR E INFERIOR DOS CUSTOS OPERACIONAIS 

EFICIENTES 

Variável Valor Fonte 

𝛼 1,00 Resultado da equação (21) 

𝜃𝑟𝑒𝑓 76,00% Submódulo 2.2 do PRORET 

𝜃𝑠𝑢𝑝 70,17% Submódulo 2.2 do PRORET 
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𝜃𝑖𝑛𝑓 62,74% Submódulo 2.2 do PRORET 

𝑂𝑃𝐸𝑋 310.478.200,00 Submódulo 2.2 do PRORET 

𝐿𝑆 286.834.749,11 Resultado da equação (19) 

𝐿𝐼 256.463.049,16 Resultado da equação (19) 

FONTE: Autor (2017) 

 

5.2.4 CUSTO OPERACIONAL ANO TESTE 

 

O levantamento do custo operacional do ano teste (𝐶𝑂𝐴𝑡) é o ponto de 

partida para apuração da cobertura tarifária que a concessionária possui no 

momento da revisão. No cálculo da equação (15) é necessário utilizar o componente 

T do Fator X da última revisão tarifária, mas no 2CRTP, que trabalhava com a 

metodologia de empresa de referência, não possui o componente T necessário para 

simular a revisão em 2013. Desse modo, é necessário entender melhor a equação 

(15) e fazer algumas considerações. 

O componente T do 2CRTP é calculado pela equação (27) resultando em 

0,93%. 

A diferença entre o custo operacional da última revisão original (𝐶𝑂𝑂𝑟𝑖𝑔) e com ajuste 

(𝐶𝑂𝑅𝑒𝑣) é R$ 17.707,31 mil, que representa a redução total do custo operacional. 

Dividindo os 17.707,31 mil pelo 𝐶𝑂𝑂𝑟𝑖𝑔, encontra-se a proporção que é reduzida do 

custo original. Na segunda parcela da fórmula se divide o 𝐶𝑂𝑂𝑟𝑖𝑔 pela parcela B 

(𝑉𝑃𝐵𝑅𝑒𝑣), fornecendo o percentual do custo operacional dentro da Parcela B. Na 

multiplicação dos dois fatores é encontrada a taxa de redução do custo operacional 

dentro da parcela B, que representa o objetivo da componente T. O restante da 

formula faz a conversão da taxa encontrada para os próximos N anos de um ciclo 

tarifário.  

 

𝑇 = √1 +
𝐶𝑂𝑂𝑟𝑖𝑔 − 𝐶𝑂𝑅𝑒𝑣

𝐶𝑂𝑂𝑟𝑖𝑔
×

𝐶𝑂𝑂𝑟𝑖𝑔

𝑉𝑃𝐵𝑅𝑒𝑣
 

𝑁

− 1 (27) 

 

Onde: 

𝑇 - componente T, representa a parcela do fator X referente à trajetória. 

𝐶𝑂𝑂𝑟𝑖𝑔 - valor dos custos operacionais da última revisão tarifária original. 

𝐶𝑂𝑅𝑒𝑣 - valor dos custos operacionais da última revisão tarifária com ajustes. 

𝑉𝑃𝐵𝑟𝑒𝑣 - receita de parcela B verificada na revisão tarifária. 
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𝑁 - número de anos do ciclo tarifário da concessionária. 

 

A segunda consideração é na Parcela B do ano teste (𝑉𝑃𝐵𝐴𝑡), que não está 

evidenciada na planilha “Prata” do 3CRTP (ANEEL, 2013b). Assim, é calculada a 

parcela B do ano teste utilizando a informação do mercado faturado do ano anterior 

(R$ 1.361.446.327) subtraída da Parcela A (R$ 734.218.063,17) do 

reposicionamento tarifário, encontrando R$ 627.228.264,07 em 2013. 

O valor da parcela B da última revisão com o reajuste (𝑉𝑃𝐵𝑟𝑒𝑣
𝐴𝑗

) pode ser 

calculado pela equação (28). Na equação (28), o custo operacional da última revisão 

tarifária é multiplicado pela componente de perda (𝑃𝑑) e ainda subtraída a parcela de 

Outras Receitas (OR) que foi R$ 1.284.701,17, de acordo com nota técnica nº 9 da 

ANEEL (2008), referente ao 2CRTP da EMS. O custo operacional da última revisão 

(𝐶𝑂𝑅𝑒𝑣
𝐴𝑗 ) também deve ser corrigido pelo fator de perda. 

 

𝑉𝑃𝐵𝑟𝑒𝑣
𝐴𝑗

− 𝑉𝑃𝐵𝑟𝑒𝑣 × (1 − 𝑃𝑑) − 𝑂𝑅 

 
(28) 

 

Onde: 

𝑉𝑃𝐵𝑟𝑒𝑣
𝐴𝑗

 - Parcela B da última revisão tarifária com ajuste. 

𝑉𝑃𝐵𝑟𝑒𝑣 - Parcela B da última revisão tarifária original. 

𝑃𝑑 - componente de perdas ou fator X do 2CRTP. 

𝑂𝑅 - outras receitas. 

 

O resumo das variáveis com a identificação da fonte de informação que 

alimentam a equação (15) está na TABELA 25. 

 

TABELA 25 - CÁLCULO DA RECEITA DE CUSTOS OPERACIONAIS DO ANO TESTE DE 2013 

Variável Valor Fonte 

𝐶𝑂𝑅𝑒𝑣 188.373.336,53 Nota Técnica nº009 de 2008 

𝐶𝑂𝑅𝑒𝑣
𝐴𝑗

 185.999.832,49 Calculado 

𝑉𝑃𝐵𝑅𝑒𝑣 374.164.443,06 Nota Técnica nº009 de 2008 

𝑉𝑃𝐵𝑅𝑒𝑣
𝐴𝑗

 368.165.269,91 Calculado 

𝑇𝑅𝑒𝑣 0,93% Calculado 

𝑉𝑃𝐵𝐴𝑡 627.228.264,07 Calculado 

𝑁 5 Planilha Prata ANEEL 

𝐶𝑂𝐴𝑡 305.073.988,74 Resultado da equação (15) 
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FONTE: Autor (2017) 

 

A partir desse cenário é construído um segundo, com a adição das 

informações da universalização do Pantanal Sul-Mato-Grossense. Na TABELA 15, 

verifica-se que a eletrificação do Pantanal é atingida a partir de 2020 sendo o OPEX 

médio de R$ 34,4 milhões por ano. Para deflacionar o custo de 2020 até 2013, 

utiliza-se a projeção do banco Itaú5 para o IPCA, conforme TABELA 26.  

 

TABELA 26 - PROJEÇÃO DO IPCA DO BANCO ITAÚ EM AGOSTO DE 2017 

Inflação 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

%Variação IPCA 5,9% 6,4% 10,7% 6,3% 3,4% 4,0% 3,6% 3,5% 

Série histórica 3.815,39  4.059,86  4.493,17  4.775,70  4.940,01  5.139,12  5.323,05  5.507,27  

FONTE: Autor (2017) 

 

No cálculo do OPEX Pantanal deflacionado para 2013 encontra-se o valor 

de R$ 23.832.026,50. Logo, pode-se concluir que o 𝐶𝑂𝐴𝑡 com o Pantanal é de R$ 

328.906.015,24  

 

5.2.5 CUSTO OPERACIONAL EFICIENTE 

 

O custo operacional eficiente (𝐶𝑂𝑒𝑓) da distribuidora é calculado pela 

equação (16), utilizando como referência a cobertura tarifária do ano teste e os 

intervalos de eficiência obtidos nas etapas anteriores. O custo operacional eficiente 

corresponde ao nível de eficiência determinado pelo benchmarking de OPEX entre 

as distribuidoras. 

A equação (16) compara o 𝐶𝑂𝐴𝑡 com o LS e LI, havendo 3 possíveis 

intervalos: 

a) 𝐶𝑂𝐴𝑡 maior que LS, pela equação (16), o 𝐶𝑂𝑒𝑓 será igual ao LS. 

b) 𝐶𝑂𝐴𝑡 entre o intervalo do LS e LI, pela equação (16), o 𝐶𝑂𝑒𝑓 será igual ao 

𝐶𝑂𝐴𝑡 

                                            

 

 

 
5
 A projeção do banco Itaú a longo prazo está disponível no site 

(https://www.itau.com.br/_arquivosestaticos/itauBBA/contents/common/docs/Projecoes_Macro_Itau_L
ONGO_PRAZO_ago17.xlsx) 

https://www.itau.com.br/_arquivosestaticos/itauBBA/contents/common/docs/Projecoes_Macro_Itau_LONGO_PRAZO_ago17.xlsx
https://www.itau.com.br/_arquivosestaticos/itauBBA/contents/common/docs/Projecoes_Macro_Itau_LONGO_PRAZO_ago17.xlsx
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c) 𝐶𝑂𝐴𝑡 menor que LI, pela equação (16), o 𝐶𝑂𝑒𝑓 será igual ao LI. 

Na seção 6.2.1 foi comprovado que os intervalos eficientes são alterados 

moderadamente com a adição do Pantanal. Apesar disso, destaca-se, que o 𝐶𝑂𝐴𝑡 

calculado com o Pantanal é R$ 328.906.015,24 e sem o Pantanal é 305.073.988,74, 

indicando que a distribuidora está fora da faixa de eficiência do benchmarking 

ANEEL (2015a). De tal modo, os 2 cenários os 𝐶𝑂𝐴𝑡 estão maiores que o LS, 

conforme FIGURA 23. 

 

FIGURA 23 - LIMITAÇÃO DO CUSTO OPERACIONAL EFICIENTE 

 

FONTE: Autor (2017) 

 

Pode-se afirmar que o 𝐶𝑂𝑒𝑓, com e sem o Pantanal, são coincidentes e 

iguais ao LS de R$ 286.834.749,11, pois os 𝐶𝑂𝐴𝑡 é superior ao limite superior. 

O resultado da equação (16) está resumido na TABELA 27 

 

TABELA 27 - CÁLCULO DO CUSTO OPERACIONAL EFICIENTE 

Variável Sem Pantanal Com Pantanal Fonte 

𝐶𝑂𝐴𝑡 305.073.988,74 328.906.015,24 Resultado da equação (15) 

𝐿𝑆 286.834.749,11 286.834.749,11 Resultado da equação (19) 

𝐿𝐼 256.463.049,16 256.463.049,16 Resultado da equação (19) 

𝐶𝑂𝑒𝑓 286.834.749,11 286.834.749,11 Resultado da equação (16) 

FONTE: Autor (2017) 

 

No segundo cenário, adicionando o Pantanal ao custo eficiente da 

distribuidora, fica evidente que a EMS teria maior dificuldade de alcançar o nível de 

eficiência determinado pela metodologia. Do mesmo modo, pode-se afirmar que a o 
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benchmarking ANEEL (2015a) não consegue capturar o cenário dos sistemas 

remotos pelos produtos hoje utilizados no método DEA. Portanto, é possível concluir 

que, para analisar a eficiência das distribuidoras com sistemas remotos, são 

necessárias melhorias na metodologia de benchmarking atual. 

 

5.2.6 CUSTO OPERACIONAIS REGULATÓRIOS E COMPONENTE T 

 

A meta do custos operacionais, calculada pela equação (17), fornece 

subsídios para o cálculo do custo operacional regulatório da equação (22). São 

necessárias para o cálculo as seguintes informações extraídas da planilha Prata de 

2013 da ANEEL (2013b): 

a) O componente de perdas (𝑃𝑑) de 1,45%.  

b) O componente de qualidade, que é considerado zero pois não existia no 

3CRTP.  

c) A receita irrecuperáveis (RI) de R$ 7.540.962,22. 

d) A remuneração de capital (RC) de R$ 123.920.392,25. 

e) A quota de reintegração regulatória (QRR) de R$ 74.501.151,80.  

f) O custo anual instalação de móveis e imóveis (CAIMI) de R$ 

29.256.710,72. 

g) Os custos de Outras Receitas (OR) de R$ 11.255.892,46. 

Os custos operacionais reais da TABELA 21 devem ser atualizados 

conforme TABELA 28, para serem utilizados no cálculo do custo médio e real. 

 

TABELA 28 - CUSTOS OPERACIONAIS REAIS (OPEX) ATUALIZADOS 

 Descrição 2011 2012 

IPCA Março 3.273,86  3.445,41  

IPCA Dezembro 3.403,73  3.602,46  

Custo Operacional  284.161,72 310.851,44 

Custo Operacional Atualizado 273.319.475,15 297.299.806,36 

FONTE: Autor (2017) 

 

A soma do CAOM da equação (10) e CAA da equação (11) é conhecida 

como parcela B na revisão tarifária (𝑉𝑃𝐵𝑟𝑡). A parcela B em processo (𝑉𝑃𝐵𝑝) é 

calculada pela equação (9), descontando os fatores de perda e qualidade da 𝑉𝑃𝐵𝑟𝑡 e 

subtraindo o custo de OR. 
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A equação (29) calcula o custo operacional em processamento (𝐶𝑂𝑝) e a 

meta ajustados (𝐶𝑂𝑚𝑒𝑡𝑎
′ ) sem a CAA e CAOM da Parcela B. 

 

𝐶𝑂𝑝 = 𝐶𝑂𝑟𝑡 +  (𝑉𝑃𝐵𝑝 − 𝑉𝑃𝐵𝑟𝑡) × (
𝐶𝑂𝑟𝑡

𝑉𝑃𝐵𝑟𝑡

) 

𝐶𝑂𝑚𝑒𝑡𝑎
′ = 𝐶𝑂𝑚𝑒𝑡𝑎 +  (𝑉𝑃𝐵𝑝 − 𝑉𝑃𝐵𝑟𝑡) × (

𝐶𝑂𝑟𝑡

𝑉𝑃𝐵𝑟𝑡

) 

(29) 

 

Onde: 

𝐶𝑂𝑝 - custo operacional na revisão tarifária com ajuste. 

𝐶𝑂𝑟𝑡 - custo operacional na revisão tarifária. 

𝐶𝑂𝑚𝑒𝑡𝑎
′  - meta do custo operacional na revisão tarifária com ajuste. 

𝐶𝑂𝑚𝑒𝑡𝑎 - meta do custo operacional na revisão tarifária. 

𝑉𝑃𝐵𝑝 - Parcela B na revisão tarifária. 

𝑉𝑃𝐵𝑟𝑡 - soma da CAA e CAOM. 

 

A TABELA 29 resume os custos operacionais na revisão sem a parcela de 

CAA e CAOM. 

 

TABELA 29 - CUSTO OPERACIONAL NA REVISÃO TARIFÁRIA (SEM CAOM E CAA) 

Variável Sem Pantanal Com Pantanal Fonte 

𝐶𝑂𝐴𝑡 305.073.988,74 328.906.015,24 Resultado da equação (15) 

𝐶𝑂𝑟𝑡 301.426.140,81 320.491.762,01 Resultado da equação (22) 

𝑉𝑃𝐵𝑟𝑡 540.293.205,72 564.125.232,22 Calculado 

𝑉𝑃𝐵𝑝 517.629.230,88 536.419.151,03 Calculado 

𝑉𝑃𝐵𝑝 − 𝑉𝑃𝐵𝑟𝑡 -19.016.126,91 -19.291.827,96 Calculado 

𝐶𝑂𝑟𝑡/𝑉𝑃𝐵𝑟𝑡𝑙 56,17% 57,67% Calculado 

(𝑉𝑃𝐵𝑝 − 𝑉𝑃𝐵𝑟𝑡) × (
𝐶𝑂𝑟𝑡

𝑉𝑃𝐵𝑟𝑡𝑙
)  -10.681.090,71 -11.126.056,83 Calculado 

𝐶𝑂𝑝 290.745.050,10 309.365.705,18 Resultado da equação (29) 

𝐶𝑂𝑚𝑒𝑡𝑎
′  276.153.658,40 275.708.692,28 Resultado da equação (29) 

FONTE: Autor (2017) 

 

O cálculo da componente T da equação (22) está resumido TABELA 30, que 

demonstra que a 𝑇𝑝 com o Pantanal (cenário 2) é mais que o dobro que sem o 

Pantanal (cenário 1). Em outra palavras, no cenário 2 a EMS possui o desafio maior 

de reduzir seu OPEX devido a 𝑇𝑝 mais elevada. 

 



94 

 

TABELA 30 - FATOR T DA REVISÃO TARIFÁRIA 

Variável Sem Pantanal Com Pantanal Fonte 

∆𝐶𝑂𝑟𝑒𝑣 -1,23% -2,70% Resultado da equação (17) 

𝐶𝑂𝑚𝑒𝑡𝑎 286.834.749,11 286.834.749,11 Resultado da equação (17) 

𝐶𝑂𝑚é𝑑𝑖𝑜 285.309.640,75 285.309.640,75 Calculado 

𝐶𝑂𝑅𝑒𝑎𝑙 297.299.806,36 297.299.806,36 TABELA 28 

𝐶𝑂𝑚𝑒𝑡𝑎/𝐶𝑂𝑅𝑒𝑎𝑙 96,48% 96,48% Calculado 

𝐶𝑂𝑚𝑒𝑡𝑎
′  276.153.658,40 275.708.692,28 Resultado da equação (29) 

𝐶𝑂𝑝 290.745.050,10 309.365.705,18 Resultado da equação (29) 

𝑉𝑃𝐵𝑟𝑡 540.293.205,72 564.125.232,22 Calculado 

𝑉𝑃𝐵𝑝 517.629.230,88 536.419.151,03 Calculado 

𝑇𝑝 0,72% 1,64% Resultado da equação (22) 

FONTE: Autor (2017) 

 

A apuração do custo operacional do ano teste (𝐶𝑂𝐴𝑡) sem e com o Pantanal 

são de R$ 305.073.988,74 e R$ 328.906.015,24, respectivamente. Apesar disso, a 

meta regulatória permanece a mesma em R$ 286.834.749,11, haja vista que os 

intervalos de eficiência são idênticos. A FIGURA 24 evidencia a comparação das 

duas componentes. 

 

FIGURA 24 - COMPARAÇÃO DA COMPONENTE T COM E SEM PANTANAL 

 

FONTE: Autor (2017) 

 

No cenário 2, que considera os custos operacionais do Pantanal, a empresa 

precisa reduzir seu OPEX muito mais que o cenário 1. A diferença entre a meta 

regulatória e o custo operacional do ano teste com o Pantanal supera os 42 milhões 

de reais. Esta redução no OPEX é repassada em tarifa pela componente T. 
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Na FIGURA 24 a componente T pode ser observada por analogia à 

inclinação da reta. Nota-se que o ângulo do cenário com o Pantanal é maior que 

sem o Pantanal. Também, verifica-se que ao final dos 5 anos, os 2 cenários 

convergem para o custo operacional da meta regulatória. 
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6 CONCLUSÃO 

 

No modelo atual do setor elétrico os custos eficientes de CAPEX e OPEX 

reconhecidos em tarifa são fiscalizadas pela ANEEL por meio da Revisão Tarifária. A 

determinação da ANEEL de universalização do fornecimento de energia elétrica no 

Brasil exige que áreas de difícil acesso também sejam energizadas. As regiões de 

acesso limitado demandam estudos do potencial de fontes intermitentes com o uso 

de sistemas individuais ou micro redes isoladas, pois além da dificuldade de acesso, 

a adoção de sistemas remotos pressupõe um custo de logística e operação mais 

elevado.  

Os ativos vinculados às fontes intermitentes possuem vida útil reduzida 

comparada com a rede convencional. Pode-se deduzir que a taxa de falha e 

consequentemente de manutenção também são mais elevadas. Sabendo que os 

sistemas remotos possuem OPEX mais elevado, a proposta deste trabalho foi 

simular o benchmarking do OPEX para verificar o comportamento da metodologia 

ANEEL. 

A reprodução da metodologia ANEEL foi aplicada ao cenário de eletrificação 

do Pantanal Sul Mato-Grossense, pelo Salas (2017), utilizando-se de uma 

combinação de sistemas remotos e rede convencional. A simulação dos métodos 

DEA e bootstrap revelou uma pequena alteração nos novos intervalos da EMS. O 

resultado confirma as expectativas de baixo impacto, devido à pouca 

representatividade da eletrificação do Pantanal frente a área de concessão da EMS.  

Em contrapartida, a simulação da revisão tarifária da EMS com os dados de 

2013, revelou que apesar da eletrificação do Pantanal não impactar, 

significativamente, no intervalo eficiente da EMS, seriam adicionados 

aproximadamente R$ 24 milhões ao OPEX. Em consequência ao aumento do custo 

operacional, o resultado do incremento da componente T que saiu de 0,72% para 

1,64%. Por analogia, a componente T permite mensurar a distância que a 

distribuidora está da meta regulatória. Portanto, uma componente T maior indica que 

a EMS enfrentará uma perda maior na receita do OPEX, caso ela não consiga 

reduzir seus custos. Exprimindo em números, a EMS enfrentaria o risco de perder 

R$ 42 milhões de receita em OPEX com a eletrificação do Pantanal.  

A premissa básica de uma metodologia de custos operacionais eficientes é 

reconhecer o OPEX adequado à distribuidora. Muito embora, na reprodução do 
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benchmarking do OPEX fica evidente que a metodologia não está preparada para 

reconhecer a eficiência de sistemas remotos. Provavelmente, por não existir muitas 

distribuidoras com sistemas desconectados, não pensou-se em desenvolver o 

método DEA para reconhecer o custo operacional de regiões afastadas levando em 

conta as particularidades de cada um desses lugares. Apesar disso, não reconhecer 

que a eletrificação das áreas remotas possuem valores diferenciados da rede 

convencional, seria contrário ao objetivo do órgão regulador de incentivar a 

eficiência das distribuidoras. 

Então propõem-se duas alternativas: 

 A primeira seria continuar com a metodologia de benchmarking, mas 

adicionando um novo produto à função DEA, que represente o 

sistema remoto, por exemplo a potência instalada de áreas sem rede 

convencional. Essa primeira solução demanda que todas as 

distribuidoras forneçam as informações dos sistemas remotos.  

 A segunda alternativa seria contornar a situação adotando um modelo 

do tipo empresa de referência para os sistemas remotos, no qual 

definiria-se um custo regulatório adicional a ser reconhecido na tarifa 

para operar e manter os sistemas do tipo SIGFI. Esse tipo de 

abordagem foi adotado no 2CRTP das distribuidoras. 

Portanto, para que seja viabilizada a eletrificação de regiões remotas, como 

o Pantanal Sul-Mato-Grossense, ainda é necessário discutir estratégias regulatórias, 

como a regularização dos ribeirinhos, a custódia dos equipamentos do SIGFI pelos 

beneficiários, a apuração dos indicadores de qualidade e o reconhecimento dos 

custos operacionais de sistemas remotos. Em 2017, ainda está prevista pela 

metodologia a atualização da base de dados de todas as distribuidoras que alimenta 

o cálculo do intervalo de eficiência. Assim sendo, as contribuições apresentadas 

nesse trabalho auxiliam no avanço desse tema com o regulador e fornecem 

sugestões de melhorias no benchmarking do OPEX da ANEEL. 

 

6.1 TRABALHOS FUTUROS 

 

Trabalhos futuros poderiam, como sugestão, testar a proposta de adicionar 

uma nova variável ao método DEA que represente a potência do sistemas remotos, 

por exemplo. A adição de um novo produto permitirá que a função DEA compare a 
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eficiência dos sistemas remotos entre as distribuidoras. Igualmente, pode-se utilizar 

outros métodos não paramétricos de otimização para comparar com o DEA. No 

cálculo dos intervalos de eficiência, por exemplo, o bootstrap, de Efron et al. (1994), 

pode ser comparado com o método se Monte Carlo, que utiliza do algoritmo de 

Metropolis-Hastings (Hastings, 1970). 

A segunda sugestão é reproduzir a metodologia do 2CRTP, de empresa de 

referência, na análise do reconhecimento do OPEX do Pantanal. 
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APÊNDICE 1 – CÁLCULO DO INDICADORES DE EFICIENTE DOS CUSTOS 

OPERACIONAIS EM R-PROJECT 

 

As simulações dos indicadores de eficiência aprovados pela ANEEL (2015) 

no submódulo 2.2 do PRORET está descrita na nota técnica 66 de 24 de abril de 

2015. A programação foi dividida em duas partes, sendo que a primeira foram 

definidas as funções DEA, matriz de pesos e bootstrap. Na segunda etapa foi 

realizada a programação das etapas do cálculo. 

Abaixo segue o código do arquivo “DEA_gbp.r” com a definição das funções 

do DEA, restrições, bootstrap e jackknife. 

#CÓDIGO ELABORADO POR GUSTAVO FRANCO EM MAR-14 E ADAPTADO POR 
GUILHERME BUENO EM JUL-17 
#PACOTE PARA CÁLCULO DO DEA COM RESTRIÇÕES, CONSTRUÇÃO DA MATRIZ 
DE PESOS, BOOTSTRAP e JACKKNIFE 
 
# CÁLCULO DO DEA 
DEA - function(INS, PRO, RTS - 4, ORIENTACAO - 1, RESTR - NULL, INS_REFF - NULL, 
PRO_REFF - NULL, NOMES - NULL) { 
  library("lpSolve") 
  library("lpSolveAPI") 
  if(ORIENTACAO %in% c("insumo", 1)) {ori - 1} 
  if(ORIENTACAO %in% c("produto", 2)) {ori - 2} 
  INS - as.matrix(INS) 
  PRO - as.matrix(PRO) 
  if (is.null(INS_REFF)) {INS_REFF - INS} else {INS_REFF - as.matrix(INS_REFF)} 
  if (is.null(PRO_REFF)) {PRO_REFF - PRO} else {PRO_REFF - as.matrix(PRO_REFF)} 
  N - dim(INS)[1] 
  ni - dim(INS)[2] 
  np - dim(PRO)[2] 
  efi - matrix(NA, nrow - N, ncol - 1) 
  pes - matrix(NA, nrow - N, ncol - ni + np + 1) 
  if(!is.null(RESTR)) {N_RESTR - nrow(RESTR)} else {N_RESTR - 0} 
  ppl - make.lp(nrow - 1 + N + N_RESTR, ncol - ni + np + 1) 
  set.column(ppl, ni + np + 1, c(1, rep(1, N), rep(0, N_RESTR))) 
  set.rhs(ppl, 1, 1)   
  for(o in 1:N) { 
    if(ori -- 1) { 
      lp.control(ppl, sense - "max") 
      if(!is.null(RESTR)) {for(i in 1:ni) set.column(ppl, i, rbind(0, -as.matrix(INS_REFF[, i]), 
as.matrix(RESTR[, i])))} else {for(i in 1:ni) set.column(ppl, i, rbind(0, -as.matrix(INS_REFF[, 
i])))} 
      if(!is.null(RESTR)) {for(i in 1:np) set.column(ppl, i + ni, rbind(0, as.matrix(PRO_REFF[, i]), 
as.matrix(RESTR[, i + ni])))} else {for(i in 1:np) set.column(ppl, i + ni, rbind(0, 
as.matrix(PRO_REFF[, i])))}  
      set.constr.type(ppl, rep("<-", 1 + N + N_RESTR)) 
      set.row(ppl, 1, INS[o, ], 1:ni) 
      set.objfn(ppl, c(rep(0, ni), PRO[o, ], 1)) 
      if(RTS %in% c("CRS", 3)) {rts - c(0, 0)} 
      if(RTS %in% c("NDRS", 4)) {rts - c(+Inf, 0)} 
      if(RTS %in% c("NCRS", 2)) {rts - c(0, -Inf)} 
      if(RTS %in% c("VRS", 1)) {rts - c(+Inf, -Inf)}       
      set.bounds(ppl, lower - rts[2], upper - rts[1], columns - c(ni + np + 1)) 
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    } else { 
      lp.control(ppl, sense - "min") 
      if(!is.null(RESTR)) {for(i in 1:ni) set.column(ppl, i, rbind(0, as.matrix(INS_REFF[, i]), 
as.matrix(RESTR[, i])))} else {for(i in 1:ni) set.column(ppl, i, rbind(0, as.matrix(INS_REFF[, 
i])))} 
      if(!is.null(RESTR)) {for(i in 1:np) set.column(ppl, i + ni, rbind(0, -as.matrix(PRO_REFF[, 
i]), as.matrix(RESTR[, i + ni])))} else {for(i in 1:np) set.column(ppl, i + ni, rbind(0, -
as.matrix(PRO_REFF[, i])))}  
      set.constr.type(ppl, c(rep(">-", 1 + N), rep("<-", N_RESTR))) 
      set.row(ppl, 1, PRO[o,], (ni+1):(ni+np)) 
      set.objfn(ppl, c(INS[o, ], rep(0, np), 1)) 
      if(RTS %in% c("CRS", 3)) {rts - c(0, 0)} 
      if(RTS %in% c("NDRS", 4)) {rts - c(0, -Inf)} 
      if(RTS %in% c("NCRS", 2)) {rts - c(+Inf, 0)} 
      if(RTS %in% c("VRS", 1)) {rts - c(+Inf, -Inf)}  
      set.bounds(ppl, lower - rts[2], upper - rts[1], columns - c(ni + np + 1)) 
    } 
    status - solve(ppl) 
    efi[o, 1] - format(get.objective(ppl), digits - 6) 
    pes[o, ] - get.variables(ppl) 
  } 
  decomp - cbind(efi, pes[, seq(1, ni)]*INS, pes[, seq(ni + 1, ni + np)]*PRO, pes[, ni + np + 1]) 
  colnames(efi) - "Eficiencia" 
  colnames(pes) - c(paste("Peso_insumo", seq(1:ni), sep-"_"), paste("Peso_produto", 
seq(1:np), sep-"_"), "Peso_escala") 
  colnames(decomp) - c("Eficiencia", paste("Eficiencia_insumo", seq(1:ni), sep-"_"), 
paste("Eficiencia_produto", seq(1:np), sep-"_"), "Eficiencia_escala")  
  if (!is.null(NOMES)) { 
    rownames(efi) - NOMES 
    rownames(pes) - NOMES 
    rownames(decomp) - NOMES 
  } 
  re - list(efi - efi, pesos - pes, decomposicao - decomp) 
  return(re) 
} 
 
# MATRIZ DE RESTRIÇÃO DOS PESOS 
PESOS - function(NUMERADOR, DENOMINADOR, SINAL, VALOR, M) { 
pe - 0   
  for (i in 1:length(NUMERADOR)) { 
    if (SINAL[i] -- "<-") {     
      P - matrix(0, nrow - 1, ncol - length(M)) 
      P[1, which(M -- NUMERADOR[i])] - 1 
      P[1, which(M -- DENOMINADOR[i])] - -VALOR[i] 
      if (length(which(P !- 0)) > 1) { 
        pe - rbind(pe, P) 
      } 
      } else { 
      P - matrix(0, nrow - 1, ncol - length(M)) 
      P[1, which(M -- NUMERADOR[i])] - -1 
      P[1, which(M -- DENOMINADOR[i])] - VALOR[i] 
      if (length(which(P !- 0)) > 1) { 
        pe - rbind(pe, P) 
      }      
    } 
  }   
  peso - pe[-1,] 
  return(peso) 
} 
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VarTOnum - function(mat) { 
  #converte a matrix de caracteres para numeros 
  a-dim(mat)[1].b-dim(mat)[2] 
  mat-as.double(mat) 
  mat-matrix(data-mat,nrow-a,ncol-b) 
 
  return(mat) 
} 
 
# BOOTSTRAP 
BOOTSTRAP - function(INS, PRO, RTS - 4, ORIENTACAO - 1, RESTR - NULL, BOOT - 1, 
BANDWIDTH - 0.014, ALPHA - 0.05, NOMES - NULL) { 
  INS - as.matrix(INS) 
  PRO - as.matrix(PRO) 
  EFICIENCIA - as.matrix(DEA(INS, PRO, RTS, ORIENTACAO, RESTR)$efi) 
   
  #converte a matrix EFICIENCIA de caracteres para numeros 
  a-dim(EFICIENCIA)[1].b-dim(EFICIENCIA)[2] 
  EFICIENCIA-as.double(EFICIENCIA) 
  EFICIENCIA-matrix(data-EFICIENCIA,nrow-a,ncol-b)  
  N - dim(EFICIENCIA)[1] 
  THETATI - matrix(NA, nrow - N, ncol - BOOT) 
  THETABOOT - matrix(NA, nrow - N, ncol - BOOT)  
  for (B in 1:BOOT) { 
    BETA - sample(EFICIENCIA, N, replace-T) 
    EPS - rnorm(N) 
    menorqueum - which((BETA + (EPS*BANDWIDTH)) <- 1) 
    THETATI[menorqueum, B] - (BETA + (EPS*BANDWIDTH))[menorqueum] 
    THETATI[-menorqueum, B] - (2 - BETA - (EPS*BANDWIDTH))[-menorqueum] 
    THETASTAR - mean(BETA) + (THETATI[, B] - mean(BETA))/sqrt(1 + 
BANDWIDTH^2/var(EFICIENCIA)) 
    INSSTAR - as.matrix(EFICIENCIA/THETASTAR * INS) 
    THETABOOT[, B] - DEA(INS, PRO, INS_REFF - INSSTAR, RESTR - RESTR)$efi 
  } 
  #converte a matrix THETABOOT de caracteres para numeros 
  a-dim(THETABOOT)[1].b-dim(THETABOOT)[2] 
  THETABOOT-as.double(THETABOOT) 
  THETABOOT-matrix(data-THETABOOT,nrow-a,ncol-b) 
   
  VIES - 1/EFICIENCIA - rowMeans(1/THETABOOT) 
  EFF_SVIES - EFICIENCIA - VIES 
  BOOT_ - 1/THETABOOT - matrix(rep(1/EFICIENCIA, BOOT), ncol - BOOT) 
  CI_ - t(apply(BOOT_, 1, quantile, probs - c(0.5 * ALPHA, 0.5, 1 - 0.5 * ALPHA), type - 9, 
na.rm - TRUE)) 
  INTERV - 1/(matrix(rep(1/EFICIENCIA, 3), ncol - 3) - CI_) 
  INTERVALOS - data.frame(EFICIENCIA) 
  INTERVALOS$LIM_INF - INTERVALOS[,1]*INTERV[,1]/INTERV[,2] 
  INTERVALOS$LIM_CEN - INTERVALOS[,1] 
  INTERVALOS$LIM_SUP - INTERVALOS[,1]*INTERV[,3]/INTERV[,2]  
  INTERVALOS$LIM_SUP[INTERVALOS$LIM_SUP > 1] - 1 
  INTERVALOS - INTERVALOS[,-1] 
  if(!is.null(NOMES)) {rownames(INTERVALOS) - NOMES} 
  DECOMPOSTO - cbind(EFICIENCIA, THETABOOT) 
  colnames(DECOMPOSTO) - c("EFICIENCIA", paste("BOOT_", 1:BOOT, sep-"")) 
  if(!is.null(NOMES)) {rownames(DECOMPOSTO) - NOMES} 
  return(list(INTERVALOS, DECOMPOSTO)) 
} 
 
# JACKKNIFE 
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JACKKNIFE - function(INS, PRO, RTS - 4, ORIENTACAO - 1, PROBABILIDADE - 0.01, 
RESTR - NULL, NOMES - NULL) { 
  library(outliers) 
  INS - as.matrix(INS) 
  PRO - as.matrix(PRO) 
  N - dim(INS)[1] 
  resultado - matrix(0, ncol - 2, nrow - N) 
  colnames(resultado) - c("Eficiência Média", "Probabilidade") 
  if(!is.null(NOMES)) { 
    rownames(resultado) - NOMES 
  } 
  nomes - rep("", N) 
  for (i in 1:N) { 
    INSUMO - INS[-i,] 
    PRODUTO - PRO[-i,] 
    resultado[i, 1] - mean(as.double(DEA(INSUMO, PRODUTO, RTS - 4, ORIENTACAO - 1, 
RESTR - RESTR)[[1]])) 
  } 
  med_aux - resultado[,1] 
  for (j in 1:N) { 
    p - chisq.out.test(med_aux)$p.value 
    if (p <- PROBABILIDADE) { 
      resultado[names(med_aux[which(med_aux -- outlier(med_aux))]), 2] - p 
      nomes[which(med_aux -- outlier(med_aux))] - rownames(resultado)[which(med_aux -- 
outlier(med_aux))] 
      med_aux - rm.outlier(med_aux) 
    } else {break} 
  } 
  GRAF01 - plot(resultado[,1], main - "JACKKNIFE", ylab - "Eficiências", xlab - "Empresas") 
  GRAF02 - text(resultado[,1], nomes, pos- 3) 
  return(list(resultado, GRAF01, GRAF02)) 
} 

 

Na sequência é apresentado o código do arquivo “ScriptOPEX” com a rotina 

do cálculo: 

rm(list-ls(all-TRUE)) #limpar a memória de todas as listas 
 
setwd("C:/Users/enXXXXX/Documents/Mestrado/Rproject/OPEX") 
source("DEA_gbp.r") 
 
base - read.csv("BaseDEA.csv", sep-".", h-T) 
INS - c("PMSO") 
PRO - c("rsub" ,"rdist_a" ,"ralta" ,"cons" ,"mponderado" ,"PNTaj" ,"CHIaj") 
 
###### CÁLCULO DO DEA COM RESTRIÇÕES 
NUM - c("rsub" , "rdist_a" , "ralta" , "cons" , "mponderado" , "PNTaj" , "CHIaj" , "rsub" , 
"rdist_a" , "ralta" , "cons" , "mponderado" , "PNTaj" , "CHIaj") 
DEN - c("PMSO" , "PMSO"    , "PMSO"  , "PMSO" , "PMSO" , "PMSO"  , "PMSO"  , "PMSO" 
, "PMSO", "PMSO"  , "PMSO" , "PMSO"     , "PMSO"  , "PMSO" ) 
SIN - c(">-"   , ">-"   , ">-" , ">-"   , ">-"  , ">-"    , ">-"   , "<-" , "<-", "<-"    , "<-"  , "<-"    , "<-"  , "<-
"   ) 
VAL - c(1*580  , 580.00    , 0.4*580 , 30.00  , 1.00 , 10.00   , 0.00   , 2*2200 , 2200.00   , 
1*2200  , 145.00 , 60.00    , 150.00  , 2.00   ) 
ORD - c(PRO, INS) 
REST - PESOS(NUM, DEN, SIN, VAL, ORD) 
write.csv(REST, "REST.csv") 
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restricao - DEA(base[,INS], base[,PRO], RTS - 4, ORIENTACAO - 1, RESTR - REST, 
NOMES - base[,"Distribuidora"]) 
write.csv(restricao[[3]], "Restrição.csv") 
 
###### CÁLCULO DO INTERVALO DE CONFIANÇA DO DEA ATRAVÉS DO 
BOOTSTRAP# ALPHA - 0.05 É O INTERVALO DE CONFIANÇA DEFINIDO EM 95% EM 
NORMA (NT66-2015) 
# BANDWIDTH - 0.014 é do algorítimo bogetoft de bootstrap 
 
INS - c("PMSO") 
PRO - c("rsub" ,"rdist_a" ,"ralta" ,"cons" ,"mponderado" ,"PNTaj" ,"CHIaj") 
 
boot - BOOTSTRAP(base[,INS], base[,PRO],ORIENTACAO - 1, RESTR - REST , BOOT - 
2000, BANDWIDTH - 0.014, ALPHA - 0.05, NOMES - base[,"Distribuidora"]) 
write.csv(boot[[1]], "Bootstrap1.csv") 
 
#IMPORTA BASE COM PANTANAL 
base2 - read.csv("BaseDEA.csv", sep-".", h-T) 
 
boot2 - BOOTSTRAP(base2[,INS], base2[,PRO],ORIENTACAO - 1, RESTR - REST , BOOT 
- 2000, BANDWIDTH - 0.014, ALPHA - 0.05, NOMES - base2[,"Distribuidora"]) 
write.csv(boot2[[1]], "Bootstrap2.csv") 

 

A base de dados utilizada com o nome de “BaseDEA.csv” foi obtida no 

resultado6 da AP023/2014. 

 

 

 

 

                                            

 

 

 
6
 O resultado da AP023/2014 está disponível no site ANEEL 

(http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/audiencia/dspListaResultado.cfm?attAnoAud-2014&attIdeAud-
892&attAnoFasAud-2015&id_area). 

http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/audiencia/dspListaResultado.cfm?attAnoAud=2014&attIdeAud=892&attAnoFasAud=2015&id_area
http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/audiencia/dspListaResultado.cfm?attAnoAud=2014&attIdeAud=892&attAnoFasAud=2015&id_area

