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RESUMO 
 

A integração de geração distribuída ao sistema elétrico vem se tornando relevante 
no Brasil devido, em parte, à notoriedade com que as fontes de energia renováveis 
têm se destacado no cenário energético mundial e à disponibilidade dessas fontes 
em território nacional, mas em especial devido às recentes ações do governo 
brasileiro destinadas a estimular a expansão de geração distribuída na matriz 
elétrica brasileira. O estabelecimento das condições gerais para o acesso de micro e 
minigeração e do sistema de compensação de energia elétrica, em 2012, reduziu as 
barreiras para a instalação desses empreendimentos, trazendo significativas 
mudanças para as distribuidoras, as quais têm mostrado preocupação a respeito dos 
impactos que a penetração dessa modalidade de geração possa trazer à 
rentabilidade de seu negócio. Num contexto histórico, as distribuidoras se mostram 
resistentes ao acesso de geração distribuída, encarando esse agente como 
prejudicial ao negócio de distribuição de energia elétrica. Este trabalho busca avaliar 
se a geração distribuída de pequeno porte, cujo acesso ao sistema se dá em baixa 
tensão, pode ser encarada como uma aliada do negócio de distribuição de energia 
elétrica no Brasil diante das atuais regras do setor elétrico, com foco nos resultados 
financeiros para a distribuidora. Empregando uma ferramenta oriunda do conceito de 
Coopetição, a Rede de Valores, o trabalho apresenta um panorama do atual 
relacionamento entre distribuidoras e geração distribuída. Três cenários de 
penetração são avaliados para o Estado do Paraná que, conjugados com dados de 
mercado da Copel Distribuição S.A., servem de análise sobre a influência do 
crescimento de geração distribuída na remuneração da distribuidora. São 
observados aspectos como a utilização do custo de disponibilidade como 
remuneração pelo uso do sistema, a perda de receita pela redução do mercado e a 
influência da variação de mercado no cálculo do Fator X. Os resultados apontam 
para ausência de motivadores para que as distribuidoras encorajem a geração 
distribuída de pequeno porte, dentro das atuais regras do setor elétrico e do modelo 
de negócio de distribuição. 
 

 

Palavras-chave: Distribuidora. Geração distribuída. Rede de valores. Modelo de 
negócio de distribuição.  
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ABSTRACT 
 

The integration of distributed generation to the energy grid is becoming more relevant 
in Brazil due to the accrued importance of renewable energy in the global scenario. 
This is a result of the wide availability of renewable energy in this country and the 
recent actions taken by the Brazilian government in order to stimulate the expansion 
of distributed generation in the electricity matrix. The establishment of general 
conditions for connecting micro and mini-generation by 2012, and a compensation 
system for the generated energy, based on a net metering model, reduced the 
barriers to the connection of this type of source. This brought significant changes to 
the utility companies, which have been concerned about the implications that the 
penetration of distributed generation might bring to their business profitability. 
Considering the historical context, utilities have shown to be resistant to connecting 
to distributed generation, regarding this player as harmful to their business. This work 
aims at evaluating small distributed generation, whose connection is usually done in 
low voltage, could be viewed as an ally to electricity distribution business in Brazil. 
We preserved the current regulations, and focused on the financial results for the 
utility company. The work presents a current outlook of the relationship between the 
utilities and the distributed generation by means of the Value-Net, which is a tool 
from the Coopetition concept. Three scenarios of penetration for the Paraná State 
are investigated. The market data from the Copel Distribuição S.A. is employed to 
analyze the influence of distributed generation growth on utility payment. From them, 
we evaluated issues as the utilization of availability cost as remuneration for system 
usage, revenues lost due market reduction and the influence of market variations for 
the calculation of the Factor X. The results of the study point to a lack of incentives 
for the utility companies to encourage the small distributed generation, according to 
the current regulation and the utility business model in Brazil.  
 

 

Key words: Utility company. Distributed generation. Value-net. Utility business model. 
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1 INTRODUÇÃO 

Devido à sua versatilidade, a energia elétrica configura-se como uma das formas de 

energia mais utilizada atualmente pela humanidade. A simplicidade na conversão 

para outras formas de energia, com baixo índice de perdas, e a relativa facilidade 

para seu transporte constituem qualidades fundamentais que contribuíram para sua 

expansão, atingindo um nível de capilaridade que faz dela um recurso essencial 

para a sociedade moderna. Basta observar os impactos decorrentes de um apagão 

para perceber o tamanho dessa dependência por energia elétrica. 

A despeito de tal dependência, a demanda por energia elétrica tem se 

mostrado crescente ao longo dos anos, atingindo, no Brasil, índices anuais de 

crescimento predominantemente positivos, conforme dados apresentados na Figura 

1, retirados do Balanço Energético Nacional (BNE) 2012 publicado pela Empresa de 

Pesquisa Energética (EPE). 
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Figura 1 - Histórico da variação anual no consumo de eletricidade no Brasil 
Fonte: O autor. Elaborado a partir de dados do BNE 2012 (EPE, 2012a). 

 

Em 2011, o crescimento foi da ordem de 3,6% em relação a 2010, e em 

apenas dois períodos, desde 1971, registrou-se retração no consumo. Observa-se 

taxa negativa de crescimento em 2001, resultado do racionamento de energia 

elétrica ocorrido naquele ano, e em 2009, possivelmente associada à crise na 
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economia mundial. No início da década de 80, apesar das taxas de crescimento 

positivas, houve uma significativa variação decorrente da crise do petróleo de 1979, 

que afetou a economia nacional nos anos seguintes. 

Projeções presentes no Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE) 2020 

apontam uma variação anual de 4,9% ao ano no consumo total de eletricidade no 

Brasil, para o período de 2010 a 2020 (MME/EPE, 2011), incluindo autoprodução. 

Quando a projeção do PDE 2020 considera apenas o consumo de eletricidade na 

rede, excluindo a autoprodução, a variação anual é de 4,6%. A premissa de 

autoprodução é relevante, pois “se trata de parcela do consumo total de eletricidade 

que não irá demandar investimento para a expansão do parque de geração e de 

transmissão do sistema elétrico brasileiro” (MME/EPE, 2011). Ainda conforme dados 

do PDE 2020, no segmento industrial é onde se espera a maior incidência de 

autoprodução, seguido, em menor escala, pelo segmento residencial. 

A energia elétrica é um vetor do desenvolvimento humano, sendo constante 

a busca por novas fontes e formas de produção. Segundo López Lezama (2011), a 

reestruturação dos mercados elétricos, as novas políticas para redução na emissão 

de gases poluentes, a busca pela eficiência energética e a diversificação da matriz 

energética são os principais motivos para um renovado interesse do setor elétrico 

pela geração distribuída (GD), sendo cada vez mais comum a presença de 

pequenas fontes de geração conectadas ao sistema de distribuição. 

 

1.1 CONTEXTO 

A microgeração a partir do biogás produzido por dejetos orgânicos, operando em 

paralelo com o sistema elétrico já é, desde 2009, uma realidade para algumas 

unidades consumidoras do oeste do Paraná participantes de um projeto piloto 

autorizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) através da 

Resolução nº 1.482, de 29 de julho de 2008 (DREHER, 2010). A energia gerada por 

essas unidades é destinada a atender sua demanda própria e o excedente é 

disponibilizado para o sistema elétrico. 

Em 2010, a tecnologia para geração de energia elétrica a partir de células 

fotovoltaicas se mostrava cada vez mais presente e próxima de tornar-se 
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financeiramente viável, e já se notavam alguns passos mais consistentes sendo 

dados no Brasil (SCHEIDT, 2010). 

Nesse período tiveram início ações mais objetivas da ANEEL buscando 

reduzir as barreiras regulatórias para a conexão de GD de pequeno porte, ações 

estas caracterizadas pela abertura de consulta pública sobre o tema, em 2010, e 

pela publicação da Resolução Normativa nº 482/2012, que facilitou o acesso dessa 

modalidade de geração ao sistema elétrico, como será explicado ao longo deste 

trabalho. 

Cientes do destaque que vem sendo conquistado pela GD no setor elétrico 

e, principalmente, da atenção dada pela ANEEL ao assunto, que esteve presente 

em sua agenda regulatória ao longo dos últimos anos, as distribuidoras começaram 

a se preocupar com a proporção que a penetração de GD poderia atingir e com o 

impacto que isso poderia trazer para o seu negócio, questionando o modelo 

regulatório existente e a forma de remuneração dos ativos (LEITE, 2012). 

O acesso de GD de pequeno porte enfrenta resistência por parte das 

distribuidoras (ANEEL, 2011a) e é vista por alguns profissionais de distribuidoras 

como prejudicial ao negócio de distribuição, conforme o próprio autor constatou em 

sua atuação profissional. Algumas vezes essa visão está associada a aspectos 

técnicos, como o aumento da complexidade da rede, e outras vezes a questões 

comerciais, enxergando a GD como uma concorrente da distribuidora. 

No que se refere às limitações técnicas das redes e aos riscos para 

equipamentos e pessoas, as distribuidoras argumentam que as linhas de baixa e 

média tensão não foram dimensionadas para o fluxo bidirecional de energia, e listam 

diversos pontos que podem afetar a qualidade da energia distribuída aos demais 

consumidores, assim como a grande preocupação com relação à segurança de seus 

funcionários (ANEEL, 2011a). 

Preocupações dessa natureza não são exclusivas das distribuidoras 

brasileiras, tendo sido constatada oposição de concessionárias de energia em várias 

partes do mundo (LISITA JUNIOR, 2005). Em Hong Kong, por exemplo, um dos 

obstáculos ao uso de sistemas fotovoltaicos conectados à rede foi o monopólio 

exercido por duas companhias de energia e a necessidade de seu consentimento 

para a conexão à rede (YANG, 2003). 
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Outro exemplo dessa resistência consta no Guia Solar elaborado pelo 

Greenpeace, que retrata a indiferença de companhias elétricas na Espanha: 

 

Infelizmente, a atitude das companhias elétricas normalmente não é 
receptiva. Na maioria dos casos, o serviço de atendimento ao público não 
reconhece [...] a existência de sistemas distribuídos de geração de 
eletricidade (particularmente fotovoltaica) conectados à rede. 
(GREENPEACE, 2003). 

 

Uma explicação para essa oposição das distribuidoras à conexão de GD em 

suas redes é dada por Lorenzo (2003), que defende que o grau de novidade 

associado à incorporação da tecnologia fotovoltaica à rede é muito grande, sendo 

lógico esperar que também o sejam as resistências que a ela se opõem. Com base 

na experiência espanhola, Lorenzo (2003) destaca como motivadores de resistência 

à entrada de inovações: 

• a percepção de redução de faturamento das empresas de energia 

elétrica devido à possibilidade de geração por particulares; 

• a estabilidade e qualidade do serviço elétrico desfrutado, com a 

universalização do atendimento sendo algo quase natural; e 

• o fato de o setor elétrico ser marcadamente centralizado, ao contrário do 

conceito de GD. 

As concessionárias de distribuição de energia elétrica, na condição de 

empresas, têm como objetivo gerar lucro aos seus acionistas. Suas ações, portanto, 

devem estar voltadas a realizar investimentos que sejam rentáveis. Nesse sentido, é 

correto esperar que sua estratégia de relacionamento com a GD observará, 

necessariamente, a possibilidade de retorno financeiro dentro das regras vigentes no 

setor elétrico. 

Nesse contexto, cabe avaliar de que forma a GD poderia contribuir para o 

negócio de distribuição, tornando-se uma aliada das distribuidoras no crescimento 

de suas receitas. 

 

1.2 OBJETIVOS 

O objetivo geral do presente trabalho é avaliar se a GD de pequeno porte pode ser 

encarada como uma aliada do negócio de distribuição de energia elétrica no Brasil 
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diante das atuais regras do setor elétrico, com foco nos resultados financeiros para a 

distribuidora. Para isso, destacam-se os objetivos específicos a serem atingidos: 

 

• Realizar o levantamento do marco regulatório brasileiro e das ações do 

órgão regulador voltados ao incentivo à expansão de GD de pequeno 

porte; 

 

• Reunir informações a respeito do cenário de GD, buscando traçar uma 

perspectiva de crescimento dessa modalidade de geração; 

 

• Explorar o relacionamento entre distribuidoras e GD na atual estrutura do 

setor elétrico brasileiro; 

 

• Realizar estudos de caso utilizando dados da COPEL-DIS, quando 

aplicável, para avaliar a utilização do custo de disponibilidade como 

remuneração pelo uso do sistema, a perda de receita pela redução do 

mercado e a influência da variação de mercado no cálculo do Fator X. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

A indústria de energia elétrica está no início de um processo de mudança sem 

precedentes em sua história. Uma confluência de preocupações, que incluem 

segurança energética, discussões acerca de mudanças climáticas e confiabilidade 

da rede de energia elétrica, tem despertado um período de rápidos investimentos e 

crescente vontade política no desenvolvimento e implantação de novas tecnologias 

nesse setor, no mundo todo (LEEDS, 2009).  

Seguindo essa tendência, o Brasil já observa o estabelecimento de políticas 

voltadas ao incentivo à expansão de energias renováveis, incluindo GD de pequeno 

porte, o crescimento dos investimentos em pesquisa e desenvolvimento (P&D) de 

novas tecnologias nessa área, com destaque para redes inteligentes, além de 

discussões mais amplas sobre a indústria de energia elétrica, envolvendo o governo, 

os agentes do setor, a mídia e os próprios consumidores. 
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Acostumado a um ritmo lento de mudanças, o negócio de distribuição de 

energia elétrica enfrenta uma série de obstáculos para adaptar-se aos novos 

conceitos e tecnologias, desde as amarras regulatórias até a resistência a mudanças 

pelos que convivem, há décadas, com um modelo de negócio praticamente imutável. 

Os agentes do setor elétrico brasileiro ainda estão se adaptando às recentes 

regras para o acesso de GD de pequeno porte e é incerto o nível de penetração que 

essa modalidade de geração terá nos próximos anos. 

As distribuidoras, entretanto, já se preocupam com os impactos que o 

crescimento de GD possa trazer para a rentabilidade do seu negócio, tendo a 

necessidade de avaliar os cenários de mudança para definir seu posicionamento 

frente a essas novidades. 

Caso fiquem presas ao modelo existente, alheias às mudanças no setor e 

pouco receptíveis aos novos conceitos e tecnologias em desenvolvimento, as 

distribuidoras correm o risco de ver seu negócio perder espaço na indústria de 

energia elétrica no futuro. 

 

1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

O Capítulo 2 tem início com a apresentação do cenário regulatório para GD no 

Brasil, com um breve histórico sobre a formação e a reforma do setor elétrico 

brasileiro seguido das recentes ações do órgão regulador visando reduzir as 

barreiras para o acesso de GD de pequeno porte. Apoiando-se em dois estudos 

recentes, é traçada uma perspectiva de expansão de GD, primeiro abordando o 

cenário fotovoltaico mundial, e em seguida aprofundando para a realidade brasileira. 

São apresentadas as definições de distribuidoras e GD, acompanhadas de 

explanação sobre a estrutura tarifária do grupo B. 

O conceito de Teoria dos Jogos vem em seguida, precedido de um breve 

histórico desse campo de estudo. A caracterização de jogo, suas possíveis 

classificações e a descrição de seus principais elementos são então apresentadas, 

seguidas de uma abordagem a respeito da aplicabilidade desse campo nas ciências 

sociais. O conceito de Coopetição passa a ser explorado, trazendo os elementos do 

jogo e a rede de valores, ferramentas que são utilizadas no desenvolvimento do 

trabalho. Fechando o Capítulo 2, é feita uma abordagem sobre redes inteligentes, 
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com um enfoque voltado ao reflexo desse conceito na integração de GD e sua 

influência para o segmento de distribuição de energia elétrica. 

No Capítulo 3 encontra-se a descrição de materiais e métodos utilizados na 

pesquisa. 

O Capítulo 4 fornece uma visão das relações entre distribuidoras e GD, 

utilizando-se da apresentação e da exploração das correspondentes redes de 

valores, acompanhadas da descrição de suas partes relacionadas: fregueses, 

fornecedores, concorrentes e complementadores. 

Em seguida, têm início as análises sobre a influência da penetração de GD 

na receita da distribuidora. É verificada a utilização do custo de disponibilidade como 

forma de remuneração pelo uso do sistema. A perda de receita em função da 

redução de mercado é avaliada, abordando os mecanismos de atualização das 

tarifas, a composição do Fator X e a alocação do risco de mercado. Concluindo o 

Capítulo 4, é realizada uma projeção da participação de GD no mercado de BT da 

COPEL-DIS, e avaliado o seu potencial reflexo na definição do Fator X. 

O Capítulo 5 traz uma análise dos resultados obtidos no capítulo anterior, 

tecendo comentários a respeito do relacionamento entre distribuidoras e GD, de 

impactos para a distribuidora, financeiro e na previsão de mercado, além de abordar 

oportunidades, estratégias e o modelo de negócio para a distribuição. 

O Capítulo 6, por fim, apresenta as conclusões da pesquisa e traz sugestões 

para trabalhos futuros. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O conteúdo deste capítulo é resultado da revisão bibliográfica realizada, e os 

fundamentos estão apresentados de maneira a oferecer ao leitor os principais 

conceitos empregados no desenvolvimento das análises posteriores. 

O cenário de GD no Brasil, o histórico de formação e transformação do setor 

elétrico e as perspectivas de expansão de GD dão uma visão do panorama 

existente, situando o leitor frente ao assunto estudado. 

As definições de GD e concessionárias de distribuição, como agentes do 

setor elétrico, e a abordagem de questões regulatórias associadas à remuneração 

das distribuidoras, como a estrutura tarifária e o Fator X, permitem um entendimento 

sobre a influência da penetração de GD na receita da distribuidora. 

No estudo do relacionamento entre GD e distribuidora, foram empregados 

conceitos e ferramentas de Coopetição, fundamentados na Teoria dos Jogos. A 

apresentação desses assuntos objetiva não apenas transferir o conhecimento ao 

leitor, mas também justificar como adequado o seu emprego nas ciências sociais. 

Por fim, ao mencionar sucintamente o conceito de redes elétricas 

inteligentes, busca-se oferecer ao leitor uma visão das potencialidades do que 

promete ser uma das maiores transformações a que a indústria de energia elétrica 

estaria sujeita. 

 

2.1 O CENÁRIO REGULATÓRIO PARA GD NO BRASIL 

2.1.1 Da formação do setor elétrico brasileiro ao livre acesso 

A formação do sistema elétrico brasileiro teve como embrião a incorporação, por 

volta da década de 40, de uma variedade de sistemas isolados, em sua maioria 

municipais e regionais, dotados de algumas fontes de geração de pequeno e médio 

portes. A partir dos anos 50 o sistema foi se estruturando com a fundação de 

algumas empresas estaduais de distribuição até que, na década de 60, o Governo 

Federal criou a Eletrobras, que tinha o propósito de integrar, interligar e centralizar a 

operação.  
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Da forma como se organizou o sistema, enquanto as distribuidoras estaduais 

se ocupavam da distribuição de energia, a geração estava orientada para grandes 

usinas, cuja construção e operação ficavam a cargo de empresas como Chesf, 

Furnas, Eletrosul, Eletronorte e Itaipu. Devido ao crescimento percebido em algumas 

regiões e, dada a insuficiência de verbas das empresas federais, algumas empresas 

estaduais acabaram por desenvolver significativos parques geradores, com visão 

também voltada para grandes empreendimentos. É o caso, por exemplo, de CESP, 

Cemig e COPEL (FAVORETO, 2005). 

A reforma do setor elétrico brasileiro teve início na década de 90, tendo sido 

efetivamente instituída pela Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, a qual autorizou a 

reestruturação da Eletrobras, constituiu o Operador Nacional do Sistema (ONS) e o 

Mercado Atacadista de Energia (MAE) (BRASIL, 1998), que mais tarde veio a ser 

substituído pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE). Tal lei foi 

resultado direto do projeto de reestruturação do setor elétrico brasileiro (RE-SEB), 

encomendado pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para um consórcio de 

empresas liderado por Coopers & Lybrand, e que teve seu relatório final consolidado 

em dezembro de 1997 (FANTINI, 2009). 

A partir da Lei nº 9.648/1998, os conceitos instituídos pelo RE-SEB foram 

sendo gradativamente implantados mediante a edição de novas leis e regulamentos, 

entre eles a Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995, que, entre outras definições, 

estabeleceu o livre acesso aos sistemas de transmissão e distribuição (BRASIL, 

1995), trazendo maior competição para o segmento de geração de energia.  

O livre acesso assegura aos produtores e consumidores uma infraestrutura 

para o transporte da energia negociada, independente de suas localizações físicas, 

ampliando o mercado de energia para toda a área abrangida pelo Sistema 

Interligado Nacional (SIN), o que certamente contribui para a maior competitividade, 

resultando no equilíbrio de preços e na liquidez do negócio e incentivando a 

expansão da oferta. Com isso, o mercado de construção de empreendimentos de 

geração foi ampliado, ao se tornar atrativo para investidores privados. 
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2.1.2 Redução das barreiras regulatórias para GD de pequeno porte 

Na criação da legislação básica do setor elétrico brasileiro buscou-se estabelecer 

mecanismos para incentivar a expansão de GD. O Decreto nº 5.163/2004, de 30 de 

julho de 2004, por exemplo, que regulamenta a comercialização de energia elétrica 

no Brasil, determina em seu artigo 15 que as distribuidoras podem adquirir energia 

proveniente de empreendimentos de GD até o limite de dez por cento da carga. 

Estipula ainda que tal contratação deve ser precedida de chamada pública 

promovida diretamente pelo agente de distribuição, de forma a garantir publicidade, 

transparência e igualdade de acesso aos interessados (BRASIL, 2004a). 

O artifício de chamada pública, entretanto, foi utilizado poucas vezes pelas 

distribuidoras, não se configurando como um eficiente incentivo à expansão de GD 

no Brasil. As principais razões para a não contratação de GD pelas distribuidoras 

estão relacionadas ao risco de exposição involuntária na CCEE, por frustração de 

compra, à restrição imposta pelo Valor de Referência (VR), cujo baixo valor seria 

insuficiente para remunerar os investimentos em fontes alternativas (ANEEL, 

2011a), e às incertezas quanto ao fornecimento do lastro contratual.  

Segundo constatação da ANEEL em 2010, as pequenas centrais geradoras 

enfrentavam, naquele momento, dificuldades para se conectar à rede de distribuição 

pois as normas técnicas das distribuidoras eram muito rígidas, ou sequer existiam 

para a baixa tensão (BT), e também havia limitações para a comercialização da 

energia (ANEEL, 2011a). 

Preocupada com as barreiras existentes para a implementação de GD de 

pequeno porte, a ANEEL abriu a Consulta Pública nº 15/2010, que teve como 

objetivo receber contribuições dos agentes interessados e sociedade em geral sobre 

as questões que o regulador deve enfrentar para reduzir tais barreiras. Ao todo, 

foram recebidas 577 contribuições de 39 agentes, incluindo representantes das 

distribuidoras, geradoras, universidades, fabricantes, consumidores, 

comercializadores, empresas de engenharia e demais interessados no tema 

(ANEEL, 2011a). 

Após a análise das contribuições recebidas, a ANEEL colocou para 

discussão em audiência pública, de agosto a outubro de 2011, uma minuta de 

resolução que buscava reduzir as barreiras para a instalação de micro e minigeração 
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distribuída incentivada. Como resultado desse processo, em 17 de abril de 2012, a 

ANEEL publicou a Resolução Normativa nº 482/2012, que “estabelece as condições 

gerais para o acesso de microgeração e minigeração distribuída aos sistemas de 

distribuição de energia elétrica e o sistema de compensação de energia elétrica” 

(BRASIL, 2012a). Com isso, foi criado o respaldo regulatório para a conexão de 

fontes de geração de pequeno porte à rede de distribuição e aberta mais uma forma 

de incentivo à expansão de GD. 

Houve ainda uma nova audiência pública ao final de 2012, visando retificar 

alguns pontos da Resolução Normativa nº 482/2012 que restavam duvidosos, 

principalmente questões relacionadas à natureza jurídica do sistema de 

compensação de energia, essenciais para definições a respeito da incidência de 

tributos sobre a energia compensada (ANEEL, 2012a). Além de classificar a 

compensação de energia como cessão a título de empréstimo gratuito, outros 

aspectos relevantes nessa retificação foram a limitação da potência de geração à 

carga da unidade consumidora e a maior clareza com relação à ordem de aplicação 

dos créditos em energia.  

A redução das barreiras regulatórias para a conexão de GD de pequeno 

porte facilita consideravelmente o acesso dessa modalidade de geração, 

contribuindo para a popularização e expansão de GD no sistema elétrico de 

distribuição brasileiro. 

 

2.2 PERSPECTIVAS DE EXPANSÃO DE GD 

Não é possível saber com exatidão como evoluirá um determinado mercado de GD, 

pois depende da combinação de uma variedade de fatores, como a oferta de 

tecnologia disponível, os rumos da economia, as políticas de incentivo, o 

desenvolvimento de mão de obra especializada para a instalação dos sistemas de 

geração e o nível de interesse despertado nos consumidores. 

Entretanto, alguns aspectos podem ser observados para desenhar 

perspectivas sobre como se dará a expansão de GD em um determinado mercado. 

Usualmente, análises dessa ordem constroem mais de um cenário, trabalhando as 

variáveis que impactam no crescimento dessa modalidade de geração. 
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A seguir são abordados dois estudos elaborados com o objetivo de estimar o 

potencial de GD nos próximos anos, sendo um dando enfoque na geração 

fotovoltaica no mercado mundial, com uma pequena menção ao Brasil, e outro 

dedicado apenas ao cenário nacional. 

 

2.2.1 Perspectivas do mercado mundial de geração fotovoltaica 

Apesar da fonte solar não ser a única responsável pela expansão dos sistemas de 

GD, a abrangência e disponibilidade da matéria-prima fazem dela um importante 

vetor de crescimento dessa modalidade de geração. 

Dados da Associação da Indústria Fotovoltaica Europeia (EPIA, na sigla em 

inglês) mostram como evoluiu o mercado recente de geração fotovoltaica no mundo, 

até 2011, e apresentam uma previsão dessa evolução até 2016, considerando dois 

cenários: um moderado, que considera a ausência de reforços para os mecanismos 

de incentivo existentes, ou mesmo sua redução, e outro de políticas dirigidas, que 

considera a continuação ou introdução de incentivos adequados e a eliminação de 

barreiras para a conexão à rede.  

 

 
Figura 2 - Cenários da evolução global até 2016 
Fonte: Adaptado de EPIA (2012). 
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A Figura 2, presente no relatório Global Market Outlook For Photovoltaics 

Until 2016 (EPIA, 2012), apresenta a perspectiva desta Associação quanto à 

evolução do mercado fotovoltaico mundial, comparando os dois cenários. 

A Figura 3, também presente no relatório da EPIA, apresenta os dados de 

forma independente por região. É possível perceber o domínio da União Europeia no 

que diz respeito à capacidade instalada, mas também observa-se o potencial de 

outros países e regiões, como China, América e Ásia-Pacífico (Austrália, Índia, 

Japão, Coreia, Malásia e Taiwan). 

Especificamente com relação ao Brasil, o estudo aponta que o mercado 

poderia atingir mais de 1 GW em 2016. Acrescenta ainda que, com a crescente 

demanda por energia elétrica e a alta irradiação solar, o desenvolvimento do 

mercado fotovoltaico no Brasil é simplesmente uma questão de regulação adequada 

e sensibilização (EPIA, 2012).  

 

 
Figura 3 - Evolução da capacidade global instalada acumulada, por região 
Fonte: Adaptado de EPIA (2012). 
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Cabe lembrar que um importante passo no estabelecimento da regulação foi 

dado pela ANEEL no início de 2012, com a publicação da Resolução Normativa nº 

482/2012. Além disso, ações recentes como a chamada pública referente ao Projeto 

de P&D Estratégico nº 13/2011 – Arranjos técnicos e comerciais para inserção de 

projetos de geração solar fotovoltaica na matriz energética brasileira, contribuem 

para aprimorar o conhecimento sobre as diferentes tecnologias dessa forma de 

geração e dar mais publicidade ao assunto (EPE, 2012b). 

A alta irradiação solar no Brasil, mencionada pelo estudo da EPIA, é 

comprovada através da comparação dos níveis de irradiação no país com os 

incidentes na Europa. Destaca-se a constatação presente no Atlas Brasileiro de 

Energia Solar, considerado pela EPE como a referência mais atual e completa para 

estimativa do potencial de energia solar no Brasil (EPE, 2012b): 

 

Os valores [médios anuais] de irradiação solar global incidente em qualquer 
região do território brasileiro (1500-2500 kWh/m²) são superiores aos da 
maioria dos países da União Européia, como Alemanha (900-1250 kWh/m²), 
França (900-1650 kWh/m²) e Espanha (1200-1850 kWh/m²), onde projetos 
para aproveitamento de recursos solares, alguns contando com fortes 
incentivos governamentais, são amplamente disseminados. (PEREIRA, 
2006). 

 

Embora os dados apresentados nas Figuras 2 e 3 considerem todo o 

mercado de geração fotovoltaica, conectada à rede ou não, de pequeno ou grande 

porte, a expansão da GD de pequeno porte a partir de fonte solar tem potencial para 

acompanhar essa tendência crescente. 

 

2.2.2 Cenários de penetração de GD no Brasil 

Um relatório concluído em dezembro de 2011 pela consultoria KEMA, sob 

coordenação da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica 

(ABRADEE), reuniu dados e desenvolveu uma modelagem para simular cenários de 

penetração de tecnologias de microgeração eólica e solar, de geração a partir de 

biomassa, de veículos elétricos e de armazenamento de energia. Tal relatório, que 

faz parte de um projeto estratégico de P&D voltado para redes elétricas inteligentes, 

considerou o período de 2010 a 2030 e realizou análises para as cinco regiões 

brasileiras: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. 
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O relatório considerou, para cada uma das tecnologias analisadas, três 

cenários de penetração definidos em: conservador, moderado e acelerado. O 

primeiro deles assume a ausência de incentivos do governo, com o avanço das 

tecnologias somente pela atuação do mercado, formado por clientes, distribuidoras e 

fabricantes. O cenário moderado considera uma atuação tímida do mercado e do 

governo, com alguns incentivos. E o terceiro, cenário acelerado, consiste numa 

atuação intensa do mercado com fortes incentivos do governo (KEMA, 2011). 

O universo estudado pela consultoria consistiu em consumidores atendidos 

em BT, exceto para a tecnologia de biomassa. Considerou-se que as tecnologias de 

microgeração eólica e solar, veículos elétricos e armazenamento terão aplicação nas 

redes de BT, enquanto que a biomassa seria conectada em MT, pelo maior porte 

das unidades geradoras dessa fonte. Apesar de o relatório ter considerado usinas a 

biomassa somente com potência de 1 MW, existem casos de geração a partir dessa 

fonte em escala de microgeração, conectadas em BT, como os casos de biogás 

citados no Capítulo 1.1. 

As Figuras 4, 5 e 6 apresentam a penetração das fontes solar fotovoltaica, 

eólica e biomassa no sistema elétrico brasileiro, de 2010 a 2030, conforme as 

conclusões do relatório da consultoria KEMA. 

 

 
Figura 4 - Penetração da fonte solar fotovoltaica no sistema elétrico brasileiro 
Fonte: KEMA (2011). 
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Figura 5 - Penetração da fonte eólica no sistema elétrico brasileiro 
Fonte: KEMA (2011). 

 

 
Figura 6 - Penetração de geração à biomassa no sistema elétrico brasileiro 
Fonte: KEMA (2011). 

 

As tecnologias de armazenamento e os veículos elétricos, apesar de 

estudados pelo relatório da consultoria KEMA e serem importantes no cenário futuro 

do sistema de distribuição de energia elétrica, não se tratam de tecnologias de 

geração, propriamente dita. Sua atuação no mercado de distribuição será mais no 

sentido de deslocamento da curva de carga, pelo intercâmbio de energia, que na 

redução da energia consumida da rede. Os veículos elétricos, por sinal, podem 

resultar num aumento do mercado de energia elétrica ao substituir álcool e gasolina 

por eletricidade. 
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O relatório da consultoria KEMA faz ainda uma importante observação 

quanto à tendência do potencial de penetração de GD na BT ser ainda maior, pois 

não considerou em suas projeções as gerações com microturbinas a gás natural, 

que estavam fora do escopo do estudo, focado apenas em energias renováveis 

(KEMA, 2011). 

 

2.2.3 Paridade tarifária de geração fotovoltaica no Brasil 

O custo de instalação de sistemas de GD de pequeno porte é visto como uma 

barreira à sua expansão. Lisita Júnior (2005) afirma que um dos fatores que mais 

influencia na dificuldade de uma maior popularização dos sistemas fotovoltaicos é o 

alto preço dos módulos. Entretanto a curva de aprendizagem tende a tornar os 

preços cada vez mais competitivos, ou seja, quanto mais painéis são produzidos, 

mais aprimorado se torna o processo de fabricação, resultando em redução nos 

custos de produção. A Figura 7 apresenta o exemplo de painéis solares de silício 

cristalino, relacionando a potência acumulada em painéis instalados com o custo de 

produção por unidade de potência. 

 

 
Figura 7 - Curva de aprendizagem da indústria de painéis solares 
Fonte: Adaptado de ROSTON (2012). 

 

Em decorrência dessa redução de custo, combinada com altos preços da 

energia adquirida da rede, muitos países atingiram o que se convencionou chamar 
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de paridade tarifária, ou seja, já é vantajoso para os consumidores instalar sistemas 

de geração fotovoltaica ao invés de comprar energia diretamente da rede. Segundo 

estudos (ROSTON, 2012), ao se considerar uma taxa de retorno sobre o 

investimento de 6% ao ano, o Brasil figura entre os países que atingiram a paridade 

tarifária. Entretanto, tratando-se de uma economia emergente, a taxa de retorno 

requerida pelos consumidores no Brasil pode estar acima desse percentual. 

Em 2013, ano em que efetivamente começa a vigorar as condições 

estabelecidas na Resolução Normativa nº 482/2012, a paridade tarifária no Brasil é 

atingida até uma taxa de retorno anual de 9%, segundo dados da Bloomberg 

(ROSTON, 2012), compilados na Figura 8. 

 

 
Figura 8 - Países que atingem a paridade tarifária em 2013 com taxa de retorno sobre investimento 
de 9% a.a. 
Fonte: Adaptado de ROSTON (2012). 

 

Uma análise mais detalhada sobre a inserção de geração solar na matriz 

elétrica brasileira foi elaborada pela EPE para subsidiar o MME em suas decisões 

estratégicas sobre o assunto. A Nota Técnica emitida pela EPE (EPE, 2012b) 

analisa, entre outros temas, a competitividade da geração fotovoltaica distribuída 

com base na estimativa de custo nivelado da geração, comparando com o custo final 
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da tarifa paga pelo consumidor às concessionárias. Observando tarifas de 

fornecimento vigentes no início de 2011 e custos de referência internacionais para 

os sistemas de geração fotovoltaica, a EPE aponta a existência de paridade tarifária 

em 10 concessionárias para a aplicação de sistemas com potência de 5 kWp. Para 

sistemas com potência de 10 kWp, o número de concessionárias com tarifa de 

fornecimento superior ao custo nivelado de geração sobe para 28. 

O estudo da EPE faz ainda uma prospecção da incidência de incentivos à 

instalação de sistemas fotovoltaicos, como fontes de financiamento, abatimento no 

imposto de renda e incentivos fiscais nos equipamentos, instalação e montagem. 

Dentre os incentivos considerados na nota técnica, o que traria maior impacto em 

termos de custo de energia é o incentivo no imposto de renda, o qual poderia levar à 

paridade tarifária cerca de 70% do mercado residencial nacional, considerando 

aplicações de 5 kWp (EPE, 2012b). A Figura 9 apresenta a paridade com as tarifas 

dos consumidores residenciais e o impacto de condições favorecidas no imposto de 

renda, simulando uma parcela de 30% do investimento suscetível ao incentivo, 

gozados nos dois primeiros anos após o investimento. 

 

 
Figura 9 - Incentivos no Imposto de Renda (30%) para segmento residencial e viabilidade da geração 
distribuída 
Fonte: EPE (2012b). 

 

Dada essa comparação de valores para o mercado brasileiro, já se permite 

dizer que a geração fotovoltaica distribuída está próxima da condição de viabilidade 

econômica para alguns pontos da rede elétrica, pois seu patamar de competitividade 
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é definido a partir das tarifas de distribuição de energia ao consumidor final (EPE, 

2012b). 

As recentes ações tomadas pelo Governo Federal, por meio da Medida 

Provisória (MP) 579/2012, que resultaram na redução das tarifas de energia 

residenciais em, no mínimo, 18% (ANEEL, 2013), certamente modificam as 

conclusões do estudo da EPE, adiando a paridade tarifária esperada e, 

consequentemente, reduzindo a atratividade da microgeração distribuída de fonte 

solar. Apesar disso, observando a evolução constante da tecnologia e a utilização 

crescente de painéis fotovoltaicos, pode-se esperar que a viabilidade dessa fonte 

seja alcançada num futuro próximo. 

Se além da fonte solar forem consideradas outras tecnologias com potencial 

para a geração de energia elétrica distribuída ao longo do sistema elétrico, as 

expectativas de expansão da GD de pequeno porte no mercado brasileiro não se 

mostram irrelevantes, não devendo ser desconsideradas em análises sobre o futuro 

do segmento de distribuição. 

 

2.3 GD E CONCESSIONÁRIAS DE DISTRIBUIÇÃO 

As concessionárias de distribuição, ou distribuidoras, são empresas que receberam 

autorização do poder concedente, a União, para explorar o serviço público de 

distribuição de energia elétrica. São responsáveis por operar, manter e expandir os 

sistemas elétricos em sua área de atuação, em tensões que normalmente vão desde 

a BT (127 V / 220 V) até a alta tensão (AT) (138 kV), para garantir o atendimento 

aos usuários finais de energia. Em alguns casos as distribuidoras podem ser 

responsáveis também por instalações em 230 kV, se destinadas exclusivamente ao 

atendimento de consumidores. 

No atual modelo do setor elétrico, as distribuidoras não são remuneradas 

pela venda da energia que entregam aos consumidores. A parcela referente à 

energia, que é arrecadada de seus consumidores cativos, é repassada 

integralmente aos produtores, ou seja, não obtém lucro sobre a energia que transita 

pelo seu sistema. O ganho da distribuidora vem da remuneração pelo uso do 

sistema elétrico pelos agentes conectados. 
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Conceitualmente, GD é comumente reconhecida como a produção de 

energia elétrica próximo das cargas e conectada em tensão de distribuição, porém 

sua limitação em termos de potência instalada é um tanto difusa. Chowdhury e 

Cressley (2009) mencionam que, de acordo com diversas pesquisas, o valor de GD 

normalmente é inferior a 50 MW. Para Chaves (2009), GD é entendida como 

“pequenos ou meios geradores instalados nas redes de distribuição [...] na qual a 

energia elétrica é gerada junto ou próximo ao consumidor [...] independente de sua 

potência, propriedade ou fonte.”  

A definição de GD adotada neste trabalho é aquela dada pela ANEEL, 

apresentada no módulo 1 dos Procedimentos de Distribuição (PRODIST): 

 

Centrais geradoras de energia elétrica, de qualquer potência, com 
instalações conectadas diretamente no sistema elétrico de distribuição ou 
através de instalações de consumidores, podendo operar em paralelo ou de 
forma isolada e despachadas – ou não – pelo ONS. (ANEEL, 2012b) 

 

O conceito de GD foi introduzido na legislação brasileira pela Lei nº 10.848, 

de 15 de março de 2004, ao tratar a questão da expansão da oferta de energia para 

os mercados consumidores. Tal lei dispõe fundamentalmente sobre a 

comercialização de energia elétrica no país (BRASIL, 2004b). 

A GD proporciona diversos benefícios, que podem ser mensurados 

economicamente ou apresentar caráter exclusivamente técnico. Dentre os principais 

usualmente destacados (NÓBREGA, 2011; CHAVES, 2009; LOPEZ LEZAMA, 2011; 

FILIPPO FILHO, 2011), pode-se citar o adiamento de investimentos em expansão 

nos sistemas de transmissão e distribuição, a redução das perdas elétricas no 

transporte da energia, a possibilidade de controlar a tensão localmente, o aumento 

na confiabilidade do fornecimento a cargas críticas, o baixo impacto ambiental e a 

diversificação da matriz energética. Muitos desses benefícios apenas são obtidos, 

ou percebidos, com um adequado planejamento das fontes distribuídas.  

Por outro lado, há inconvenientes que também são característicos da GD, 

como a maior complexidade operacional do sistema elétrico onde está inserida 

causada pela incerteza de uma fonte intermitente ou com grande variabilidade, 

aumento nos níveis de curto-circuito, necessidade de soluções mais complexas para 

a proteção, elevação da tensão no ponto de conexão para possibilitar o despacho de 
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energia e o risco de segurança inerente a sistemas com mais de uma fonte de 

geração (CHAVES, 2009; LOPEZ LEZAMA, 2011, FILIPPO FILHO, 2011). 

Recentemente, durante os trabalhos para estabelecer uma regulamentação 

específica para GD de pequeno porte, a ANEEL adotou os termos microgeração e 

minigeração. Microgeração corresponde a empreendimentos com até 100 kW de 

potência instalada, enquanto minigeração corresponde àqueles entre 100 kW e 1 

MW de capacidade. Pode-se assumir, portanto, que a classificação como pequeno 

porte está associada, no Brasil, a empreendimentos de geração de no máximo 1 

MW de capacidade de geração instalada. Nesse nível de potência, a conexão ao 

sistema elétrico é viável até as tensões de 34,5 kV. 

 

2.4  A ESTRUTURA TARIFÁRIA DO GRUPO B 

A estrutura tarifária diz respeito à forma como são faturados os consumidores pela 

energia elétrica consumida do sistema de distribuição, e busca atribuir a cada 

consumidor uma tarifa que reflita os custos associados ao seu atendimento. Em 

termos formais, a ANEEL apresenta a seguinte definição: 

 

Conjunto de tarifas, aplicadas ao faturamento do mercado de distribuição de 
energia elétrica, que refletem a diferenciação relativa dos custos 
regulatórios da distribuidora entre os subgrupos, classes e subclasses 
tarifárias, de acordo com as modalidades e postos tarifários. (BRASIL, 
2010) 

 

O grupamento composto de unidades consumidoras com fornecimento em 

tensão inferior a 2,3 kV é classificado como grupo B pela Resolução Normativa nº 

414/2010 da ANEEL, sendo caracterizado pela tarifa monômia e subdividido nos 

subgrupos residencial (B1), rural (B2), demais classes (B3) e iluminação pública (B4) 

(BRASIL, 2010). 

As tensões nominais padronizadas para o sistema de distribuição são 

apresentadas a seguir, segundo procedimentos da ANEEL, sendo admissíveis 

tensões diferentes das relacionadas nos sistemas em operação, se estiverem em 

consonância com a legislação pertinente (ANEEL, 2012c): 

• Na AT: 138 kV e 69 kV; 

• Na MT: 34,5 kV e 13,8 kV; e 
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• Na BT: 220 V / 127 V ou 380 V / 220 V em sistema trifásico, e 254 V / 

127 V ou 440 V / 220 V em sistema monofásico. 

Para estar de acordo com as tensões padronizadas, o atendimento às 

unidades consumidoras classificadas como grupo B é realizado em BT. As unidades 

consumidoras atendidas em MT e AT são, necessariamente, classificadas como 

grupo A. 

A tarifa monômia aplicada ao grupo B é constituída por um valor monetário 

aplicável unicamente ao consumo de energia elétrica ativa, medido em kWh, e 

considera que o custo da demanda de potência, ou uso do sistema, está incorporado 

ao custo de fornecimento de energia (ANEEL, 2005). Tal tarifa destina-se, portanto, 

a remunerar tanto a energia adquirida pelas distribuidoras para repasse ao seu 

mercado cativo como o uso do sistema de distribuição, este último caracterizado 

pela atividade de distribuição, ou seja, custos operacionais, investimentos, 

depreciação dos ativos e remuneração regulatória. 

Apesar do faturamento do grupo B ocorrer unicamente em função do 

consumo, as tarifas calculadas pela ANEEL no Terceiro Ciclo de Revisão Tarifária 

Periódica (3CRTP) para esse segmento consideram separadamente as 

componentes uso e energia, e assim são publicadas nas resoluções homologatórias 

das tarifas de fornecimento das distribuidoras. 

Como exemplo, verifica-se pela Resolução Homologatória nº 1296, de 19 de 

junho de 2012, que as tarifas homologadas no 3CRTP para o subgrupo B1 da 

COPEL-DIS, são compostas por uma tarifa de uso do sistema de distribuição 

(TUSD) no valor de 160,10 R$/MWh e por uma tarifa de energia (TE) no valor de 

136,16 R$/MWh (BRASIL, 2012b). Assim, dos 296,26 R$/MWh pagos pelos clientes 

desse subgrupo, cerca de 54% é destinado a remunerar a distribuidora pelo uso do 

seu sistema de distribuição e o restante é destinado a ressarci-la pela energia 

adquirida para repasse ao mercado cativo.  

Ressalta-se que, apesar da TUSD refletir o custo da demanda, seu valor é 

definido em função do consumo devido à limitação dos medidores de energia em 

uso nas unidades consumidoras do grupo B, os quais não possibilitam o registro de 

demanda.  
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2.5 O FATOR X 

O fator de correção denominado Fator X é calculado pela ANEEL nos processos de 

revisão tarifária das distribuidoras. Seu objetivo principal é garantir que o equilíbrio 

entre receitas e despesas eficientes, estabelecido no momento da revisão tarifária, 

se mantenha ao longo do ciclo tarifário. É formado pela soma de três componentes: 

produtividade da distribuição (Pd), qualidade (Q) e trajetória de transição dos custos 

operacionais (T).  

A componente T procura amortecer o resultado das revisões tarifárias, 

criando uma transição entre modos diferentes de se definir os custos operacionais 

eficientes. Os custos operacionais considerados no reposicionamento tarifário do 

3CRTP são obtidos em duas etapas, sendo uma pela atualização dos valores da 

Empresa de Referência definidos no Segundo Ciclo de Revisão Tarifária Periódica 

(2CRTP) e outra por meio de métodos de Benchmarking, novo critério adotado pela 

ANEEL a partir do 3CRTP. Como são metodologias diferentes, podem gerar 

resultados muito diferentes entre si. Se esse for o caso, a diferença será 

considerada no cálculo do Fator X para que a transição entre as duas metodologias 

seja feita de forma lenta, ao longo dos reajustes tarifários. Se a diferença for 

pequena ou inexistente, a componente T será nula (ANEEL, 2011b). 

A componente Q considera a questão da qualidade do serviço prestado, 

definida em função da variação dos indicadores DEC e FEC no ano que antecede o 

reajuste. Sua aplicabilidade depende do desempenho relativo entre as distribuidoras. 

Essa componente busca incentivar a melhoria da qualidade da energia e da 

prestação do serviço de distribuição (ANEEL, 2011b). 

A componente Pd destina-se a estimar os ganhos potenciais de 

produtividade da Parcela B ao longo do período de vigência das tarifas 

estabelecidas nos reajustes tarifários. Na sua formulação é considerada a evolução 

do mercado faturado pela distribuidora, baseada no histórico de crescimento de 

mercado e do número de unidades consumidoras atendidas, conforme equação 1 

(ANEEL, 2011b). 

 

 
(1) 

 



36 

 

onde: 

Pd: Produtividade da distribuição; 

PTF: Produtividade Média do setor de distribuição, de 1,11% a.a.; 

VarMWh(i): Variação anual média de mercado da concessionária i, entre as 

revisões tarifárias do 2CRTP e 3CRTP; 

VarMedMWh: Variação anual média de mercado de todas as distribuidoras 

no período considerado nas simulações para o 3CRTP, de 

4,25% a.a.; 

VarUC(i): Variação anual média do número de unidades consumidoras 

faturadas da concessionária i, entre as revisões tarifárias do 

2CRTP e 3CRTP; e 

VarMedUC: Variação anual média do número de unidades consumidoras 

faturadas de todas as distribuidoras no período considerado 

nas simulações para o 3CRTP, de 3,58% a.a.. 

 

No processo de reajuste tarifário, o fator X é subtraído do índice de 

atualização monetária, IVI, e o resultado é multiplicado pelo valor da parcela B da 

distribuidora, conforme a equação 2 (ANEEL, 2005). Verifica-se que quanto menor o 

fator X, maior será o reajuste da parcela B verificado pela distribuidora. 

 

 

(2) 

 

onde: 

IRT = Índice de reajuste tarifário; 

VPA1 = Valor da Parcela A na data de reajuste em processamento; 

VPB0 = Valor da Parcela B na data de reajuste anterior; 

IVI = número índice obtido pela divisão dos índices do IGP-M da Fundação 

Getúlio Vargas, ou do índice que vier a sucedê-lo, do mês anterior à 

data do reajuste em processamento e o do mês anterior à data de 

referência anterior; 

X = número índice fixado pela ANEEL, a cada revisão periódica; e 
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RA0 = Receita anual referente aos últimos doze meses. 

 

2.6 TEORIA DOS JOGOS 

Considerada uma teoria ainda recente, a Teoria dos Jogos está em constante 

desenvolvimento e tem despertado muito interesse, principalmente pelas novas 

propriedades matemáticas apresentadas e por suas diversas aplicações em 

diferentes áreas do conhecimento, como economia, administração, ciências 

políticas, estratégia militar, direito, biologia e filosofia.  

Apesar dos conceitos dessa teoria terem origem matemática, sua aplicação 

não se restringe às ciências exatas, sendo perfeitamente aderentes às ciências 

sociais. Segundo Watson (2008), pode-se estudar o comportamento em uma 

variedade de contextos e chegar a um melhor entendimento de interações 

econômicas ou, de forma mais geral, sociais. 

 

2.6.1 Histórico da Teoria dos Jogos 

A primeira publicação, que veio a estabelecer os fundamentos da Teoria dos Jogos, 

data de 1928, quando o húngaro John von Neumann apresentou uma solução para 

jogos de soma-zero, demonstrando que poderia ser determinada através da 

utilização de técnicas matemáticas, provando o teorema básico minimax. Em 

conjunto com o economista alemão Oskar Morgenstern, Neumann desenvolveu a 

análise dos jogos de soma-zero e publicou, em 1944, o livro Theory of Games and 

Economic Behavior.  

O livro de Neumann e Morgenstern lançou os fundamentos (FIANI, 2004) e 

estabeleceu o campo da Teoria dos Jogos (DAVIS, 1983). Mas, apesar da 

contribuição fundamental para a teoria, o trabalho tinha como limitação o fato de se 

concentrar em jogos de soma-zero, ou seja, o ganho para um jogador significa uma 

perda equivalente para o outro jogador.  

Diante do conceito estabelecido, outras publicações e ferramentas passaram 

a ser elaboradas, resultando em contribuições relevantes e reconhecidas. Talvez a 

mais importante contribuição tenha vindo do trabalho do americano John Forbes 

Nash Jr, que em seu artigo Non-Cooperative Games, publicado em 1951, definiu 
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uma noção de equilíbrio para modelos de jogos, não restrito aos jogos de soma-

zero. Tal formulação, que ficou conhecida como Equilíbrio de Nash, resulta de cada 

jogador adotar a estratégia que é a melhor resposta às estratégias dos demais 

jogadores, conforme descrição dada por Fiani (2004). Numa situação de equilíbrio, 

nenhum jogador ganha ao mudar sua estratégia unilateralmente (DAVIS, 1983).  

O húngaro John Charles Harsanyi acrescentou o modelo de informação 

incompleta, e o alemão Reinhard Selten contribuiu no refinamento da noção de 

equilíbrio, explorando o equilíbrio perfeito em subjogos. Juntos, Nash, Selten e 

Harsanyi receberam em 1994 o Prêmio de Ciências Econômicas em Memória de 

Alfred Nobel, que traduz o reconhecimento da importância de seus trabalhos e da 

Teoria dos Jogos nas ciências sociais. 

 

2.6.2 Conceito de Teoria dos Jogos 

Para um melhor entendimento do conceito deve-se primeiro compreender a 

caracterização de jogo considerada pela teoria. A definição dada por Fiani (2004) 

contém todos os elementos necessários a essa compreensão: “Situações que 

envolvam interações entre agentes racionais que se comportam estrategicamente 

podem ser analisadas formalmente como um jogo”. Cabe observar que o jogo, da 

forma como definido acima e estudado pela Teoria dos Jogos, se adapta apenas a 

jogos de estratégia, sendo excluídos outros tipos de jogo, como os de pura sorte.  

Complementando sua definição, Fiani (2004) detalha separadamente cada 

um dos elementos, ressaltando as características essenciais dos jogos abordados 

por essa teoria.  

A existência de interações significa que ações de um agente afetam os 

demais.  

Um agente é qualquer indivíduo, grupo de indivíduos ou organizações, 

capazes de decidir. Alguns autores, como Nalebuff e Brandenburger (1989), utilizam 

o termo jogador ao invés de agente.  

A racionalidade é uma premissa básica da Teoria dos Jogos, e supõe que os 

agentes racionais empregam os meios mais adequados para atingirem os objetivos 

que almejam. Deixando de lado abordagens filosóficas sobre o que seria a 

racionalidade, o entendimento no caso da Teoria dos Jogos é simplesmente de que 
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as informações e experiências adquiridas pelo jogador serão utilizadas por ele da 

melhor maneira possível em sua decisão de qual ação tomar.  

A decisão é influenciada pelo que ele pensa que os outros jogadores farão 

em resposta às suas ações ou, em outras palavras, pela sua percepção do jogo. O 

fato de medir sua ação baseada na reação dos demais jogadores reflete um 

comportamento estratégico.  

Por fim, ainda segundo Fiani (2004), a formalidade utilizada na análise de 

um jogo significa que a Teoria dos Jogos envolve técnicas para a representação de 

modelos para o estudo do jogo.  

Entendido o significado de jogo, pode-se partir para o conceito mais amplo 

do que é a Teoria dos Jogos. De acordo com Watson (2008), trata-se de uma 

metodologia para estudar formalmente situações de interdependência. Mais uma vez 

o termo formalmente é utilizado, nesse caso procurando indicar a aplicação da 

lógica na construção de uma estrutura consistente para proceder a análise do jogo.  

Outra definição que contribui para a compreensão do conceito vem de 

Osborne e Rubinstein (1994), que afirmam que a Teoria dos Jogos é um pacote de 

ferramentas analíticas formuladas para ajudar a entender o fenômeno que se 

observa quando tomadores de decisão interagem. 

Essa última definição traz apontamentos relacionados à utilidade da Teoria 

dos Jogos para a análise de uma relação entre agentes, o que é reforçado por Fiani 

(2004): “A Teoria dos Jogos ajuda a desenvolver a capacidade de raciocinar 

estrategicamente, explorando as possibilidades de interação racional dos agentes, 

possibilidades estas que nem sempre correspondem à intuição.” 

Morgenstern, coautor do livro Theory of Games and Economic Behavior, 

explica no prefácio do livro Game Theory – A Nontechnical Introduction (DAVIS, 

1983) porque as aplicações da Teoria dos Jogos começaram a afetar as ciências 

sociais sobre um amplo espectro. Segundo ele, a razão pela qual as aplicações 

vinham se tornando mais numerosas e lidando com problemas altamente 

significantes encontrados pelos cientistas sociais, era o fato de que a estrutura da 

teoria diferia profundamente das tentativas anteriores de prover fundamentos 

matemáticos de fenômenos sociais. Os primeiros esforços foram orientados pela 

ciência física e inspirados pelo tremendo sucesso que tiveram ao longo dos séculos. 

Mas os fenômenos sociais são diferentes: pessoas agem algumas vezes umas 
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contra as outras, por vezes cooperam com as outras; possuem diferentes níveis de 

informação umas sobre as outras, suas aspirações as guiam para o conflito ou 

cooperação. Já a natureza inanimada não apresenta nenhuma dessas atitudes. 

Átomos, moléculas, estrelas podem coagular, colidir, explodir, mas não lutam ou 

colaboram entre si. Consequentemente seria de se duvidar que os métodos e 

conceitos desenvolvidos para as ciências exatas teriam sucesso quando aplicadas 

aos problemas sociais. 

 

 
Figura 10 - Classificação dos jogos em função das características dos jogos 
Fonte: Adaptado de Osborne e Rubinstein (1994). 

 

Dadas as características gerais de um jogo, este pode ser classificado de 

diversas formas. Quanto à organização dos jogadores, um jogo pode ser 

considerado cooperativo quando há uma associação, ou seja, quando jogadores 

conversam entre si e unem interesses para agir coletivamente. Por outro lado, 

quando as ações são tomadas individualmente, diz-se tratar de um jogo não 

cooperativo. Dentro desse último grupo, é possível fazer uma divisão entre jogos 

simultâneos, também chamados de jogos estratégicos, que ocorre quando as 

decisões dos jogadores são tomadas simultaneamente e apenas uma vez, e jogos 

sequenciais, ou jogos extensivos, quando há uma ordem de eventos, e cada jogador 

faz sua decisão após a ação do outro jogador. Os jogos sequenciais podem ser 

ainda subdivididos sob o aspecto do nível de informação de um jogador ao tomar 

sua decisão. Quando os jogadores detêm todas as informações sobre os 
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movimentos dos demais, trata-se de um jogo de informação completa. De outro lado, 

um jogo de informação incompleta é verificado quando os jogadores podem não ter 

toda a informação. A Figura 10 ilustra essa forma de classificação dos jogos. 

De acordo com Osborne e Rubinstein (1994), ao modelar um jogo, ou seja, 

descrever uma interação estratégica, busca-se apresentar as ações que os 

jogadores podem tomar e imaginar os interesses dos jogadores envolvidos, sem, no 

entanto, especificar que ações são tomadas. A solução, sim, trata de uma descrição 

sistemática dos resultados que podem emergir de uma família de jogos. A Teoria 

dos Jogos, portanto, sugere soluções razoáveis para classes de jogos e examina 

suas propriedades. 

 

2.7 COOPETIÇÃO 

O conceito de Coopetição foi introduzido na literatura por Nalebuff e Brandenburger 

(1989), utilizando o termo cunhado por Ray Noorda. Trata-se da junção das palavras 

Cooperação e Competição, e procura representar a coexistência dos dois conceitos 

numa mesma relação.  

Tradicionalmente no mundo corporativo a visão predominante é a da 

concorrência, onde para sobreviver é preciso eliminar qualquer aparente ameaça ao 

negócio. Nalebuff e Brandenburger (1989) defendem que é possível haver guerra e 

paz simultaneamente. Organizações atuantes em um mesmo mercado possuem, ao 

mesmo tempo, interesses comuns e opostos. Há uma relação de cooperação 

quando o objetivo é criar ou expandir um mercado, que é transformada em uma 

relação de competição quando se trata de dividi-lo. 

A Teoria dos Jogos proporciona orientação na identificação da estratégia 

certa antes de tudo, mostrando em termos estratégicos qual a melhor coisa a ser 

feita (NALEBUFF; BRANDENBURGER, 1989). Partindo dos conceitos fundamentais 

dessa teoria, Nalebuff e Brandenburger (1989) elencaram os cinco elementos que 

compõem um jogo: Jogadores, Valores Adicionais, Regras, Táticas e Escopo. Esses 

elementos possuem traços de outras definições já abordadas no capítulo anterior. 

Jogador é todo indivíduo ou grupo de indivíduos com poder de decisão. Foi 

referenciado no capítulo anterior como agente e trata-se da entidade básica em 

todos os modelos teóricos de jogo (OSBORNE; RUBINSTEIN, 1994). 
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O Valor Adicional é um elemento importante no conceito de Coopetição 

desenvolvido por Nalebuff e Brandenburger (1989), pois representa o potencial de 

ganho de um jogador dentro do jogo. Pode ser medido pelo tamanho do mercado 

quando você está no jogo menos o tamanho do mercado quando você está fora 

dele. “É difícil obter mais de um jogo do que o seu valor adicional. Intuitivamente, o 

que você pode conseguir num jogo é limitado ao que você traz para o jogo, e o que 

você traz é o seu valor adicional” (NALEBUFF; BRANDENBURGER, 1989). É 

possível entender a dimensão de valor adicional quando se pensa em um cenário de 

monopólio: sem o jogador que detém o monopólio não há jogo, o que significa que 

seu valor adicional é igual ao mercado inteiro.  

Outro elemento, as Regras, diz respeito aos acordos que regem o jogo e são 

respeitados pelos jogadores. Podem ser ditadas por leis, contratos ou costumes de 

uma região, por exemplo. As regras do jogo são importantes, pois afetam as reações 

dos jogadores.  

Na referência feita a comportamento estratégico, no capítulo anterior, 

mencionou-se que a decisão dos agentes é influenciada por sua percepção do jogo. 

O quarto elemento, chamado por Nalebuff e Brandenburger (1989) de Tática, 

representa esquemas usados para moldar percepções, e apóia-se na crença de que 

o que as pessoas percebem coletivamente como sendo o jogo, é o jogo. Mudando 

as percepções muda-se o jogo.  

Por fim, o Escopo dá a dimensão do jogo, de seus limites. Um jogo pode ser 

analisado separadamente, mas também pode ser expandido através de seus elos 

com outros jogos. 

A partir desses elementos, Nalebuff e Brandenburger (1989) argumentam que 

é possível não só traçar a melhor estratégia a partir da visão completa do jogo 

existente, mas também atuar na mudança do jogo. Ainda segundo eles, uma 

modificação em qualquer dos cinco elementos é capaz de alterar o jogo. Isso 

permitiria a um agente provocar intencionalmente a mudança do jogo buscando o 

favorecimento próprio. Através da transformação do ambiente em que um agente 

está inserido, um cenário ruim poderia ser modificado para oferecer novas 

oportunidades. 

A técnica lançada por Nalebuff e Brandenburger (1989) para mapear o jogo e 

identificar oportunidades de ganho é a Rede de Valores, que está representada na 
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Figura 11. Tal diagrama representa as interações entre cinco agentes principais. No 

centro, relacionando-se com todos os demais, está a Companhia. Ao redor, 

encontram-se Fregueses e Fornecedores posicionados na vertical, e Concorrentes e 

Complementadores posicionados na horizontal. Todos interagem necessariamente 

com a Companhia, e podem ou não apresentar interações entre si.  

 

 
Figura 11 - Rede de valores 
Fonte: Nalebuff e Brandenburger (1989). 

 

Os termos Companhia, Fregueses e Fornecedores possuem o significado 

corriqueiro do linguajar corporativo. Já aos dois outros termos, Nalebuff e 

Brandenburger (1989) atribuem conceitos um pouco diferenciados do senso comum. 

Admitem, por exemplo, que “um jogador é seu complementador se os fregueses 

valorizam mais o seu produto (ou serviço) quando eles têm o produto (ou serviço) do 

outro jogador do que quando têm o seu produto (ou serviço) isoladamente”. Os 

concorrentes são o oposto (NALEBUFF; BRANDENBURGER, 1989). Isso significa 

dizer que concorrente não é somente quem fabrica um produto igual, mas fabrica 

qualquer produto que possa reduzir o interesse no produto do outro.  

Essa maneira de observar um concorrente e um complementador expande a 

interação entre mercados, podendo ultrapassar as fronteiras de uma indústria. Uma 

companhia de aviação, por exemplo, pode encontrar seu concorrente no segmento 

de telecomunicações, uma vez que a realização de teleconferências reduz a 

necessidade de viagens de negócios. 

É possível ainda que um mesmo jogador assuma diferentes papéis num 

jogo. É o caso, por exemplo, de um fabricante de computadores que figura como 
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concorrente de outros fabricantes ao competir pelo mercado consumidor, mas que 

assume o papel de complementador ao aumentar a demanda por peças e contribuir 

na divisão do alto custo de investimentos que os fornecedores têm para desenvolver 

produtos mais avançados, que acabarão por melhorar os computadores de todos os 

fabricantes. 

 

2.8 REDES ELÉTRICAS INTELIGENTES E SUAS POTENCIALIDADES 

Tem sido consenso entre os especialistas do setor elétrico a grande transformação 

pela qual passará a indústria de energia elétrica nas próximas décadas. Uma 

confluência de preocupações tem levado a repensar a forma como tradicionalmente 

se gera, transmite, distribui e comercializa a eletricidade. Segurança energética, 

mudanças climáticas e confiabilidade no suprimento, como principais motivadores 

dessa mudança, levarão a uma crescente adição de fontes de energia renovável no 

sistema elétrico, intermitentes e distribuídas, e ao desenvolvimento de novos e 

eficientes modos de consumo de energia (LEEDS, 2009). 

Para tornar possível o convívio com esse novo paradigma, o setor elétrico 

deve passar por uma profunda transformação, com a integração de diversas novas 

tecnologias em seus variados segmentos, cuja velocidade e abrangência da 

mudança serão definidas pelas demandas de mercado e disponibilidade de novas 

tecnologias. Essa visão de como será o setor elétrico vem sendo chamada, na 

literatura, de redes elétricas inteligentes, ou smart grid, internacionalmente. 

Apesar de muito se discutir e se pesquisar a respeito do assunto, não existe 

uma definição única que seja plenamente aceita, ou melhor, que esgote todo o 

significado do termo. Trata-se muito mais de um conceito que de uma tecnologia 

propriamente dita. A inexistência de uma definição padrão para o termo pode ser 

compreendida observando os argumentos apresentados por Leal (2012) e por 

Garcia e Duzzi Junior (2012): 

 

Definir o conceito de “smart grids” se tornou uma tarefa árdua no setor 
elétrico. Há quem diga até que não é possível fazer uma definição padrão 
sobre o tema, pois o conjunto de práticas e tecnologias que estão ficando 
sob o chapéu do termo cresce a cada dia na velocidade dos elétrons que 
passam pela rede. Em português, a expressão “redes inteligentes” 
pressupõe a capacidade da infraestrutura elétrica de se auto-organizar, 
reajustar e trabalhar por si própria. (LEAL, 2012). 
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Embora haja tecnologias específicas e comprovadas de smart grid em uso, 
este termo é genérico para um conjunto de tecnologias relacionadas, em 
vez de um nome para uma tecnologia específica. Não é o caso aqui de se 
tentar explanar todas as suas possibilidades, mas de informar, orientar e 
qualificar um pouco mais os leitores para o futuro inequívoco das redes 
elétricas: as redes elétricas smart grid. (GARCIA; DUZZI JUNIOR, 2012). 

 

Além de expor seu entendimento quanto ao termo smart grid, Garcia e Duzzi 

Junior (2012) também manifestam em sua afirmação sua percepção quanto ao 

futuro inequívoco das redes elétricas, ou seja, o entendimento de que as redes 

elétricas inteligentes estarão presentes no sistema elétrico no futuro, 

inevitavelmente. 

Tal percepção de futuro é complementada pela visão de Leeds (2009), que 

entende que o mercado de transmissão e distribuição de eletricidade, relativamente 

estático ou de lenta transformação, está se percebendo na confluência de mercados 

de energia, telecomunicações e tecnologia da informação (TI), que conduzem 

necessária mudança e inovação em apoio à rede inteligente. Outros autores vão 

ainda além, afirmando que “a rede inteligente já é um requisito do setor de energia” 

(HERING; JONES; SCHMITT, 2012). 

De uma perspectiva de arquitetura, as redes inteligentes são compostas por 

três camadas: a camada física (sistemas de distribuição e transmissão), a camada 

de controle e transporte de dados (comunicação) e a camada de aplicações e 

serviços (TI). Cada uma delas pode ser subdividida em segmentos de mercado, 

estando entre os predominantes: infraestrutura de medição avançada, resposta à 

demanda, otimização da rede, GD, armazenamento de energia, veículos elétricos, 

sistemas de controle avançados para as distribuidoras e automação residencial 

(LEEDS, 2009). Os segmentos irão evoluir a diferentes passos, baseados na 

demanda de mercado e na disponibilidade de tecnologia. 

Ao tempo em que novas tecnologias de rede inteligente são desenvolvidas, 

aumentam as ferramentas para que a distribuidora tenha um melhor controle do seu 

sistema elétrico, assim como também surgem oportunidades para a oferta de novos 

serviços aos seus clientes. A implantação de microgeração, como exemplo, apesar 

de não depender da implantação de redes inteligentes, seria facilitada pela sua 

existência (FILIPPO FILHO, 2011). 
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Novas soluções para situações já existentes, como a integração de GD, e 

eventuais novos serviços que venham a ser explorados pelas distribuidoras a partir 

da implementação de redes inteligentes demandam uma nova visão de modelo do 

setor elétrico. O estabelecimento de modelos de negócio que promovam a eficiência 

energética no segmento de distribuição está entre os três maiores desafios que as 

redes inteligentes enfrentarão, segundo Leeds (2009), que inclui ainda a questão de 

padrões de interoperabilidade e o adequado desenvolvimento de arquitetura de 

sistemas que possam suportar toda a gama de aplicações correntes e futuras. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

O método utilizado para a análise do relacionamento entre distribuidoras e GD é a 

observação, a qual é conduzida por meio da análise das redes de valores dos dois 

agentes em estudo, elaboradas pelo autor no âmbito desta pesquisa. 

A rede de valores é uma ferramenta apresentada por Nalebuff e 

Brandenburger (1989) em seu livro Coopetição, que permite formar uma 

visualização dos jogadores que interagem com o agente no centro da análise, 

identificando os papéis assumidos por cada jogador na rede de valores. 

Para as avaliações quanto ao custo de disponibilidade, perda de receita pela 

redução do mercado e influência da variação de mercado no cálculo do Fator X, o 

método utilizado foi a construção de planilhas eletrônicas alimentadas com fórmulas 

definidas em procedimentos da ANEEL para o 3CRTP. Foi utilizado o software 

Microsoft Excel 2007 em computador pessoal do autor com sistema operacional 

Windows 7. 

Os dados utilizados nas planilhas, quando referentes à COPEL-DIS, são 

provenientes de notas técnicas e planilhas do 3CRTP, além de contatos do autor 

com profissionais dessa distribuidora. Com relação aos dados de projeção de GD 

nos três cenários estudados, foram retirados do relatório elaborado pela consultoria 

KEMA, como parte de projeto estratégico de P&D da ABRADEE, com acesso 

disponível para membros da Associação. 
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4 DESENVOLVIMENTO 

Como visto no Capítulo 2.7, a construção de uma rede de valores para um 

determinado agente permite identificar as relações existentes entre ele e suas partes 

relacionadas: fregueses, fornecedores, concorrentes e complementadores. Por 

vezes, a rede de valores permite, até mesmo, identificar a presença de um mesmo 

jogador representando diferentes papéis na relação com o agente em análise. 

Utilizando-se dos conceitos formulados por Nalebuff e Brandenburger 

(1989), serão elaboradas nos próximos dois capítulos duas redes de valores, sendo 

a primeira construída tendo a distribuidora como agente central, e a segunda 

construída ao redor da figura da geração distribuída. Ambas consideram o contexto 

brasileiro na determinação de suas partes relacionadas. 

 

4.1 A DISTRIBUIDORA E SUAS PARTES RELACIONADAS 

A análise da rede de valores de uma distribuidora de energia elétrica leva à 

identificação de diversas relações com outros jogadores, apresentadas na Figura 12 

e descritas a seguir: 

 

 
Figura 12 - Rede de valores de uma distribuidora de energia elétrica 
Fonte: O autor, a partir de Nalebuff e Brandenburger (1989). 
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Entre os fregueses, destacam-se os consumidores de energia elétrica, sejam 

cativos, livres ou especiais, os acionistas, a sociedade e os empreendimentos de 

GD. No lado oposto, como fornecedores, estão os funcionários, as empreiteiras, 

novamente a GD, as universidades, os institutos de pesquisa, as transmissoras e os 

acionistas. 

Percebe-se novamente a presença da GD, desta vez na lista de 

concorrentes, ao lado da eficiência energética. Entre os complementadores estão o 

processo de desenvolvimento, os fabricantes de bens de consumo e, outra vez, a 

GD. 

Cada uma das partes relacionadas destacadas na rede de valores da 

distribuidora tem seu papel, ou papéis, descrito a seguir. 

 

4.1.1 Fregueses 

Todos os consumidores servem-se da infraestrutura disponibilizada pela 

distribuidora para o transporte da energia elétrica, desde a produção até o consumo, 

remunerando esse serviço de distribuição por meio de tarifas reguladas pela ANEEL. 

Os clientes participantes do ambiente de contratação livre se limitam à utilização 

deste serviço, nomeado de uso do sistema elétrico, ficando responsáveis pela livre 

contratação da energia consumida, enquanto os consumidores remanescentes no 

ambiente de contratação regulada usufruem, além do uso do sistema, também da 

energia comprada pela distribuidora e repassada sem acréscimos ao consumidor 

final.  

Os acionistas podem ser retratados como fregueses quando pensados como 

destinatários de parte dos rendimentos auferidos pelo negócio de distribuição. A 

sociedade, relacionada como freguesa, usufrui da distribuição de energia elétrica, 

sendo evidente sua completa dependência por esse insumo. 

Na condição de fregueses encontra-se ainda a GD, que depende do sistema 

elétrico para o transporte da energia gerada em seus empreendimentos até o 

consumidor final, remunerando a distribuidora por tal serviço. Ainda que o destino da 

energia gerada seja uma unidade consumidora diretamente ligada ao local de 

produção, numa configuração em que o sistema elétrico poderia ser suprimido, 

muitas vezes existe o interesse na operação em paralelo para usufruir do benefício 
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da estabilidade de frequência e tensão, e de suprimento de retaguarda em situações 

de intermitência da fonte geradora.  

 

4.1.2 Fornecedores 

A lista de fornecedores é longa, sendo possível destacar os funcionários, 

responsáveis pela execução das atividades da distribuidora e pela condução dos 

negócios. Tais funcionários, por sua vez, são provenientes de universidades e 

instituições de ensino, que ao preparar pessoas para o exercício da profissão 

assumem também a posição de fornecedores nessa rede de valores.  

Figurando nessa posição encontram-se ainda: empreiteiras que são 

terceirizadas para a execução de certas atividades, seja por especialidade, raridade, 

sazonalidade ou indisponibilidade de mão de obra própria; institutos de pesquisa que 

se envolvem no desenvolvimento de tecnologia, aprimorando ou transformando 

processos, materiais e equipamentos; e as transmissoras, que provêm o transporte 

de grandes blocos de energia até as subestações de distribuição. 

Os acionistas, já referenciados como fregueses, são simultaneamente 

fornecedores, devido à disponibilização de capital para financiamento das atividades 

e investimentos. 

Também como fornecedor pode figurar a GD. Apesar de não ser uma prática 

difundida no setor elétrico brasileiro para fontes de menor porte, a GD seria capaz, 

segundo Chaves (2009), de contribuir com serviços ancilares localmente, em 

complemento à geração centralizada. A contribuição da GD permitiria aumentar a 

qualidade da energia suprida junto aos consumidores finais, controlar o perfil de 

tensão ao longo de um ramal alimentador, reduzir o volume de perdas elétricas do 

sistema e reduzir picos de demanda nos horários de maior consumo.  

 

4.1.3 Concorrentes 

Seguindo agora a ideia de concorrência defendida por Nalebuff e Brandenburger 

(1989), a crescente busca por eficiência energética, apoiada em políticas de 

sustentabilidade, pode ser apontada como uma concorrente da distribuidora, uma 

vez que a otimização no uso da energia elétrica reduziria a demanda por esse 
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insumo a partir da rede de distribuição. O mesmo raciocínio acompanha a integração 

de GD no sistema de distribuição. 

Reforçando essa tese, Fox-Penner (2010) defende que a eficiência 

energética é universalmente vista como o melhor e mais barato meio de reduzir as 

emissões de carbono, necessárias para uma política climática de qualidade, porém a 

indústria de energia elétrica foi planejada para produzir e vender tanta energia 

quanto possível, tão barata quanto possível. Esse conflito a ser vivenciado pelo setor 

elétrico de, ao mesmo tempo, ter que vender e economizar energia, gera questões 

extremamente difíceis, de ordem financeira, regulatória e administrativa. 

 

4.1.4 Complementadores 

Numa avaliação de longo prazo, os reforços e ampliações promovidos pelas 

distribuidoras no sistema elétrico para atender à integração de GD passam a compor 

sua base de remuneração e serão consideradas pela ANEEL na composição da 

tarifa de energia elétrica nos ciclos tarifários seguintes. Tendo em vista que esses 

novos investimentos realizados pelas distribuidoras contribuem para a renovação de 

seus ativos e ampliam sua base de remuneração, a expansão de GD passa a ser 

percebida como uma complementação ao negócio de distribuição. 

Da mesma forma, o desenvolvimento do país exige maiores investimentos 

no sistema elétrico de distribuição, ao mesmo tempo em que permite ao povo um 

maior acesso aos bens de consumo, resultando no aumento do consumo de energia 

elétrica per capita. Além de esses fatores contribuírem para a expansão dos ativos 

de distribuição, a concentração de demanda associada às facilidades previstas pelas 

redes inteligentes aumenta também a otimização do sistema elétrico, permitindo 

atender maiores demandas com os mesmos ativos. Configuram-se, portanto, como 

complementadores dentro da rede de valores analisada. 

O órgão regulador também tem um importante papel como complementador 

ao negócio de distribuição, pois a existência de regras claras contribui para a 

estabilidade regulatória do setor e, consequentemente, para a segurança jurídica na 

exploração da concessão. Como as regras estabelecidas pelo órgão regulador 

seguem as diretrizes do poder executivo, o Governo também figura como 
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complementador, assim como a sociedade, responsável por eleger seus 

representantes. 

A rede de valores de uma distribuidora certamente possui outras partes não 

mencionadas neste trabalho, não estando limitada às aqui descritas. Trata-se de 

uma extensa lista com desdobramentos variados. Dentro do enfoque desta 

pesquisa, a rede de valores construída permite promover as análises que se 

seguem, não tendo havido o intuito de esgotar as relações existentes com a 

distribuidora.  

 

4.2 A GD E SUAS PARTES RELACIONADAS 

O mesmo exercício realizado anteriormente para a distribuidora é agora refeito, 

tendo como agente central da figura da GD. Suas partes relacionadas são 

apresentadas na Figura 13 e descritas em seguida. 

 

 
Figura 13 - Rede de valores para geração distribuída 
Fonte: O autor, a partir de Nalebuff e Brandenburger (1989). 

 

Avaliando-se a rede de valores da GD, identifica-se a presença do 

proprietário, do meio ambiente e da distribuidora como fregueses. Na parte inferior, 

na posição de fornecedores, encontram-se os fabricantes de equipamentos, 

prestadores de serviço e também a distribuidora. 
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Em outra direção, contribuindo para a expansão de GD, encontram-se como 

complementadores: a legislação, refletindo a política de incentivo do MME, o 

mercado de geração de energia elétrica, fornecendo novas alternativas e 

caminhando para a redução de custos, e a evolução das redes inteligentes, 

fornecendo soluções para a integração segura e confiável ao sistema elétrico. Entre 

os principais concorrentes destacam-se a distribuidora e o meio ambiente, 

desempenhando novos papéis nessa rede de valores. 

 

4.2.1 Fregueses 

O proprietário trata-se do maior interessado nos benefícios do empreendimento, 

partindo dele a iniciativa de implementar uma nova unidade de geração. Daí 

presume-se que, quanto maiores forem os incentivos e benefícios advindos da 

implantação de uma unidade de GD, maior será o número de interessados em 

possuir sua própria fonte de geração e maior será a penetração de GD no sistema 

de distribuição. 

Em uma segunda instância, ainda na posição de freguês, o meio ambiente 

observa benefícios na expansão de GD, em especial naquelas de menor porte, pois 

geralmente utilizam fontes tidas como limpas. Isso é válido, obviamente, quando as 

novas fontes distribuídas funcionam como substituição às fontes tradicionais com 

maior impacto, como, por exemplo, térmicas a carvão, térmicas a óleo e grandes 

hidrelétricas. Em certos casos a GD assume o papel de fonte complementar, não 

eliminando a necessidade das fontes convencionais. 

Certos benefícios da GD aplicam-se também à distribuidora, que pode 

beneficiar-se da melhoria no perfil de tensão em ramais alimentadores, da redução 

de perdas elétricas no sistema e de picos de demanda em horários de ponta, da 

postergação de investimentos e do fornecimento de serviços ancilares avaliados por 

Chaves (2009). Essa relação de GD com a distribuidora foi vista no capítulo anterior, 

quando se analisou o papel da GD como fornecedor na rede de valores da 

distribuidora. Revisitando o que foi mencionado anteriormente, esse aproveitamento 

da GD pelo sistema elétrico não figura como uma prática muito difundida no setor 

elétrico, sendo este potencial pouco aproveitado pelas distribuidoras pela dificuldade 

operacional.  
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4.2.2 Fornecedores 

Na rede de valores da GD a distribuidora aparece também no papel de fornecedor, 

uma vez que a operação isolada de uma fonte de geração de pequeno porte 

apresenta desvantagens em relação à operação em paralelo com o sistema. A 

distribuidora oferece maior estabilidade de tensão e frequência ao sistema de 

geração, além de complementar o déficit entre geração e carga, funcionando ainda 

como fonte de retaguarda para a unidade consumidora em situações de ausência de 

geração própria. Com a possibilidade aberta pelo sistema de compensação de 

energia elétrica, a distribuidora servirá também como um acumulador do excedente 

de geração para consumo em outro período, ou, de forma análoga, como uma 

bateria para o sistema de GD. 

Também como fornecedores, encontram-se os fabricantes de equipamentos 

de geração de energia elétrica e os prestadores de serviços, ligados à 

implementação dos sistemas de geração. 

 

4.2.3 Complementadores 

Na lista de complementadores, conforme o conceito de Nalebuff e Brandenburger 

(1989), encontra-se a regulamentação brasileira sobre a conexão de GD ao sistema 

de distribuição, que vem sendo alterada de acordo com as políticas de incentivo às 

fontes renováveis de energia, buscando maior participação de fontes de energia 

consideradas limpas na matriz elétrica. Os regulamentos são estabelecidos pelo 

órgão regulador com base em diretrizes do Governo, sendo que o mais significativo 

dentre os últimos publicados acerca de GD é a Resolução ANEEL nº 482/2012, 

mencionada no Capítulo 2.1.  

De olho na tendência de crescimento da GD, o mercado responde 

oferecendo novas soluções e envolvendo universidades e institutos de pesquisa no 

desenvolvimento de tecnologia, que, cada vez mais, viabilizam economicamente os 

sistemas distribuídos. Como resultado da maior viabilidade, o mercado se amplia e o 

ciclo segue, contribuindo para a expansão da GD. A existência de linhas de 
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financiamento potencializa esse movimento de desenvolvimento de mercado e de 

tecnologia, servindo também como um complementador à GD.  

A sociedade representa um papel fundamental como complementador nessa 

rede de valores, pois dela surgem as iniciativas para implantar sistemas de GD, bem 

como a partir de suas discussões são criados os motivadores para a expansão 

dessa modalidade de geração.  

Completando a lista de complementadores, as funcionalidades das redes 

elétricas inteligentes podem contribuir para um melhor aproveitamento da GD, se 

permitirem um maior controle da geração pelo usuário e pela distribuidora, 

oferecendo ferramentas para uma operação segura e eficiente. Nesse aspecto, 

também a Distribuidora tem potencial para contribuir com a expansão de GD, ao 

passo que sua decisão de integrar funcionalidades de redes elétricas inteligentes ao 

seu sistema elétrico amplia as condições para a integração de GD. Mesmo os 

investimentos em reforço e expansão, promovidos pela Distribuidora como 

atividades rotineiras, oferecem novas possibilidades de acesso para a GD, com 

menor custo. 

 

4.2.4 Concorrentes 

Encabeçando a lista de concorrentes destaca-se a distribuidora, que figura na rede 

de valores de GD assumindo esse novo papel. O interesse na implantação de GD 

pode, eventualmente, estar associado à imagem do ambientalmente correto, mas 

um aspecto importante considerado pelo interessado é a questão financeira. O 

cálculo do retorno sobre o investimento, portanto, tem um peso considerável sobre 

essa decisão e, estando tal cálculo fortemente associado à tarifa de energia da 

distribuidora local, devido à energia que deixará de ser consumida, o investimento 

será mais ou menos viável quanto maior ou menor for a tarifa que deixar de ser 

paga. Nesse sentido, estudos indicam as regiões do país onde os sistemas de micro 

e minigeração devem ter maior penetração, como pode-se verificar no Capítulo 2.2. 

Distribuidoras com tarifas mais baixas configuram-se, assim, como importantes 

concorrentes à expansão de GD. 

Apesar de já ter sido relacionado como freguês na rede de valores da GD, o 

meio ambiente, por vezes, aparece como um obstáculo à sua expansão, 
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caracterizando-se como concorrente dentro do conceito de Nalebuff e 

Brandenburger (1989). Certos empreendimentos, principalmente hidrelétricas, 

sofrem forte resistência de órgãos ambientais e de comunidades afetadas, como 

ocorreu no Paraná entre 2003 e 2007, quando o órgão ambiental do Estado 

suspendeu o licenciamento ambiental de 137 pequenas centrais hidrelétricas 

(JASPER, 2010). Entretanto, pela boa imagem que as fontes eólica e solar possuem 

perante a sociedade e sendo estas as principais alternativas para os centros 

urbanos, pode-se inferir que a questão ambiental não configurará uma concorrência 

significativa à implantação de micro e minigeração distribuídas. 

 

4.3 CUSTO DE DISPONIBILIDADE COMO FORMA DE REMUNERAÇÃO PELO 

USO DO SISTEMA DE BT 

Como visto no Capítulo 2.4, o faturamento do grupo B é realizado com TUSD e TE 

baseadas no consumo de energia. É natural supor, portanto, que uma redução no 

consumo por esse segmento resultará em redução da parcela de receita destinada a 

remunerar a energia repassada pela distribuidora e também da parcela destinada a 

remunerar o uso do sistema. 

Tal redução na receita de uso do sistema não pode, entretanto, ser 

assumida como proporcional à redução no consumo total do mercado do grupo B 

devido à existência do custo de disponibilidade, previsto na Resolução Normativa 

ANEEL nº 414/2010. Sempre que o consumo medido ou estimado de uma unidade 

consumidora do grupo B for inferior aos valores apresentados abaixo, é aplicável um 

custo de disponibilidade cujo valor em moeda corrente seja equivalente a:  

• 30 kWh, se monofásico ou bifásico a dois condutores; 

• 50 kWh, se bifásico a três condutores; ou 

• 100 kWh, se trifásico. 

O custo de disponibilidade funciona como uma franquia paga pelo 

consumidor do grupo B destinada a remunerar a distribuidora pela disponibilização 

do sistema elétrico, mesmo que não haja consumo de energia pela unidade 

consumidora. Tal valor poderia remunerar a distribuidora pelo uso do sistema no 

caso de um consumidor que, ao implementar uma microgeração em sua unidade 

consumidora, viesse a zerar seu consumo a partir da rede.  
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Imagina-se, entretanto, que um bom dimensionamento de um sistema de 

geração própria deva levar essa variável em consideração na definição de sua 

capacidade ótima, invalidando a caracterização do custo de disponibilidade como 

uma remuneração pelo uso do sistema de distribuição. Outro questionamento acerca 

disso é colocado pelo presidente da ABRADEE, Nelson Leite, que argumenta que o 

custo de disponibilidade não é suficiente para remunerar os ativos da distribuidora 

(informação verbal)1 (LEITE, 2012). 

Como meio de avaliar a validade do custo de disponibilidade como artifício 

para remunerar a distribuidora pelo uso do sistema, propõe-se uma condição de 

contorno na qual todos os consumidores do grupo B tenham consumo de energia 

igual a zero e o faturamento da distribuidora ocorra unicamente pelo custo de 

disponibilidade das unidades conectadas ao seu sistema de BT. Utilizando-se de 

dados relacionados à COPEL-DIS relativos ao 3CRTP, a situação proposta é 

construída a seguir. 

A distribuição de unidades consumidoras em função do número de fases de 

atendimento, considerando o mercado da COPEL-DIS em junho de 2012, é 

apresentada na Figura 14: 

 

    2 (bifásico a 3 condutores)

    3 (trifásico)

Percentual de Unidades Consumidoras

59,10%

25,55%

15,35%

Fases

    1 (monofásico ou bifásico a 2 condutores)

 
Figura 14 - Distribuição de UCs por número de fases no mercado de BT da COPEL-DIS 
Fonte: O autor, a partir de dados da COPEL-DIS. 

 

De acordo com as proporções apresentadas na Figura 14, é quantificado o 

número de unidades consumidoras de cada subgrupo por número de fases, 

considerando o número total de unidades consumidoras atendidas em BT pela 

COPEL-DIS, também em junho de 2012. O custo de disponibilidade para cada caso 

é obtido por meio da multiplicação das respectivas tarifas pelos valores mínimos 

faturáveis: 30, 50 ou 100 kWh, conforme o caso.  

                                            
 
1 Discurso de abertura do Workshop ABRADEE, 2012. 
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Por fim, a receita é resultado da multiplicação do número de unidades 

consumidoras pelo respectivo custo de disponibilidade. Os valores obtidos são 

apresentados na Figura 15. 

A receita total obtida unicamente pelo custo de disponibilidade das unidades 

consumidoras atendidas em BT seria de aproximadamente R$ 51,7 milhões quando 

considerados dados do mercado da COPEL-DIS de junho de 2012. Tal valor é cerca 

de 40 vezes inferior ao montante considerado pela ANEEL como adequado para 

remunerar o uso do sistema de distribuição, da ordem de R$ 2.034 milhões segundo 

dados do 3CRTP da COPEL-DIS 

 

1 1.853.030 R$ 8,89 R$ 16.469
2 801.287 R$ 14,81 R$ 11.869
3 481.361 R$ 29,63 R$ 14.261
1 222.128 R$ 5,48 R$ 1.216
2 96.053 R$ 9,13 R$ 877
3 57.702 R$ 18,26 R$ 1.053
1 257.501 R$ 8,75 R$ 2.254
2 111.349 R$ 14,59 R$ 1.625
3 66.891 R$ 29,18 R$ 1.952
1 6.742 R$ 4,95 R$ 33
2 2.915 R$ 8,25 R$ 24
3 1.751 R$ 16,51 R$ 29

Total R$ 51.664

Custo de 
disponibilidade 

por UC

B1 - Residencial

B2 - Rural

B3 - Demais Classes

B4 - Iluminação Pública

Número de UCs 
por subgrupo por 

número fases

Receita 
(x 1000)

TUSD + TE
(R$/MWh)

296,26

182,55

291,82

165,08

3.135.679

375.883

435.741

11.409

Número de 
fases

Número de UCs 
por subgrupo 

(jun/2012)
Subgrupo

 
Figura 15 - Número de UCs por subgrupo e por número de fases 
Fonte: O autor, a partir de dados da COPEL-DIS. 

 

Ressalta-se que os subgrupos possuem subdivisões com tarifas 

diferenciadas como, por exemplo, o residencial baixa renda. Certas subdivisões 

ainda gozam de outros incentivos que tendem a reduzir o custo de disponibilidade 

devido. Como os dados disponíveis para este estudo não estratificam a subdivisão 

dos subgrupos, não foi possível aplicar tais particularidades nos cálculos. Dessa 

forma, considerou-se a tarifa mais alta do subgrupo para todas as suas divisões, 

desconsiderando os incentivos. Como resultado, a receita encontrada é superior ao 

que seria caso fossem consideradas as subdivisões dos subgrupos. Apesar dessa 

ressalva, não há prejuízo para a análise qualitativa do resultado. 

A ocorrência de consumo zero é uma condição de contorno utilizada para 

avaliar a efetividade do custo de disponibilidade como forma de remuneração pelo 

uso do sistema de distribuição na BT. Apesar de ser uma situação infactível, 

demonstra a insuficiência desse artifício na remuneração dos ativos da distribuidora. 
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A situação real encontra-se num ponto intermediário entre a condição de consumo 

zero e a ausência de GD no sistema de BT. 

 

4.4 RISCO DE MERCADO 

A integração de GD ao sistema de distribuição, por meio de micro e minigeração, 

provoca uma redução da necessidade de energia elétrica pelas unidades 

consumidoras dotadas dessa alternativa energética, reduzindo, consequentemente, 

a demanda por energia da distribuidora.  

Como visto no capítulo anterior, existe uma preocupação com relação ao 

segmento de BT, o qual perceberia uma redução na receita destinada a remunerar o 

uso do sistema. Além disso, esse deve ser o segmento que observará a maior 

incidência de microgeração caso o Brasil perceba uma evolução semelhante à 

ocorrida em outros países, como Alemanha e Japão, por exemplo. Ao final de 2011 

a Alemanha contava com 62% de toda sua capacidade instalada em sistemas 

fotovoltaicos representada por sistemas fotovoltaicos conectados à rede com 

potência de até 100 kW (EICHELBRÖNNER, 2012 apud BERTOI, 2012). No Japão, 

segundo Yamamoto (2011 apud BERTOI, 2012), mais de 85% da potência total 

instalada por sistemas fotovoltaicos é oriunda da classe residencial. 

As empresas de distribuição de energia elétrica têm suas tarifas reguladas 

pela ANEEL, as quais são periodicamente revistas e anualmente reajustadas. Uma 

breve explicação sobre a revisão tarifária e seu objetivo é apresentada a seguir: 

 

O processo de Revisão Tarifária Periódica tem como principal objetivo 
analisar, após um período previamente definido no contrato de concessão 
(geralmente de 4 anos), o equilíbrio econômico-financeiro da concessão. 
Destaca-se que enquanto nos reajustes tarifários anuais a “Parcela B” da 
Receita é atualizada monetariamente pelo IGP-M, no momento da revisão 
tarifária periódica é calculada a receita necessária para cobertura dos 
custos operacionais eficientes e a remuneração adequada sobre os 
investimentos realizados, com prudência. (ANEEL, 2005) 

 

Sendo a Revisão Tarifária Periódica um mecanismo para restabelecer o 

equilíbrio econômico-financeiro da concessão, depreende-se que eventual distorção 

provocada pelo crescimento acentuado de GD será corrigida a cada período de 

quatro anos, em média. Importante mencionar também outro mecanismo de 
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atualização de tarifas previsto nos contratos de concessão, a Revisão Tarifária 

Extraordinária, que pode ser promovida a qualquer tempo diante da ocorrência de 

um desequilíbrio notável, como o ocorrido após a edição da Lei nº 12.873/2013, que 

promoveu a renovação de concessões de transmissão e de geração e extinguiu 

encargos (ANEEL, 2013). 

Os ciclos de revisão tarifária, entretanto, não teriam condições de 

reposicionar o equilíbrio econômico-financeiro das distribuidoras no curto prazo, 

corrigindo distorções causadas pela expansão de GD. Essa questão é 

particularmente crítica nesse período inicial da introdução de micro e minigeração na 

matriz energética nacional, pois a publicação pela ANEEL da Resolução nº 482/2012 

coincide com o 3CRTP das distribuidoras, que teve início em 2011 e irá até 2014, 

com uma concentração de distribuidoras entre 2012 e 2013, conforme mostra a 

Figura 16.  

 

 
Figura 16 - Quantidade de distribuidoras por período de revisão tarifária 
Fonte: O autor, a partir de dados da ANEEL. 

 

No período entre as revisões tarifárias, o poder de compra da distribuidora é 

restabelecido anualmente, por meio do Reajuste Tarifário. Nesse mecanismo de 

atualização das tarifas, as variações de custo das componentes sobre as quais a 

distribuidora tem pouca ou nenhuma gestão, a Parcela A, são repassadas 
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integralmente às tarifas. Já os custos com as atividades de distribuição, a Parcela B, 

sobre a qual a distribuidora possui completa gestão, são corrigidos pelo IGP-M 

reduzido do Fator X (ANEEL, 2013). 

Por basear-se em dados históricos, que apresentam tendência crescente, a 

parcela do Fator X referente à produtividade (Pd) pode não refletir adequadamente o 

comportamento do mercado nos próximos anos, dependendo do nível de penetração 

de GD no sistema de distribuição. Tal característica, entretanto, encontra respaldo 

no princípio da ANEEL de alocar integralmente o risco de mercado às distribuidoras. 

O posicionamento da Agência é o de que o risco de mercado é a essência do 

modelo de regulação adotado no Brasil, por preço teto. “As flutuações do mercado, a 

partir da revisão tarifária, que fogem à normalidade da série histórica, seja por qual 

razão for, resultariam em retornos maiores ou menores dentro do ciclo tarifário” 

(ANEEL, 2011b).  

 

4.5 PARTICIPAÇÃO DE GD NO MERCADO DE BT DA COPEL-DIS 

Partindo das projeções realizadas pela consultoria KEMA no relatório mencionado 

no Capítulo 2.2.2 e dos dados do 3CRTP para a COPEL-DIS, é possível estimar a 

participação de GD no mercado de BT até o ano de 2030. 

Para a consolidação dos dados de penetração de GD no Brasil, tal relatório 

levou em consideração características específicas de cada região. Dessa forma, as 

informações utilizadas para a análise do mercado da COPEL-DIS dizem respeito à 

região Sul, com a devida proporção em função do número de clientes. Entendeu-se 

que tal aproximação é suficiente para as análises promovidas no trabalho, sendo as 

características da região Sul representativas para a área de concessão da 

distribuidora em análise. O desenvolvimento de um cenário dedicado ao Estado do 

Paraná, além de não ser escopo desta pesquisa, em pouco afetaria a análise 

qualitativa aqui realizada.  

Os montantes acumulados de potência instalada referentes às tecnologias 

solar fotovoltaica e eólica, que são as incidentes na BT, considerados no relatório 

KEMA para a região Sul são apresentados na Figura 17. 
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Cenário 
Acelerado

Cenário 
Moderado

Cenário 
Conservador

Cenário 
Acelerado

Cenário 
Moderado

Cenário 
Conservador

Cenário 
Acelerado

Cenário 
Moderado

Cenário 
Conservador

2012 30 0 0 0 0 0 30 0 0
2013 60 0 0 0 0 0 60 0 0
2014 90 0 0 0 0 0 90 0 0
2015 130 0 0 0 0 0 130 0 0
2016 165 0 0 20 0 0 185 0 0
2017 210 0 0 70 0 0 280 0 0
2018 258 0 0 120 0 0 378 0 0
2019 305 0 0 170 0 0 475 0 0
2020 360 3 0 230 0 0 590 3 0
2021 405 15 0 280 0 0 685 15 0
2022 445 55 0 335 0 0 780 55 0
2023 495 90 7 395 25 0 890 115 7
2024 545 130 15 460 53 0 1005 183 15
2025 600 175 53 524 110 0 1124 285 53
2026 660 220 92 595 167 0 1255 387 92
2027 725 275 132 670 225 0 1395 500 132
2028 800 325 175 749 290 0 1549 615 175
2029 875 380 225 830 355 0 1705 735 225
2030 955 445 270 920 422 0 1875 867 270

Capacidade Instalada de GD na região Sul (MW)
SOLAR EÓLICA TOTAL

Ano

 
Figura 17 - Penetração de GD de pequeno porte na Região Sul. 
Fonte: O autor, a partir de dados de KEMA (2011). 

 

A participação do mercado da COPEL-DIS no mercado da região Sul, em 

função do número de clientes, é de 38,5%, conforme dados apresentados na Figura 

18: 

 

COPEL-DIS
10.172.673
3.916.934

100,00%
38,50%

Número de clientes
Absoluto Relativo

Região Sul

 
Figura 18 - Proporção de clientes da COPEL-DIS em relação à região Sul. 
Fonte: O autor, a partir de dados de KEMA (2011) e COPEL. 

 

Aplicando a proporção da Figura 18 nos valores de potência da Figura 17 

chega-se aos valores de potência considerados para o Estado do Paraná, região de 

concessão da COPEL-DIS. Os valores acumulados até o ano de 2030 para os três 

cenários estão apresentados na Figura 19: 
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Cenário 
Acelerado

Cenário 
Moderado

Cenário 
Conservador

Cenário 
Acelerado

Cenário 
Moderado

Cenário 
Conservador

Cenário 
Acelerado

Cenário 
Moderado

Cenário 
Conservador

2012 11,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,55 0,00 0,00
2013 23,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,10 0,00 0,00
2014 34,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,65 0,00 0,00
2015 50,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,06 0,00 0,00
2016 63,53 0,00 0,00 7,70 0,00 0,00 71,23 0,00 0,00
2017 80,86 0,00 0,00 26,95 0,00 0,00 107,81 0,00 0,00
2018 99,15 0,00 0,00 46,21 0,00 0,00 145,35 0,00 0,00
2019 117,44 0,00 0,00 65,46 0,00 0,00 182,90 0,00 0,00
2020 138,62 1,16 0,00 88,56 0,00 0,00 227,18 1,16 0,00
2021 155,94 5,78 0,00 107,81 0,00 0,00 263,76 5,78 0,00
2022 171,34 21,18 0,00 128,99 0,00 0,00 300,33 21,18 0,00
2023 190,60 34,65 2,70 152,09 9,63 0,00 342,69 44,28 2,70
2024 209,85 50,06 5,78 177,12 20,41 0,00 386,97 70,46 5,78
2025 231,03 67,38 20,41 201,76 42,35 0,00 432,79 109,74 20,41
2026 254,13 84,71 35,42 229,10 64,30 0,00 483,23 149,01 35,42
2027 279,16 105,89 50,83 257,98 86,64 0,00 537,14 192,52 50,83
2028 308,04 125,14 67,38 288,40 111,66 0,00 596,43 236,80 67,38
2029 336,91 146,32 86,64 319,59 136,69 0,00 656,50 283,01 86,64
2030 367,72 171,34 103,96 354,24 162,49 0,00 721,96 333,83 103,96

Ano

Capacidade Instalada de GD no Estado do Paraná (MW)
SOLAR EÓLICA TOTAL

 
Figura 19 - Penetração de GD de pequeno porte no Estado do Paraná. 
Fonte: O autor, a partir de dados de KEMA (2011). 

 

Para avaliar a participação de GD no mercado de BT da COPEL-DIS, 

comparando ano a ano, os valores acumulados de potência de geração precisam 

ser mensurados em termos de energia gerada. Para esse cálculo, os fatores de 

capacidade considerados foram 16% para a tecnologia solar fotovoltaica e 14,02% 

para a tecnologia eólica, que são os valores considerados no relatório KEMA para a 

região Sul. O resultado encontra-se na Figura 20: 

 

Cenário 
Acelerado

Cenário 
Moderado

Cenário 
Conservador

Cenário 
Acelerado

Cenário 
Moderado

Cenário 
Conservador

Cenário 
Acelerado

Cenário 
Moderado

Cenário 
Conservador

2012 16,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,19 0,00 0,00
2013 32,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,38 0,00 0,00
2014 48,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,57 0,00 0,00
2015 70,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,16 0,00 0,00
2016 89,05 0,00 0,00 9,46 0,00 0,00 98,50 0,00 0,00
2017 113,33 0,00 0,00 33,10 0,00 0,00 146,44 0,00 0,00
2018 138,97 0,00 0,00 56,75 0,00 0,00 195,71 0,00 0,00
2019 164,60 0,00 0,00 80,39 0,00 0,00 244,99 0,00 0,00
2020 194,28 1,62 0,00 108,77 0,00 0,00 303,05 1,62 0,00
2021 218,57 8,10 0,00 132,41 0,00 0,00 350,98 8,10 0,00
2022 240,16 29,68 0,00 158,42 0,00 0,00 398,58 29,68 0,00
2023 267,14 48,57 3,78 186,79 11,82 0,00 453,93 60,39 3,78
2024 294,12 70,16 8,10 217,53 25,06 0,00 511,66 95,22 8,10
2025 323,81 94,44 28,60 247,80 52,02 0,00 571,60 146,46 28,60
2026 356,19 118,73 49,65 281,37 78,97 0,00 637,56 197,70 49,65
2027 391,27 148,41 71,24 316,84 106,40 0,00 708,11 254,81 71,24
2028 431,74 175,40 94,44 354,20 137,14 0,00 785,94 312,53 94,44
2029 472,22 205,08 121,43 392,50 167,88 0,00 864,72 372,96 121,43
2030 515,39 240,16 145,71 435,06 199,56 0,00 950,46 439,72 145,71

Ano

Capacidade de GD no Estado do Paraná (GWh)
SOLAR EÓLICA TOTAL

 
Figura 20 - Capacidade de geração de energia a partir de GD de pequeno porte no Estado do 
Paraná, conforme fatores de capacidade para as fontes solar fotovoltaica e eólica 
Fonte: O autor, a partir de dados de KEMA (2011). 
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Outros fatores de capacidade para a tecnologia solar fotovoltaica foram 

verificados na literatura, como o apresentado pela EPE (2012b) para a região do 

Paraná, que não foi superior a 15,6% na área mais favorável. Optou-se pela 

utilização do fator de capacidade considerado no relatório KEMA por ser superior e 

resultar na maximização da participação de GD no mercado de BT. Com relação à 

tecnologia eólica, não há muitos estudos técnicos para a altura dos geradores de 

pequeno porte (KEMA, 2011). Por essa razão, adotou-se o fator apresentado no 

relatório KEMA, que se baseia em referências de fabricantes. 

As colunas da Figura 20 que apresentam o total de energia gerada pelas 

fontes solar fotovoltaica e eólica no Estado do Paraná, para os três cenários 

avaliados, representam a penetração de GD considerada nas análises deste 

trabalho, estando representadas graficamente na Figura 21: 
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Figura 21 - Cenários de penetração de GD no sistema elétrico da COPEL-DIS 
Fonte: O autor, a partir de dados de KEMA (2011). 

 

No 3CRTP da COPEL-DIS, a taxa de crescimento considerada para o 

mercado de BT foi de 5,26% ao ano, e diz respeito ao histórico de evolução entre o 

2CRTP e o 3CRTP. Projetando essa taxa histórica de crescimento ao mercado 

atual, obtém-se uma estimativa do potencial de mercado sem a incidência de GD, 

uma vez que a penetração de geração no mercado de BT da COPEL-DIS, no 

período considerado, é insignificante, pois esteve limitada às unidades do projeto 
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piloto mencionado no capítulo introdutório deste trabalho, num total de 524 kW 

(COPEL, 2009). 

A Figura 22 apresenta um comparativo do crescimento do mercado de BT da 

COPEL-DIS, sem a incidência de GD, com os cenários de penetração de GD 

presentes na Figura 21. 
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Figura 22 - Evolução do mercado de BT e cenários de penetração de GD para a COPEL-DIS 
Fonte: O autor, a partir de dados de ANEEL e KEMA (2011). 

 

Em 2030, último ano de projeção, a penetração de GD no cenário acelerado 

corresponde a 2,97% do mercado de BT da COPEL-DIS segundo a taxa de 

crescimento considerada no 3CRTP, sem incidência de geração. Para os cenários 

moderado e conservador, a participação de GD em relação ao mercado de BT é de 

1,38% e 0,46%, respectivamente.  

 

4.6 INFLUÊNCIA DA VARIAÇÃO DO MERCADO DE BT NO FATOR X 

Como mencionado anteriormente, a taxa de crescimento do mercado da 

distribuidora considerada nos cálculos do Fator X é estabelecida com base em 

valores históricos, desde o ciclo de revisão tarifária anterior. Para o 3CRTP não foi 

considerada, portanto, a influência da penetração de GD, embora ela tenha uma 

importante atuação como redutor de mercado. 
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Tomando o mercado de BT da COPEL-DIS como exemplo, projetado 

segundo a taxa de crescimento adotada no 3CRTP, e descontando a energia 

proveniente de GD conforme os cenários projetados na Figura 20, chega-se a novos 

valores de mercado para a distribuidora em 2030. Com isso, a taxa de crescimento a 

ser observada para o mercado de BT da distribuidora, se considerada a influência de 

GD, seria conforme apresentado na Figura 23. 

 

Mercado de BT da COPEL-DIS

Sem a incidência de 
GD (3CRTP)

Com a incidência de GD

12.690

31.024

12.706

31.535

5,18%

Em 2012 (GWh)

Em 2030 (GWh)

Taxa anual de 
crescimento

12.706

31.975

5,26% 5,09%

Cenário acelerado Cenário moderado Cenário conservador

12.706

31.829

5,23%
 

Figura 23 - Comparativo de taxas de crescimento do mercado de BT da COPEL-DIS 
Fonte: O autor, a partir de dados de ANEEL e KEMA (2011). 

 

As taxas de crescimento do mercado de BT para os cenários com incidência 

de GD foram submetidas ao procedimento de cálculo da componente Pd do Fator X 

e resultaram em valores próximos ao estabelecido no 3CRTP da COPEL-DIS, de 

1,36%. A Figura 24 apresenta um comparativo dos valores de Pd em função das 

diferentes taxas de crescimento do mercado de BT. 

 

Considerando a influência de GD 
pelo cenário moderado

Considerando a influência de GD 
pelo cenário conservador

4,66%

1,36%

1,33%

1,35%5,18%

5,23%

Valor da componente Pd do 
Fator X

4,67%

4,58%

4,63%

1,36%

Taxa anual de crescimento para 
o mercado total da COPEL-DIS

5,09%

Valor histórico sem considerar 
influência de GD, adotado no 

3CRTP da COPEL-DIS

Considerando a influência de GD 
pelo cenário acelerado

Taxa anual de crescimento do 
mercado de BT da COPEL-DIS

5,26%

 
Figura 24 - Comparação dos valores de Pd em função de diferentes taxas de crescimento do 
mercado de BT 
Fonte: O autor, a partir de dados de ANEEL e KEMA (2011). 

 



67 

 

O roteiro de cálculo para a definição da componente Pd consta no 

submódulo 2.5 dos Procedimentos de Regulação Tarifária (PRORET) da ANEEL, e 

pode ser encontrado no Anexo deste trabalho. 

 

AT
MT

Nº de UCs 
Conforme cenários

acel mod cons
23,49% 23,93% 24,21%

BT

-9,92%
29,16%

Variação % entre 2CRTP e 
3 CRTP (base 4,249 anos)

3,12%

 
Figura 25 - Evolução dos Mercados: BT conforme cenários; AT e MT seguindo tendência do 3CRTP 
Fonte: O autor, a partir de dados de ANEEL e KEMA (2011). 

 

No roteiro de cálculo, os dados do mercado de BT são conjugados com os 

demais mercados, respeitando seus respectivos pesos na receita da Parcela B. Na 

análise em questão, foram mantidos para os mercados de MT e AT os valores de 

crescimento histórico, bem como os pesos considerados no 3CRTP, pois o objetivo 

foi identificar a influência da taxa de crescimento do mercado de BT na componente 

Pd. As variáveis aplicadas ao roteiro de cálculo da componente Pd constam nas 

Figuras 25 e 26. A base de tempo utilizada – 4,249 anos – corresponde ao período 

entre o 2CRTP e o 3CRTP, pois as datas-base de ativos e consumidores 

consideradas pela ANEEL na última revisão tarifária da COPEL-DIS foram 

01/10/2007 e 31/12/2011.  

 

AT MT BT
4,36% 27,14% 68,51%  

Figura 26 - Pesos para a COPEL-DIS (participação do nível de tensão na receita da Parcela B) 
Fonte: O autor, a partir de dados da ANEEL (2011b). 

 

Verifica-se que no cenário acelerado houve uma diferença, para menos, de 

0,03% na componente Pd do Fator X. No caso do cenário moderado, essa diferença 

foi de 0,01%. Já no cenário conservador não foi percebida nenhuma variação com 

relação ao valor definido no 3CRTP da COPEL-DIS. 

Relembrando, o Fator X é um redutor do IGP-M no reajuste tarifário das 

distribuidoras, e quanto menor o seu valor, maior será o reajuste da Parcela B. No 

3CRTP da COPEL-DIS, o valor da Parcela B apresentado pela ANEEL, após ajuste 
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de mercado, foi de R$ 1.495.562.264,70. Vindo a se confirmar o cenário moderado 

de penetração de GD no seu sistema de BT, a COPEL-DIS estaria deixando de 

absorver cerca de R$ 150.000,00 por ano, em cada reajuste tarifário. Caso o cenário 

predominante de penetração de GD seja o acelerado, o impacto para a distribuidora 

seria de aproximadamente R$ 450.000,00 por ano. 
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5 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

5.1 RELACIONAMENTO ENTRE DISTRIBUIDORAS E GD 

A construção da rede de valores para distribuidoras de energia possibilita identificar 

os papéis que a GD ocupa nesse relacionamento, ficando aparente sua participação 

nas quatro dimensões. Foram percebidas contribuições possíveis de serem dadas 

às distribuidoras pela GD, bem como caracterizado seu papel como concorrente. 

Nem todos os aspectos possuem aplicação no caso de GD de pequeno porte, 

conforme comentado a seguir: 

• Na condição de freguesa, a GD poderia contribuir para o aumento da 

receita da distribuidora através do pagamento pelo uso do sistema 

elétrico. Entretanto, isso não é válido para a GD de pequeno porte que 

acessa o sistema de BT e adere ao sistema de compensação de energia, 

pois o marco regulatório instituído em 2012 classifica esse agente como 

unidade consumidora, sendo faturado apenas em função do consumo. 

• Na condição de fornecedor, a prestação de serviços ancilares pela GD 

poderia contribuir para o aumento da qualidade da energia suprida aos 

consumidores finais das distribuidoras, com controle do perfil de tensão 

ao longo de um ramal alimentador. Esse tipo de serviço, no entanto, não 

encontra respaldo regulatório no âmbito de GD, não sendo passível de 

exploração formal pelas distribuidoras. Além disso, dependeria da 

possibilidade de a unidade geradora ser despachada pela distribuidora, 

longe da realidade atual. 

• Ainda como fornecedora, a GD contribui para a redução do volume de 

perdas elétricas do sistema e pode reduzir picos de demanda nos 

horários de maior consumo, conforme sua curva de geração. Essas, sim, 

configuram como benefícios que podem ser aproveitados pelas 

distribuidoras, conforme avançar a penetração de GD. 

• A renovação dos ativos e o aumento da base de remuneração, 

decorrentes de reforços promovidos no sistema de distribuição para 

atender o acesso de GD, foram apontados como uma complementação 

ao negócio de distribuição. Seria pouco aplicável, entretanto, aos casos 
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de microgeração, devido à limitação imposta à potência de geração, que 

não pode ser maior que a carga da unidade consumidora e não exigiria 

obras de reforço no sistema. 

• Como concorrente, a participação de GD se configura em redução de 

mercado, sendo aplicável à GD de pequeno porte. Tal situação está 

comentada adiante, em análise específica. 

 

5.2 IMPACTOS FINANCEIROS PARA A DISTRIBUIDORA 

A condição de contorno avaliada para o mercado de BT da COPEL-DIS tendendo a 

zero demonstrou que o custo de disponibilidade não é suficiente para atingir a 

receita necessária para remunerar a distribuidora pelos custos operacionais, 

investimentos, depreciação dos ativos e remuneração regulatória.  

Tal preocupação seria exclusiva para o grupo B, uma vez que no grupo A o 

faturamento pelo uso já é realizado à parte do faturamento pela energia, tornando 

transparente para a distribuidora a quantidade de energia que determinado 

consumidor demanda da rede, pois a remuneração dos ativos estaria assegurada 

pelo pagamento da TUSD em função da demanda disponibilizada. 

A percepção do impacto pela incidência do custo de disponibilidade na 

receita da distribuidora dependerá da intensidade e da velocidade de penetração de 

GD de pequeno porte no sistema elétrico. Como defendeu Leite (2012) no Workshop 

da ABRADEE (informação verbal)2, enquanto esse movimento de expansão da GD 

for marginal, pouco significativo, poderá ser imperceptível para a distribuidora e para 

os consumidores remanescentes e facilmente corrigido nos processos de revisão 

tarifária. Mas por outro lado, se a GD crescer numa proporção muito grande, pode 

afetar a rentabilidade e o negócio da distribuidora. 

 

A adoção de valores históricos para a projeção do mercado futuro das distribuidoras, 

conforme metodologia utilizada no 3CRTP, não considera a penetração de GD, uma 

vez que no período considerado, entre o 2CRTP e o 3CRTP, a incidência de 

geração distribuída de pequeno porte foi incipiente. 

                                            
 
2 Discurso de abertura do Workshop ABRADEE, 2012. 



71 

 

Tal critério, entretanto, encontra respaldo no princípio do modelo de 

regulação adotado no Brasil, por preço teto, em que o risco de mercado é 

integralmente alocado às distribuidoras. Flutuações de mercado que fujam da série 

histórica, por qualquer razão, poderiam resultar em retornos maiores ou menores 

dentro do ciclo tarifário.  

As variações de mercado ao longo de um período podem ter origem em 

diversas causas. A penetração de GD, segundo as perspectivas retratadas neste 

trabalho, teria um efeito redutor na taxa de crescimento do mercado de BT ao longo 

dos próximos anos. Como resultado, a correção monetária prevista para as etapas 

de reajuste tarifário, ao não considerar a redução de mercado decorrente da 

incidência de GD de pequeno porte, seria de 0,01% a 0,03% inferior no exemplo da 

COPEL-DIS, dependendo do cenário considerado. Apesar de aparentemente baixa 

em termos relativos, tal diferença poderia atingir R$ 450.000,00 anuais num cenário 

de penetração acelerado, ainda segundo o exemplo da COPEL-DIS. 

Como a projeção do mercado futuro adotada num ciclo de revisão tarifária 

toma como base o histórico desde o ciclo anterior, os valores que serão 

considerados para os próximos ciclos talvez já tenham algum reflexo de expansão 

de GD, ajustando as taxas de crescimento do mercado à energia injetada pelas 

fontes de geração. Isso, desde que a taxas de penetração de GD mantenha-se 

constante para o ciclo seguinte à definição da componente Pd. Mesmo nessa 

condição o sinal para as distribuidoras aponta para o não incentivo à expansão de 

GD, pois um menor crescimento de GD ao longo do ciclo seguinte à definição da 

componente Pd provocaria um retorno positivo para a distribuidora. 

Importante destacar que as taxas anuais de crescimento do mercado da 

COPEL-DIS, em todos os cenários avaliados pelo trabalho, se mostraram inferiores 

àquela apresentada no capítulo introdutório, presente no PDE 2020, de 4,9% para o 

consumo total de eletricidade no Brasil. Essa constatação pode significar que o 

Estado do Paraná tem expectativa de crescimento superior à média nacional. Mas 

também pode ser um indicativo de maior risco de mercado para a COPEL-DIS. 

 

Ao consultar os critérios utilizados pela consultoria KEMA na definição de cada 

cenário, nota-se que o conservador reuniria características para ser o predominante. 

Os critérios para esse cenário consideram que não há remuneração pelo Governo 
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para que o consumidor gere energia a partir de fontes renováveis e que também não 

há desconto ou subsídio para a instalação do sistema de geração. Por outro lado, o 

relatório foi elaborado quando ainda não havia sido publicada a Resolução nº 

482/2012 que, apesar de não ser um incentivo monetário propriamente dito, permite 

uma economia mensal aos que aderirem ao sistema de compensação de energia, 

proporcionando uma taxa de retorno para o investimento. Nessa condição, a 

situação atual estaria mais próxima do cenário moderado. 

Importante a ressalva de que os cenários fornecem uma visão sistematizada 

da expansão de GD, porém não devem ser encarados como puros ou isolados uns 

dos outros. A ocorrência de cenários mistos ao longo do período avaliado é bastante 

plausível, devendo surgir, por exemplo, com a mudança na deflação anual do preço 

da tecnologia ou no surgimento de fontes de financiamento temporárias. 

 

5.3 PREVISÃO DE MERCADO 

Um aspecto importante nessa relação entre distribuidoras e GD é o aparecimento de 

uma nova variável na atividade de previsão de mercado, realizada pelas 

distribuidoras para definir a contratação de energia para seus clientes cativos. 

No Brasil, apesar do modelo atual estar estruturado para que todos os 

clientes sejam livres para a escolha do fornecedor de energia, o ambiente de 

contratação livre é, legalmente, restrito a algumas classes de consumidores. 

Entretanto, segundo o presidente do Conselho de Administração da CCEE, Luiz 

Eduardo Barata, a ampliação do mercado livre de energia elétrica será algo definitivo 

no Brasil, devendo ocorrer de forma gradual (COUTO, 2011). Se vier a ser ampliado 

de forma a abranger todo o mercado brasileiro, todos os consumidores poderão 

escolher livremente seu fornecedor de energia elétrica e serão responsáveis pela 

previsão e contratação da energia necessária ao seu próprio consumo. 

Por enquanto, a responsabilidade pela previsão e contratação de energia 

para os consumidores cativos imputa à distribuidora a tarefa de prever corretamente 

o crescimento do mercado, com pequena margem de erro admissível, sob pena de 

lhe serem atribuídas perdas financeiras correspondentes à má contratação, sobre ou 

subdimensionada.  
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Este tema tem sido levantado pela ABRADEE para análise pela ANEEL 

(LEITE, 2012). São duas as principais preocupações: (1) dependendo do nível de 

penetração de GD no sistema de distribuição, pode haver a ocorrência de 

sobrecontratação pela retração de mercado resultante de autoprodução por mini e 

microgeração, uma vez que as distribuidoras já estão contratadas pelos próximos 

cinco anos, e (2) a previsão do mercado futuro fica comprometida diante das 

incertezas a respeito dos índices de penetração de GD que serão atingidos no 

mercado brasileiro. 

Havendo a ampliação do mercado livre de forma a abranger todo o mercado, 

a distribuidora deixaria de comprar energia para repasse ao mercado, e o modelo 

tarifário poderia tratar exclusivamente da remuneração das atividades de 

distribuição. Esse movimento, que depende de fatores como a medição inteligente 

para todo o mercado, deve ocorrer no Brasil de forma gradual, conforme afirmou o 

presidente da CCEE para a reportagem de Couto (2011). A atuação junto ao órgão 

regulador buscando acelerar esse processo é uma ação que pode ser tomada pelas 

distribuidoras para reduzir seu risco no negócio de distribuição. 

 

5.4 OBTENÇÃO DE RECEITA COM OUTROS SERVIÇOS 

Diante de uma possível perda de receita decorrente da penetração de GD no 

sistema elétrico, as distribuidoras poderiam se valer das novas tecnologias 

desenvolvidas dentro do conceito de redes inteligentes para oferecer novos serviços 

aos seus clientes e incrementar sua receita. 

Alguns serviços que hoje não são explorados pelas distribuidoras, mas 

poderiam ser viáveis com a incorporação de novas tecnologias em seu sistema, são:  

• Fornecimento de dados e relatórios de consumo aos seus clientes, 

utilizando-se da infraestrutura avançada de medição; 

• Consultorias em eficiência energética, utilizando-se de sua mão-de-obra 

com expertise no assunto e apropriando-se de parte da economia 

observada pela unidade consumidora; 

• Gerenciamento remoto do consumo de seus clientes, ficando 

responsável pela otimização no uso da energia pelo usuário final; 
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• Instalação, operação e manutenção de equipamentos de geração nas 

dependências dos consumidores; 

• Despacho centralizado de empreendimentos de GD, com possibilidade 

de programação da operação para beneficiar o sistema.  

 

Certos serviços não são passíveis de exploração pelas distribuidoras dentro 

do modelo de negócio atualmente vigente, ditado pelo regime de concessões e 

regulado pela ANEEL, enquanto outros acabam tendo uma parcela da receita 

capturada em prol da modicidade tarifária. Todavia, retomando os conceitos de 

Nalebuff e Brandenburger vistas no Capítulo 2.7, a mudança das regras é uma das 

formas de alteração do jogo. A proximidade de relações com o órgão regulador é o 

principal caminho para escrever as regras futuras segundo os interesses das 

distribuidoras de energia elétrica, possibilitando que novas regras sejam moldadas 

para viabilizar a exploração de novos serviços como os cogitados há pouco.  

Os meios para influenciar as decisões do regulador passam pela 

participação em audiências e consultas públicas da ANEEL, cuja abertura visa 

permitir a manifestação das partes interessados, mas não devem se limitar a isso. 

Os processos dessa natureza são abertos para assuntos presentes na agenda 

regulatória da agência, a qual geralmente é formada por assuntos voltados ao 

aprimoramento do modelo existente. 

Para que a criação ou alteração de regras que possam trazer mudanças 

significativas ao modelo tornem parte da agenda regulatória, é preciso que a 

distribuidora faça surgir a necessidade de discussão, seja tomando a iniciativa de 

explorar uma atividade sem regulamentação, forçando a agência reguladora a olhar 

para a nova situação, seja buscando uma atuação política para explicitar o 

esgotamento do modelo vigente e requisitar a revisão das regras. 

Como exemplos de demandas originadas por agentes do setor que 

resultaram em alteração nas regras, pode-se citar as resoluções nº 1482/2008 e nº 

482/2012. A primeira autorizou o programa de GD com saneamento ambiental, 

solicitado à ANEEL pela COPEL-DIS, a partir de requisição formalizada por 

produtores rurais, pois até então não existia a prática de permitir o acesso de 

geração em BT. A segunda criou os conceitos de minigeração e microgeração, 

naturalmente demandados pela disponibilidade de tecnologia e forte presença em 
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outros países. Especialmente no caso da resolução nº 482/2012, a ANEEL precisou 

agir para o estabelecimento de regras, ainda que sujeitas a revisões, antes que a 

inevitável expansão de GD seguisse sem critérios definidos (informação verbal)3 

(MATTAR, 2012). Caso a ANEEL se omitisse, haveria o risco de aparecimento de 

soluções diversas criadas pela demanda, dificultando a regulação futura.  

Nesse aspecto, a criatividade e a visão de negócio das pessoas que 

compõem as distribuidoras serão fundamentais na busca por novas oportunidades. 

Ao pensar nas atividades das distribuidoras no futuro, não se deve, portanto, limitar-

se às regras existentes. 

 

5.5 ESTRATÉGIAS DA DISTRIBUIDORA NO CONTEXTO DE GD 

Ao considerar a relação entre distribuidoras e GD como um jogo, é possível 

classificá-lo como não cooperativo, sequencial e de informação incompleta. Não 

cooperativo, pois as ações são tomadas individualmente, com base em interesses 

próprios diante do cenário existente, não havendo uma associação entre as duas 

partes para coordenar as ações e buscar resultados pré-definidos. Sequencial pois é 

possível que cada jogador tome conhecimento da jogada do outro antes de fazer a 

sua decisão e porque as decisões tomadas podem ser redirecionadas após cada 

novo movimento. E, por fim, o jogo é considerado como de informação incompleta 

pois, apesar de um jogador ter condições de conhecer a decisão do outro, não é 

possível que saiba as estratégias que estão sendo usadas ou o pagamento que o 

outro jogador terá, isto é, a recompensa esperada ao final do jogo. 

Avaliar a estratégia dominante da GD é importante para orientar as ações a 

serem adotadas pela distribuidora. Entendendo como estratégia dominante aquela 

que é a melhor em algumas eventualidades e não é pior em nenhuma, é possível 

assumir que a estratégia adotada pela GD será entrar no mercado, motivada pelos 

incentivos criados pelo Governo e pelo órgão regulador, pelas necessidades 

ambientais, pela evolução da tecnologia, etc. 

Tradicionalmente, a visão sobre a penetração de GD de pequeno porte 

assume uma relação de soma-zero, onde o ganho da GD com a entrada no mercado 

                                            
 
3 Apresentação - Workshop ABRADEE, 2012. 
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reflete uma perda equivalente para a distribuidora, como visto nos capítulos 

introdutórios deste trabalho. Tal visão pode ser verdadeira se for considerado 

apenas que a existência de GD supre a energia que seria consumida da rede. 

Entretanto, considerando um aspecto mais amplo da presença de GD no sistema de 

distribuição, envolvendo questões ambientais e energéticas, a representação mais 

adequada da interação entre GD e distribuidora seria uma relação de soma-não-

zero, onde a penetração da GD no sistema elétrico aumentaria o valor total do jogo. 

A Figura 27 apresenta graficamente essa visão do jogo: 

 

 
Figura 27 - Estratégia dominante num jogo de soma-não-zero 
Fonte: O autor. 

 

Portanto, assumindo que a estratégia dominante da GD é ingressar no 

mercado, resta à distribuidora pensar maneiras de transformar o jogo em seu 

benefício. A mudança do jogo é possível, segundo Nalebuff e Brandenburger (1989), 

pela modificação das partes que o compõem, ou seja, jogadores, valor adicional, 

regras, tática e escopo. Qualquer dessas mudanças passa pela prospecção de um 

novo modelo de negócio para a distribuidora. 
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5.6 NOVAS PERSPECTIVAS PARA O MODELO DE NEGÓCIO DA 

DISTRIBUIÇÃO 

Durante décadas o modelo de negócio de distribuição de energia elétrica manteve-

se praticamente como foi concebido, no início do século passado. Mesmo a 

reestruturação pela qual passou o setor elétrico brasileiro na década de 90, que 

trouxe competitividade aos segmentos de geração e transmissão, pouco afetou o 

segmento de distribuição. As concessionárias de distribuição de energia elétrica 

continuam expandindo suas redes com base no crescimento do mercado, sendo 

remuneradas pelos investimentos feitos de acordo com regras pré-estabelecidas. 

Tradicionalmente, a distribuição de energia elétrica é um negócio que experimenta 

mudanças lentas. Mas essa era está prestes a acabar (LING, 2009). 

A integração de novas tecnologias ao segmento de distribuição, em especial 

a de redes inteligentes, deve trazer mudanças significativas ao modelo de negócio 

hoje conhecido. De acordo com Fox-Penner (2010), uma das maiores 

transformações que a indústria de energia elétrica sofrerá nos próximos vinte anos 

será adotar e adaptar-se a mudanças como aplicações de rede mais inteligentes, 

crescimento de GD e a interação com os consumidores utilizando precificação 

aprimorada e eficiência energética. 

O consumidor será um ator importante nesse processo de transformação do 

negócio de distribuição, pois o seu comportamento diante das novidades ditará o 

ritmo e a profundidade das mudanças. Conforme alerta de executivos da Light e do 

CPqD, todo o esforço das empresas para migrar para as redes inteligentes se 

tornará praticamente inútil se o consumidor não aderir às inovações (apud 

ANTONIO, 2012). E a adoção dessa nova onda de serviços pelo consumidor é 

incerta (LEEDS, 2009). Por outro lado, a implantação de redes inteligentes será a 

catalisadora de mudanças significativas nos paradigmas de relacionamento entre 

concessionárias e consumidores, segundo Hernandes Junior (2011), abrindo 

possibilidades para as distribuidoras oferecerem, cada vez mais, novos serviços e 

aplicações. 

Fox-Penner (2010) defende que a indústria de energia elétrica exigirá 

enormes investimentos em tecnologia, ao mesmo tempo em que a eficiência 

energética reduz o faturamento das distribuidoras. Acrescenta que nas próximas 
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décadas será necessário algo além do desenvolvimento de pilotos ou estudos de 

caso; exigirá um completo modelo de negócios que coloque a eficiência energética 

no centro de suas operações.  

A necessidade de se estudar e experimentar novos modelos de negócio é 

também a visão de Antônio (2012), que afirma que “está se focando muito no atual 

modelo de negócio e pouco em novos modelos de negócios para a distribuição de 

energia elétrica no Brasil”, e justifica dizendo que “não funciona mais manter 

regulações que constroem concessionárias com o objetivo apenas de expandirem 

suas redes de venderem mais eletricidade”. Antônio (2012) alega ainda que as 

distribuidoras serão engolidas por novos e grandes interessados nesse novo 

mercado, caso fiquem presas ao modelo de negócio atual. Embora as distribuidoras 

estejam sujeitas à regulação, que deveria ser a responsável por pensar os novos 

modelos de negócio, é importante que visualizem as oportunidades e se articulem 

para as mudanças, podendo até mesmo criar a necessidade de novos marcos 

regulatórios, como já se viu em outras situações, como a energia pré-paga e a 

conexão de geração em BT. Nesse aspecto, o relacionamento com os órgãos 

regulatórios é de extrema importância, caracterizando a mudança do jogo por meio 

da alteração das regras. Identificando e projetando as regras que melhor se 

adaptam à sua estratégia, as distribuidoras podem criar uma vantagem competitiva. 

A opção por se manter no modelo atual, focado em expandir e manter o 

sistema de distribuição, obtendo a devida remuneração por tal atividade pode até ser 

economicamente viável. Além disso, é tentadora pela sua comodidade, pois fica livre 

das pressões de competitividade e de necessidade por mudanças. Todavia, tal 

escolha leva ao risco de um futuro no qual a distribuidora detenha uma infraestrutura 

passiva que seja cada vez mais irrelevante no novo mercado (MASIELLO et al, 

2008).  
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6 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

Tradicionalmente vista como um problema pelas distribuidoras, a GD se apresenta 

como um indutor de transformações no negócio de distribuição. Associada à 

profetizada tecnologia de redes inteligentes, deve efetivamente trazer mudanças 

significativas na forma como a energia elétrica é gerenciada. 

O trabalho apresenta um histórico da atuação do órgão regulador nos anos 

recentes, preocupado em reduzir as barreiras para o acesso de GD de pequeno 

porte no sistema elétrico. A publicação da Resolução Normativa ANEEL nº 482/2012 

abriu caminho para uma participação mais consistente de GD de pequeno porte, a 

qual acessa o sistema elétrico em BT. 

Preocupadas com as consequências da expansão de GD em larga escala, 

as distribuidoras passaram a dar mais atenção à penetração de GD de pequeno 

porte, até então incipiente. Além das dificuldades técnicas geradas por esses 

agentes para as atividades de distribuição, já bastante conhecidas e discutidas, 

surgiram questionamentos acerca do impacto do nível de penetração de GD na 

rentabilidade do negócio.  

As redes de valores construídas para observar o relacionamento entre GD e 

distribuidora identificaram possíveis contribuições da primeira para a segunda. 

Entretanto, a maioria dessas contribuições não é aplicável quando se trata de 

geração de pequeno porte. Mesmo os benefícios aplicáveis são pouco explorados 

pelas distribuidoras, em parte pela incompatibilidade com o modelo de negócio 

vigente para a distribuição de energia elétrica no Brasil. 

A penetração de GD no mercado de BT do caso estudado – COPEL-DIS, 

segundo os cenários considerados, não se mostra relevante em termos absolutos 

até o horizonte de análise, o ano de 2030. No cenário acelerado, que assume a 

existência de fortes incentivos do poder público e deflação acentuada no custo da 

tecnologia, a participação de GD atingiria 2,97% do total de energia consumida. No 

cenário que mais se aproximaria das condições atuais, essa participação seria de 

1,38%. 

Apesar da baixa penetração em termos absolutos, a avaliação realizada a 

partir dos dados da COPEL-DIS indica existir um reflexo considerável na receita da 

distribuidora no período entre os ciclos de revisão tarifária. A estrutura tarifária do 
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grupo B também não contribui para a neutralidade da presença de GD no sistema 

elétrico, afetando a receita destinada à remuneração pelo uso do sistema. 

Pelos aspectos financeiros avaliados neste trabalho, não fica caracterizada a 

existência de motivadores para que as distribuidoras promovam a expansão de GD 

em seu sistema, quando observado o resultado em sua receita. Os complicadores 

que decorrem da penetração de GD no sistema elétrico acabam se sobressaindo em 

relação às oportunidades da integração de GD de pequeno porte. 

A ausência de incentivos financeiros do poder público para a instalação de 

sistemas de geração de pequeno porte, como linhas de financiamento e subsídios, 

acaba limitando o interesse pela microgeração também para os clientes. A cobrança 

de tributos sobre a energia registrada no medidor, mesmo quando compensada pela 

geração própria, dá sinais que as políticas públicas para a promoção de GD não 

estão alinhadas entre todas as esferas do poder público. 

 

O atual modelo de negócio para a distribuição de energia elétrica carrega limitações 

para a atuação das distribuidoras, além de ser incoerente com os princípios que 

norteiam as políticas ambientais e energéticas, que têm enfatizado a exploração 

prioritária de fontes renováveis e distribuídas e o estímulo à eficiência energética.  

A permanência das distribuidoras como meras gestoras de ativos de 

distribuição de energia elétrica apresenta o risco de configurar um negócio pouco 

atraente no futuro. Apesar do comodismo em manter-se no modelo atual, com foco 

em expandir e manter o sistema de distribuição, e de sua possível viabilidade 

econômica, há o risco de as distribuidoras verem-se no futuro como detentoras de 

uma infraestrutura passiva cada vez mais irrelevante em um novo mercado. 

Muito além de encontrar soluções para os problemas atuais e aceitar as 

mudanças que virão, é preciso que as distribuidoras, ou melhor, as pessoas que a 

compõem, estejam atentas às oportunidades e busquem moldar o futuro do seu 

negócio, mantendo vivo o diálogo com o agente regulador e com seu mercado 

consumidor. 

 

Trabalhos futuros poderiam, como sugestão, direcionar as análises de penetração 

de GD de pequeno porte para áreas de concessão de outras distribuidoras, 

comparando os resultados com o caso da COPEL-DIS. Outra sugestão seria 
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aprofundar as análises sobre a perspectiva de expansão de GD no Estado do 

Paraná, utilizando critérios específicos da região para obter cenários direcionados.  

Este trabalho avaliou o relacionamento entre distribuidoras e GD através da 

construção das redes de valores para os dois agentes, dando enfoque aos 

resultados financeiros para a distribuidora. Trabalhos futuros poderiam promover a 

mesma avaliação sob um enfoque técnico, avaliar a mesma relação sob a ótica da 

GD, ou abordar outros agentes do setor elétrico e estudar suas interações. 

Como última sugestão, este trabalho poderia ser continuado pela exploração 

de novos modelos de negócio para a distribuição de energia elétrica no Brasil, que 

sejam adaptáveis às prováveis mudanças do setor elétrico e que forneçam às 

distribuidoras os sinais adequados para orientarem suas ações em conformidade 

com os princípios da política energética nacional. 
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ANEXO 

 
ROTEIRO DE CÁLCULO PARA A COMPONENTE Pd DO FATOR X 

 

ITEM 4.1 DO SUBMÓDULO 2.5 DOS PROCEDIMENTOS DE REGULAÇÃO 

TARIFÁRIA DA ANEEL, REVISÃO 1.0 DE 11/11/2011. 
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