
 1 

A CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO NOVO MODELO 

INSTITUCIONAL DO SETOR ELÉTRICO BRASILEIRO  

 

 

Victor de Souza Villa Verde 

 

 

TESE SUBMETIDA AO CORPO DOCENTE DA COORDENAÇÃO DOS 

PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO DE ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO RIO DE JANEIRO COMO PARTE DOS REQUISITOS 

NECESSÁRIOS PARA A OBTENÇÃO DO GRAU DE MESTRE EM CIÊNCIAS EM 

PLANEJAMENTO ENERGÉTICO. 

 

 

Aprovada por: 

 

 

_________________________________________  

 Prof. Roberto Schaeffer, Ph.D. 

 

 

_________________________________________  

 Prof. Maurício Tiomno Tolmasquim, D.Sc. 

 

 

_________________________________________  

 Prof. Aluisio Campos Machado, Ph.D. 

 

 

 

 

RIO DE JANEIRO, RJ – BRASIL 

MARÇO DE 2000 



 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VILLA VERDE, VICTOR DE SOUZA 

A Conservação de Energia Elétrica no 

Novo Modelo Institucional do Setor 

Elétrico Brasileiro [Rio de Janeiro] 2000 

VI, 93 p. 29,7 cm (COPPE/UFRJ, 

M.Sc., Planejamento Energético, 2000) 

Tese – Universidade Federal do Rio 

de Janeiro, COPPE 

1. Conservação de Energia no Brasil 

I. COPPE/UFRJ   II. Título (série) 



 3 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 

 

 

Dirijo meus agradecimentos, principalmente, ao meu orientador, Professor Roberto 

Schaeffer, por ter me dado a oportunidade e o estímulo para defender esta tese. 

Agradeço também, imensamente, ao Professor Maurício Tolmasquim e ao meu amigo, 

Professor Aluísio Machado, por terem me concedido a honra de compor a banca 

examinadora. 

A todos os amigos da ELETROBRÁS/PROCEL que me ajudaram, de alguma forma, na 

elaboração deste trabalho e me encorajaram, o que é tão importante, para ir em frente e 

desenvolver a tese, especialmente aos da Secretaria Executiva do Convênio ANEEL, 

Larissa, Regiane, Raad, Alexandre, Orlando, Manoel e Vanessa. 

A todos os demais amigos. 

A Deus e às minhas queridas filhas e esposa, Flavia, Claudia e Celma. 



 4 
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Este trabalho delimita, atualiza e dá continuidade a estudos que vêm sendo 

orientados no PPE-COPPE/UFRJ sobre a questão da eficiência energética no novo 

contexto do Setor Elétrico Brasileiro, e tem o objetivo de descrever e avaliar os 

investimentos em conservação de energia realizados e a serem realizados por este Setor, 

antes e após a sua reestruturação, bem como os modelos institucionais adotados e 

propostos para o desenvolvimento e implementação da eficiência elétrica no Brasil.  

Para isso, toma por base as propostas de Programas de Conservação de Energia 

apresentadas pelas concessionárias distribuidoras de eletricidade à aprovação da 

ANEEL, e, assentado nisso, discute os novos caminhos para esta questão em nosso País.  

Discorre ainda sobre os critérios e metodologias que estão sendo construídos e 

utilizados para avaliação dos projetos de conservação de energia, especificamente a 

elétrica. 

Conclui que, aos moldes do que vem ocorrendo com o Setor Elétrico Brasileiro, a 

conservação de energia em nosso País passa por uma profunda transformação, sendo 

aumentados sobremaneira os investimentos realizados nesta área e ampliado a 

abrangência da questão para toda a sociedade, com as repercussões positivas que 

certamente advirão desta ação. 
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This work defines, updates and gives continuity to the studies that are being developed 

in PPE-COPPE/UFRJ on energy efficiency in the new context of the Brazilian Electric 

Sector, and aims to describe and to evaluate the investments in energy conservation that 

are applied by this Sector, before and after its restructuring, as well as the adopted and 

proposed institutional models for the development and implementation of the electric 

efficiency in Brazil.  For that, it takes for base the proposals from the Utilities Energy 

Conservation Programs presented to the approval of ANEEL, and discusses the 

perspectives for this subject in our Country. Still discusses the criteria and 

methodologies that are being made and used for energy conservation projects 

evaluation. 

It concludes that, as well as what happens to the Brazilian Electric Sector, energy 

conservation in our Country goes by a deep transformation, with a huge increasing in 

the investments made in this area enlarged by the inclusion of this subject for the whole 

society, with positive results that certainly will come from the implementation of this 

action. 
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1 – Introdução 

As mudanças que vêm ocorrendo na economia mundial, nas últimas décadas, 

revelam a tendência de diminuição da atuação direta do Estado em diversos setores 

econômicos, especialmente no de infra-estrutura. 

O caso brasileiro não difere deste quadro institucional.  O Setor Elétrico, após 

grande desenvolvimento entre os anos 50 e 70, começa a ter dificuldades para 

acompanhar a velocidade do crescimento e a qualidade exigidas por seu mercado. 

As crises do petróleo de 1973 e 1979 aprofundaram a crise financeira, 

aumentando substancialmente os custos do setor elétrico, que passou a necessitar de 

freqüentes aumentos tarifários, não concedidos pelo Governo Federal, na maioria das 

vezes. 

Vários estudos foram efetuados na tentativa de se equacionar o problema.  A 

contratação de consultores estrangeiros, aliado à participação ativa de grupos técnicos 

brasileiros, num processo contínuo de discussões, foi a solução encontrada para o 

delineamento de um novo modelo para o setor elétrico brasileiro. 

Surge neste novo enfoque, em 1997, a Agência Nacional de Energia Elétrica - 

ANEEL, estabelecida para atuar como autoridade reguladora imparcial e independente, 

capaz de lidar de maneira eficaz com as questões decorrentes da participação privada no 

setor e da concorrência.  Deve ainda concentrar-se em papéis centrais de 

regulamentação e fiscalização, delegando responsabilidade quando possível, mostrando 

a intenção governamental de restringir as atividades dos agente envolvidos neste setor. 

Coube à ANEEL, neste novo contexto, o papel de regulador também para a 

eficiência energética, na medida em que introduziu nos contratos de concessão das 

novas empresas distribuidoras privatizadas cláusula de obrigatoriedade de aplicação, em 

eficiência energética, recursos mínimos de 1% de suas receitas operacionais. 

O estabelecimento da aplicação de 1% das receitas das concessionárias 

distribuidoras em programas de incremento à eficiência no uso e na oferta de energia 

elétrica, no caso brasileiro, deixou às empresas a decisão quanto à implementação dos 

programas a serem associados a estes recursos.  Esta regra regulatória deu às empresas a 

devida autonomia empresarial para a utilização dos recursos da maneira mais vantajosa 

possível aos seus objetivos estratégicos, respeitados os limites mínimos estabelecidos 

pela Agência Reguladora. 
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Um convênio foi então estabelecido entre a ANEEL e a Centrais Elétricas 

Brasileiras - ELETROBRÁS, através do Programa Nacional de Conservação de Energia 

Elétrica, o PROCEL, com o objetivo de se obter o necessário suporte técnico à 

avaliação e acompanhamento dos programas e projetos submetidos pela distribuidoras à 

ANEEL, para a devida aprovação. 

Recursos da ordem de R$ 196 milhões foram propostos por 17 empresas 

distribuidoras, para aplicação em projetos de conservação de eletricidade no ano 1999, 

com resultados previstos de 754,6 GWh/ano economizados e redução de demanda na 

ponta de 249,6 MW.  A ANEEL e o PROCEL viram-se, então, frente à árdua tarefa de 

tornar esses investimentos produtivos para a sociedade e atrativos para as 

concessionárias.  Manuais de elaboração de projetos foram concebidos e um enorme 

trabalho de avaliação e aprovação de projetos foi desenvolvido, em conjunto com a 

criação de critérios e metodologias adequadas a esse tipo de assunto. 

O ineditismo do trabalho trouxe uma série de problemas que demandou um 

aprendizado por parte de todos os participantes, ANEEL, PROCEL e Concessionárias.  

As soluções criadas para fazer frente aos problemas encontrados passou por um rico 

processo de participação de toda a sociedade, através da utilização de um mecanismo de 

consulta pública. 

Novos Programas vêm sendo submetidos à aprovação do órgão regulador, ano a 

ano, e, cada vez mais, aprimora-se este processo com ganhos múltiplos para a sociedade 

brasileira.  Um novo arranjo vem, então, se delineando para o tratamento da questão da 

eficiência energética em nosso País.  Os instrumentos e recursos para, de fato, 

alavancarem definitivamente esta questão no Brasil estão colocados.  Cabe às 

organizações que lidam ou que têm interesse no assunto cuidar para que este novo 

formato institucional maximize os benefícios para toda a sociedade. 

Este trabalho delimita, atualiza e dá continuidade a estudos que vêm sendo 

orientados no PPE-COPPE/UFRJ (POLLIS, 1999) sobre a questão da eficiência 

energética no novo contexto do Setor Elétrico Brasileiro, e tem o objetivo de descrever 

e avaliar os investimentos em conservação de energia realizados e a serem realizados 

por este Setor, antes e após a sua reestruturação, bem como os modelos institucionais 

adotados e propostos para o desenvolvimento e implementação da eficiência elétrica no 

Brasil.  Para isso, toma por base as propostas de Programas de Conservação de Energia 

apresentadas até então pelas concessionárias distribuidoras de eletricidade à aprovação 
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da ANEEL, e, assentado nisso, discute os novos caminhos para esta questão em nosso 

País. 

Inicialmente faz um breve histórico do Setor Elétrico Brasileiro, apresentando 

como foram realizados os primeiros investimentos em conservação de energia elétrica 

no Brasil, e o novo modelo institucional delineado para a indústria elétrica no País. 

Dando prosseguimento, mostra que num modelo agora privado, no qual devem 

prevalecer aspectos de competição, foram institucionalizados mecanismos que deram 

continuidade à política de eficiência elétrica, aumentando significativamente os recursos 

aplicados neste assunto.  Discute, ainda, os critérios e metodologias montados para 

balizar os investimentos efetuados pelas empresas distribuidoras de eletricidade. 

O capítulo seguinte, capítulo 4, apresenta detalhadamente os Programas de 

Eficiência Energética submetidos pelas empresas à aprovação da ANEEL para execução 

durante o ano de 1999.  Neste momento tenta-se mostrar a forma como as empresas 

encararam esta nova atividade, através da montagem de quadros que identificam 

claramente a estrutura dos investimentos propostos. 

O capítulo 5 discorre sobre os ensinamentos e dificuldades enfrentados por todos 

os atores protagonistas deste processo, e apresenta como estão sendo montados os novos 

Programas de Eficiência Energética, agora para 42 empresas.  Discute, ainda, como 

alguns países vêm tratando esta questão, e como deverá caminhar a eficiência energética 

em nosso País num futuro bastante próximo. 

Finalmente termina por fazer algumas considerações sobre as enormes 

transformações porque vem passando o Brasil em relação a um tema tão importante e 

abrangente quanto este. 
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2 – A Conservação de Energia Elétrica até a Reforma do Setor Elétrico Brasileiro 

Faz-se, neste capítulo, um pequeno resumo das circunstâncias sob as quais foram 

efetivadas ações de conservação de energia elétrica no Brasil e dos investimentos 

efetuados neste tipo de atividade num passado recente, e ainda das novas condições 

institucionais em que se estabeleceu o Setor Elétrico Brasileiro a partir da privatização 

das empresas distribuidoras de eletricidade e de sua reestruturação operacional. 

2.1 – Breve Histórico do Setor Elétrico 

A partir da década de 50, o padrão de industrialização do País implicou na 

necessidade de significativas inversões públicas nas áreas de infra-estrutura e indústrias 

de base, particularmente em atividades produtivas como a energia elétrica 

(REICHSTUL, 1984). 

O Sistema Elétrico Brasileiro, com a peculiaridade de ser caracterizado por um 

grande potencial hidrelétrico e áreas continentais de atendimento (condições 

topográficas e pluviométricas favoráveis e presença de muitas externalidades positivas 

como regularização de fluxos  fluviais, baixos níveis de emissões de gases, viabilização 

de irrigação, etc), a partir da Segunda Guerra Mundial se viu capaz de obter 

significativos ganhos de produtividade com a adoção de um modelo que, atendendo à 

crescente demanda por energia elétrica, apresentava custos reais decrescentes e 

continuada melhoria de qualidade, com a implementação de grande extensão de linhas 

de distribuição, construção de um sistema de transmissão interconectado e a construção 

de grandes hidrelétricas, de forma a melhor aproveitar as potencialidades oferecidas. 

Como dito inicialmente, tal modelo foi fortemente calcado em investimentos 

públicos com a geração e transmissão, em sua maioria a cargo do Governo Federal, 

através da empresa estatal federal Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRÁS e 

suas subsidiárias, e a distribuição de energia elétrica em mãos de empresas de 

propriedade dos Governos Estaduais.  É importante observar que, neste modelo, a 

operação coordenada é um elemento essencial para maximização da produção 

energética, devido ao fato de as usinas hidráulicas terem reservatórios com capacidade 

plurianual de armazenamento de energia. 

Quanto à estrutura institucional, a partir de 1960, coube ao Ministério das Minas e 

Energia – MME a gestão dos serviços públicos de energia elétrica, com o Departamento 

Nacional de Águas e Energia Elétrica – DNAEE (até 1965, CNAEE – Conselho 
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Nacional de Águas e Energia Elétrica) responsável pela aplicação de políticas e 

diretrizes para a exploração destes serviços, e à ELETROBRÁS o papel de 

coordenadora do planejamento, holding das empresas sob controle do Governo Federal, 

além de gestora dos recursos para a expansão do Setor (REZENDE E PAULA, 1997). 

Do ponto de vista da regulação, o Sistema Elétrico Brasileiro assentava-se sobre o 

Código de Águas, com tarifas determinadas no custo de serviço1.  Cabia ao DNAEE a 

aprovação das tarifas e verificação das condições do atendimento elétrico efetuado pelas 

diferentes empresas. 

Os trinta anos que se seguiram ao final da Segunda Guerra produziram uma 

trajetória de enormes e contínuos sucessos quanto ao desenvolvimento da indústria da 

eletricidade no País.  Do lado da oferta, a plena exploração de oportunidades de 

economias de escala e de escopo promoveu a continuada redução de custos e melhoria 

da qualidade do serviço.  Do ponto de vista da demanda, a integração de mercados 

provocava um forte incremento da demanda, abrindo novas oportunidades de economias 

de escala e de escopo (OLIVEIRA, 1998a).  Este processo induziu à rápida expansão da 

rede de eletricidade que foi, paulatinamente, cobrindo áreas urbanas e rurais, levando 

grande contigente da população brasileira a ter acesso a este serviço. 

A adoção de políticas tarifárias, nas quais subsídios cruzados buscavam facilitar o 

acesso das regiões mais pobres e dos grupos sociais de menor poder aquisitivo, 

complementava este quadro, permitindo a ampla difusão do uso da eletricidade por toda 

a nossa sociedade. 

Embora, em sua maior parte, o Setor Elétrico dispusesse de uma estrutura de 

sistema elétrico conforme a mencionada, na década de 70 era identificado por uma 

convivência de empresas totalmente verticalizadas (integradas pela geração, transmissão 

e distribuição), empresas com a operação da geração e da transmissão e empresas 

especializadas na distribuição.  Apesar destas diferenças de estrutura, o modelo como 

um todo mantinha a característica de centralização das atividades de operação e 

planejamento da expansão. 

No que concerne às tarifas, desde meados de 1970 estas se basearam na adoção de 

uma tarifa única para o País.  Essa política implicou a existência de uma reserva de 

garantia de remuneração, a RGG – Reserva Global de Garantia, e de uma Conta de 

Resultados a Compensar – CRC, cuja função era a de contabilizar as insuficiências e 

                                                 
1 A tarifa pelo custo de serviço garante o ressarcimento dos custos e uma remuneração para os 
investimentos das empresas. 
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excedentes de receita, de forma a garantir uma remuneração mínima de 10% (em alguns 

casos 12%) sobre os ativos das empresas2. 

A partir deste período o setor de energia elétrica foi moldado por mudanças 

repentinas ocasionadas pelo choque do petróleo e pelo significado dessas mudanças em 

termos mundiais.  A brusca e acentuada elevação nos preços do petróleo provocou 

grande abalo na economia dos países desenvolvidos e repercutiu fortemente sobre o 

processo de crescimento econômico do País.  Nessa conjuntura, as fontes externas de 

financiamento se retraíram e, consequentemente, as taxas de juros elevaram-se, 

dificultando os investimentos necessários à reposição de máquinas e equipamentos 

desgastados e obsoletos no parque industrial brasileiro. 

Também como conseqüência dessas mudanças o endividamento externo do Setor 

Elétrico Brasileiro agravou-se, dado o aumento das taxas de juros internacionais e a 

manipulação das tarifas, como um mecanismo de controle da inflação3.  A tarifa de 

energia elétrica na década de 70 chegou a US$ 90/MWh, e no final da década de 80 a 

US$ 46/MWh (FARIA, 1994). 

De todo modo, o modelo implementado no Brasil para o Setor Elétrico obteve 

sucesso até meados dos anos 80, na medida em possibilitou a realização de crescentes e 

vultosos investimentos em geração, transmissão e distribuição, até 1987, quando então 

os recursos investidos começam a sofrer uma redução significativa, atingindo o nível 

mais baixo no ano de 19954. 

É interessante observar que, em 1973, quando o choque do petróleo anunciava 

uma crise energética mundial, a opção brasileira dirigiu-se exatamente para setores 

industriais eletrointensivos, grandes consumidores de energia, em detrimento de 

processos de racionalização e conservação.  O II Plano Nacional de Desenvolvimento - 

II PND, aprovado pelo governo federal em 1975 e que tinha o intuito de preservar o 

crescimento econômico e administrar o gradualismo anti-inflacionário, desenhava um 

cenário que ignorava a grande transformação da economia mundial, anunciando uma 

                                                 
2 Uma das principais conseqüências da unificação tarifária foi o estímulo à ineficiência 
administrativa e à progressiva negligência das empresas do setor em relação aos custos, pois 
as empresas rentáveis em muitos casos eram penalizadas com a transferência de seus ganhos 
para empresas não rentáveis, ou mal administradas (REZENDE E PAULA, 1997). 
3 A utilização das empresas do setor como instrumentos de implantação de políticas de 
desenvolvimento industrial no País, a recessão e o não-crescimento da demanda foram todos 
fatores que levaram o setor, mais tarde, à estagnação por falta de recursos (ABREU E SAUER, 
1999). 
4 Saem de cerca de 4 bilhões de reais em 1970 para mais de 14 bilhões de reais em 1987 
(ELETROBRÁS, 1999). 
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taxa de crescimento da indústria de 12% ao ano.  O planejamento para o Setor Elétrico5 

espelhava fielmente essa tendência, apontando para o crescimento do consumo de 

energia elétrica a um ritmo de 12% ao ano e para o crescimento da capacidade instalada 

superior a 10% ao ano, e sancionava boa parte dos grandes projetos indicados no 

período anterior, ainda no “milagre”6, incluindo a construção da usina de Itaipu. 

O esforço do setor público na sustentação do crescimento da economia brasileira 

foi praticamente isolado.  O capital privado nacional não investia além dos serviços que 

lhe eram solicitados pelo próprio setor público.  O capital privado estrangeiro era 

escasso, uma vez que as economias centrais estavam em crise.  Esse esforço, todo ele 

jogado nos ombros do setor público, tinha, evidentemente, os seus limites. 

Em 1979, o segundo choque do petróleo colocou o balanço de pagamentos no 

Brasil em situação bastante difícil.  Em 1980, o choque dos juros internacionais advindo 

da crise instituída pelo choque do petróleo colocou à vista todo o passivo das empresas 

concessionárias de energia elétrica.  Exibindo uma dívida externa de US$ 20 bilhões, o 

Setor Elétrico Brasileiro estava à mercê dessas flutuações do mercado internacional 

(LIMA, 1995b). 

As condições internas do Setor Elétrico foram agravadas pela recessão econômica 

ocorrida entre 1981 e 1983, que prejudicou mais ainda a capacidade financeira do Setor.  

Nessa época começaram a se esboçar margens de capacidade ociosa  em alguns 

segmentos do sistema interligado (Regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste) e, como ponta 

de lança da política de incentivo às exportações, determinada pelo governo federal para 

enfrentar a crise econômica, foram adotadas as tarifas especiais7. 

Diante deste quadro de indefinições quanto ao mercado de eletricidade - sérias 

restrições financeiras e dependências empresariais (intervenções federais nos negócios 

das empresas de eletricidade) - que o Setor se viu conduzido à discussões sobre a 

autonomia das empresas públicas, sobre os instrumentos de planejamento do Setor até 

então utilizados, internamente, sobre o processo de esgotamento do modelo, sobre as 

questões institucionais e sobre o próprio financiamento do Setor de Energia Elétrica.  O 

fato é que, no início da década de 90, o Setor de Energia Elétrica chegou a uma situação 

ingovernável, apresentando níveis extremamente elevados de inadimplência intra-

                                                 
5 Plano 90, de dezembro de 1974 (LIMA, 1995a). 
6 Aceleração do processo de desenvolvimento econômico ocorrido no Brasil entre 1968 e 1974, 
conhecido como “milagre brasileiro”. Em 1973, o crescimento da economia brasileira chegou 
aos 11,4%, taxa jamais registrada na história do País (CABRAL et al., 1988). 
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setorial e para com as empresas privadas.  Isto num setor que exige um grau de 

coordenação muito acentuado, para fazer valer as vantagens técnicas de sistema 

interligado. 

Assim, é dado um novo encaminhamento relativo à organização básica do Setor, 

através da Lei n° 8.6318, que propõe a desequalização tarifária e o encontro de contas 

entre empresas.  Neste novo regime, todos os riscos são assumidos pelas empresas 

elétricas, sob a supervisão do órgão regulador e, caso haja má gestão desses riscos, 

elevam-se os custos dos investimento e este sobrecusto é repassado para os 

consumidores (REZENDE E PAULA, 1997). 

Surgem a partir daí algumas alternativas que colocam em cena a remodelagem e 

privatização do Setor, discutindo-se, por conseguinte, o papel do Estado, o da 

ELETROBRÁS, e o dos instrumentos de operação e planejamento do Setor.  O 

diagnóstico da crise indicava estar a estrutura industrial monopolista e estatizada na 

origem do mau desempenho econômico da indústria da eletricidade, emergindo então 

uma proposta da sua desregulamentação e da introdução da concorrência como 

alternativa para sua organização industrial (OLIVEIRA, 1998). 

2.2 – Investimentos em Conservação de Eletricidade no Modelo Anterior 

É nesse ambiente organizacional crítico do Setor Elétrico, que surge, em 19869,o 

PROCEL - Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (mais tarde 

chamado Programa de Combate ao Desperdício de Energia Elétrica), como a primeira 

tentativa sistemática de promover o uso racional da eletricidade em nosso País.  Seu 

objetivo é de promover a racionalização da produção e uso da energia elétrica e, como 

decorrência da maior eficiência, propiciar o mesmo produto ou serviço com menor 

consumo, eliminando desperdícios e assegurando a redução global de custos e 

investimentos para o Brasil.  Para coordená-lo foi criado o Grupo Coordenador da 

Conservação de Energia – GCCE.  Esse grupo era composto por representantes de 

diversos segmentos da sociedade e do Setor, como: Ministério das Minas e Energia – 

                                                                                                                                               
7 Energia Garantida por Tempo Determinado – EGTD, depois Energia Sazonal Não Garantida – 
ESNG, sendo fortemente subsidiadas para atender segmentos específicos da indústria. 
8 A Lei preceitua que a tarifa é cobrada por cada empresa, para cobrir seus custos e, 
estabelece acordos de cotas de resultados a compensar, visando liquidar débitos vencidos. 
Extingue o regime de remuneração garantida, obriga o contrato de suprimento entre empresas, 
reativa a Reserva Global de Reversão – RGR que provê recursos também para conservação 
de energia elétrica, e obriga a constituição de Conselhos de Consumidores, entre outros. 
9 A portaria Interministerial n° 1877, que institui o PROCEL, é datada de 30/12/1985. 
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MME, Ministério da Indústria e Comércio – MIC, empresas elétricas representadas pelo 

Comitê de Distribuição – CODI, pelo Comitê de Coordenação da Operação do Norte e 

Nordeste – CCON e pelo Grupo de Apoio Técnico às Concessionárias da Região Norte 

– GAT/CRN, e consumidores representados pela Confederação Nacional da Indústria – 

CNI e Confederação Nacional do Comércio – CNC.  Foi atribuída à ELETROBRÁS a 

função de Secretaria Executiva do GCCE. 

Pode-se distinguir três fases no PROCEL.  A primeira bastante ativa, até 1991, em 

que o Programa foi orientado principalmente para trabalhar no convencimento e 

orientação da sociedade quanto a efetividade das ações de conservação de energia, no 

levantamento de dados e realização de estudos sobre o uso da energia pelos 

consumidores finais e na montagem e aparelhamento laboratorial visando o 

desenvolvimento das primeiras pesquisas em busca da melhoria dos índices de 

eficiência dos equipamentos elétricos utilizados no Brasil.  Pouco se conseguiu avançar, 

nesta fase, em estudos e no estabelecimento de mecanismos financeiros para o estímulo 

e incentivo à utilização racional da energia elétrica. 

A segunda ocorreu durante um período pouco ativo do Programa, entre 1991 e 

1993, em que o PROCEL tornou-se programa do governo federal10, mas que não logrou 

sequer dar continuidade aos programas e projetos em andamento, graças às profundas 

reformas administrativas engendradas pelo governo Collor e que a ELETROBRÁS, 

principal provedora dos recursos necessários à implementação dos projetos, foi 

submetida de maneira bastante intensa.  É desta época, no entanto, a criação dos 

Programas de Conservação de Energia nas Concessionárias – PROCECON’s, convênio 

celebrado entre a ELETROBRÁS e as concessionárias em que a primeira estabelecia 

uma parceria para o financiamento das ações de conservação, devidamente acordadas 

entre as partes, empreendidas pelas segundas11.  Trata-se do primeiro instrumento de 

montagem organizada de um conjunto de projetos dentro de uma mesma empresa de 

eletricidade, o que começou a despertar estas organizações, ainda que de maneira 

incipiente, para a necessidade de introduzir a conservação de energia como uma de suas 

funções empresariais, e para o desenvolvimento de quadros técnicos capazes de saber 

lidar de maneira eficaz com este assunto. 

                                                 
10 Decreto Presidencial de 18 de julho de 1991. 
11 A ELETROBRÁS repassava às concessionárias estes recursos a fundo perdido (em média 
60% do valor total dos projetos) que serviam para fazer frente às despesas com materiais e 
equipamentos, consultoria, transporte, publicações, etc.  Às concessionárias reservava-se as 
despesas com pessoal próprio e material de escritório. 
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Durante esta fase, decisões quanto à reestruturação do Programa e quanto à 

alocação de recursos, eram tomadas internamente à Secretaria Executiva do PROCEL, a 

ELETROBRÁS, sem serem discutidas amplamente com os agentes envolvidos com o 

tema.  O instrumento operacional das ações de conservação de energia era 

preferencialmente a concessionária. 

Na terceira fase, a atual, o programa foi reativado e reestruturado de maneira 

exemplar.  Um grande aliado do Programa, a par da maior transparência que foi dada ao 

PROCEL através de ampla discussão sobre este tema que se seguiu com toda a 

sociedade, foi a disponibilidade dos recursos da Reserva Global de Reversão - RGR12 

para aplicação em projetos de conservação de energia elétrica.  Os recursos investidos 

em projetos desta natureza mais do que quintuplicaram entre 1993 e 1994 (COPPE, 

1994 E MARTINS et al., 1999) e, continuaram a ser aplicados à taxas crescentes até 

1998, como poderá ser visto mais adiante. 

Um novo enfoque também foi dado ao Programa durante esta fase.  A partir daí, 

foram incorporadas ações de eficiência energética no sistema elétrico como parte das 

medidas abrangidas pelo PROCEL.  Desta forma, projetos que possibilitassem a 

redução das perdas do sistema foram suportados e incentivados pelo PROCEL.  Além 

disso, o PROCEL incorporou ainda elementos da experiência internacional com a 

realização de uma quantidade razoável de acordos de cooperação com entidades 

internacionais ligadas à eficiência energética, tanto na Europa quanto na América do 

Norte.  Na sua fase recente, o PROCEL passou também a dedicar maior atenção aos 

problemas de marketing e à busca efetiva de um mercado que considere de forma 

permanente a eficiência energética (a chamada transformação de mercado). 

Quanto à questão institucional, foi configurada uma rede de eficiência energética 

(GASE – Grupo de Apoio à Secretaria Executiva do PROCEL), composta por dezenas 

de organizações e instituições empresariais produtivas, de serviço de consultoria, 

organizações e associações públicas, laboratórios e institutos de P&D e universidades.  

O objetivo desta rede foi de discutir, definir e analisar prioridades, estratégias e rumos 

do Programa, decidindo sobre a melhor aplicação dos recursos e implementação dos 

estudos e projetos que compõem seu Plano de Ação.  Momentaneamente o GASE, 

grupo que agrega os integrantes da rede, está desativado por questões de reestruturação 

                                                 
12 A RGR é um recurso administrado pela ELETROBRÁS, recolhido através das tarifas de 
eletricidade aplicadas pelas concessionárias, sendo um item de seus custos do serviço 
calculado por um percentual sobre seus ativos imobilizados em serviço. 
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interna da Secretaria Executiva e redefinição dos objetivos e linhas de ação do 

PROCEL. 

Com estrutura, organização e recursos descritos o PROCEL logrou alcançar 

resultados quantitativos que têm sido estimados em termos de economia anual de 

energia e redução de demanda na ponta do sistema.  Esses valores de economia de 

energia podem ser expressos na energia equivalente produzida por uma usina 

hidrelétrica típica brasileira, cuja construção foi postergada devido à implementação das 

medidas de conservação.  Considera-se ainda o investimento que foi evitado para a 

construção dessa usina, em termos do custo de expansão do sistema elétrico, levando 

em conta a geração, transmissão e distribuição da energia. 

Os resultados da atuação do PROCEL, até 1998, indicam então, segundo as duas 

tabelas seguintes, investimentos realizados pelo Setor Elétrico de R$ 157,9 milhões no 

período 1986/98 e um investimento evitado da ordem de R$ 3,13 bilhões. 

 

Tabela 2.1 – Resultados Anuais Obtidos pelo PROCEL 1986/1998 
 1986-95 1996 1997 1998 

(1) Investimentos Aprovados (R$ milhões) 
 (US$ milhões) 

63,5 
61,6 

50,0 
46,7 

122,0 
109,9 

159,0 
135,9 

(2) Investimentos já realizados (R$ milhões) 
 (US$ milhões) 

47,3 
45,9 

19,6 
18,3 

40,6 
36,6 

50,4 
43,1 

(3) Energia Economizada e Geração Adicional (GWh/ano) 1.846 1.970 1.758 1977 

(4) Usina Equivalente (MW) (a) 435 430 415 460 

(5) Redução de Carga na Ponta (MW) 322 293 976 532 

(6) Investimento Evitado (R$ milhões) 870 860 830 920 

(a) Obtida a partir de (3), considerando um fator de capacidade típico de 56% para usinas hidroelétricas 
e incluindo 15% de perdas médias na T&D para a parcela de conservação de energia 

Fonte: PROCEL, 1999. 
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Tabela 2.2 – Resultados Acumulados pelo PROCEL 1986/1998 

 TOTAL ACUMULADO 

1986-98 

Investimentos Aprovados (R$ milhões) 
 (US$ milhões) 

394,5 
354,1 

Investimentos já realizados (R$ milhões) 
 (US$ milhões) 

158,0 
143,9 

Energia Economizada e Geração Adicional (GWh/ano) (a) 6.746 

Usina Equivalente (MW) 1566 

Redução de Carga na Ponta (MW) 2.018 

Investimento Evitado (R$ bilhões) 3,13 

(a) A energia economizada e a geração adicional acumuladas são calculadas levando em conta a 
persistência das medidas implementadas 

Fonte: PROCEL, 1999. 
 

Grande parte destes recursos, cerca de 70%, foram obtidos através da RGR.  Os 

demais recursos entraram como contrapartida das empresas, ou foram concedidos pela 

ELETROBRÁS à fundo perdido, para projetos de interesse do Programa.  Do total de 

recursos obtidos através da RGR, 47,7% destinaram-se a projetos de melhoria da 

eficiência da Iluminação Pública, 20,0% a projetos de instalação de medidores em 

consumidores sem medição, 11,8% a projetos de redução das perdas dos sistemas de 

distribuição e os demais 20,5% em outros projetos do lado do uso final da eletricidade. 

Não foi pequeno o esforço empreendido pelo PROCEL, nestes 12 anos, na 

tentativa de convencimento e busca de aliados para a questão da eficiência energética.  

A maior parte dos resultados alcançados deve-se a acordos com fabricantes de motores 

elétricos, equipamentos eletrodomésticos e de iluminação.  A partir da mudança 

institucional do Setor Elétrico, poderemos perceber que este quadro irá se modificar 

substancialmente. 

2.3 – Recentes Mudanças Estruturais do Setor Elétrico 

Um crescente movimento de reestruturação e mudança vem ocorrendo na 

economia mundial, nas últimas duas décadas deste século, que tem revelado uma 

tendência comum de diminuição da atuação do Estado como empresário e a inserção da 

iniciativa privada em setores originalmente estatais como é o caso da infra-estrutura.  As 
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principais razões que levam os países a buscarem a desestatização estão associadas a 

questões políticas, sociais, econômicas, fiscais ou a uma combinação dessas. 

Na América Latina, resguardando a especificidade de cada país, as privatizações 

foram determinadas sobretudo por problemas de desajuste fiscal e endividamento 

externo, recessão e períodos de altas taxas de inflação.  Nesse contexto, caracterizado 

pela perda do controle da política econômica, foram acelerados os movimentos na 

direção da desestatização, e da desregulamentação (VINHAES, 1999). 

Em geral, o objetivo da reforma destes setores tem sido, principalmente, 

introduzir a competição naqueles segmentos não caracterizados como monopólio 

natural, com base na tese de que as empresas atingem maiores níveis de eficiência 

quanto mais estejam submetidas à concorrência.  De acordo com a tendência que vem 

regendo a economia mundial, os monopólios estatais estão sendo submetidos, quando 

possível, a mercados mais livres. 

Os segmentos que possuem altos ganhos de escala, no entanto, opõem-se a essa 

tendência quando seus privilégios monopolistas estão sendo ameaçados.  A 

regulamentação desempenha, por conseguinte, um papel importante nas reformas 

estruturais, no sentido de coibir abusos por parte dos diversos agentes integrantes da 

indústria em questão.  A regulamentação possui uma dimensão considerável, dado que 

engloba o controle de custos e preços, a qualidade do produto, o controle ambiental, a 

estrutura de mercado, o acesso às informações, a conduta e a performance empresarial. 

Em suma, regulamentação e privatização são poderosos instrumentos de política, 

podendo ser usados de diferentes formas para atingir objetivos econômicos, mas são 

instrumentos imperfeitos quando utilizados de maneira isolada (VINHAES, 1999). 

O setor de energia elétrica, anteriormente, na maioria dos países, era monopólio 

vertical e, em muitos casos, estatal.  A partir dos anos 80, a eletricidade começou a ser 

vista como um produto que poderia ser negociado no mercado e, para que se tornasse 

mercadoria atraente, dever-se-ia separar os diversos segmentos dos sistemas; geração, 

transmissão, distribuição e comercialização.  Cada etapa deveria ser disputada no 

mercado, seja através de compra de concessão e da manutenção desta, seja por fatia do 

mercado a ser suprido (ABREU E SAUER, 1999). 

Para que este mercado exista e funcione de modo eficiente, as empresas, então, 

devem ser reestruturadas.  Pode-se definir reestruturação como um arranjo comercial 

para vender energia ou seja, separando e abrindo estruturas integradas da indústria e 
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introduzindo a competição e a escolha (e a privatização como substituição da 

propriedade do governo pela propriedade privada). 

No Brasil, conforme relatado no item 2.1, após um grande desenvolvimento entre 

os anos 50 e 70, o Setor Elétrico Brasileiro, por uma série de razões, começou a ter 

dificuldades para acompanhar o crescimento e os níveis de qualidade que o mercado de 

energia elétrica necessitava e exigia.  A crise do petróleo aprofundou a crise financeira 

que se abateu sobre o Setor, aumentando substancialmente seus custos, que passou a 

necessitar de constantes aumentos tarifários, contrários às diretrizes do governo federal. 

Durante a parte inicial da década de 90, foram feitos vários estudos visando 

solucionar o problema estabelecido – descontrole na gestão de algumas concessionárias, 

crescente incapacidade de investimento das empresas do Setor, projetos de geração 

completamente paralisados, concessões de geração outorgadas e não iniciadas, aumento 

de perdas técnicas e principalmente comerciais, incrementos das restrições do sistema 

de transmissão e consequentemente risco de interrupções, operação do sistema de 

geração a níveis excedentes ao limite recomendável da capacidade nominal, e a perda 

generalizada de gestão técnica e administrativa das empresas (ELETROBRÁS, 1999a) - 

culminando com a contratação, em 1996, de consultores estrangeiros para um estudo 

global e profundo que servisse de base para uma proposta visando delinear um novo 

quadro institucional para o Setor Elétrico Brasileiro (Reforma do Setor). 

A partir de uma longa e acirrada discussão a respeito da proposta apresentada 

pelos consultores internacionais Coopers & Lybrand, em fins de 199713, está hoje em 

pleno curso no Brasil, uma reforma para Setor Elétrico Brasileiro que compreende a 

privatização das empresas elétricas e a implementação de um modelo que venha a 

introduzir a competição no mercado da eletricidade.  Neste modelo o governo tem o 

papel de regulador, formulador de políticas e fiscalizador do Setor, deixando à iniciativa 

privada a responsabilidade da operação do sistema e dos novos investimentos.  Espera-

se com este novo ambiente maior eficiência, levando portanto maiores benefícios aos 

consumidores. 

                                                 
13 Além de algumas definições legais e medidas que já haviam sido tomadas antes do término 
do relatório dos consultores, e que de certa forma não correspondiam  ao que se propunha, 
outras influências interferiram na substância e cronologia ideal do processo: a privatização 
comandada pelo BNDES a partir de 1990, sob pressão da necessidade de caixa do Tesouro 
Nacional, e as dificuldades de entendimento entre o governo federal e alguns governos 
estaduais (LEITE, 1998).  Tal fato contribuiu para a implementação de modelo que não 
correspondeu exatamente à proposta apresentada. 
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Desta forma, um conjunto de dispositivos legais vem sendo implementado para 

adequação e viabilização do funcionamento do novo modelo14, ao passo que uma série 

de empresas vem sendo vendidas à iniciativa privada.  A maior parte das empresas, 

antes integradas verticalmente, já tiveram suas contas contábeis separadas por tipo de 

atividade (geração, transmissão e distribuição).  Outras foram desmembradas e 

constituídas diferentes empresas a partir de uma única empresa.  Os contratos de 

concessão estão sendo renegociados e assinados.  Neste momento, encontram-se 

bastante avançadas, as vendas das empresas concessionárias de distribuição. 

O funcionamento deste modelo está assentado, principalmente, na combinação das 

atividades de três organismos, o Operador Nacional do Sistema – ONS, a Agência 

Nacional de Energia Elétrica – ANEEL e o Mercado Atacadista de Energia Elétrica – 

MAE. 

Cabe ao ONS, organização privada e sem fins lucrativos, a responsabilidade pela 

promoção da otimização da operação do sistema eletroenergético, garantia do acesso à 

rede de transmissão de todos os agentes do Setor Elétrico, coordenação, controle e 

operação do sistema, e ainda o planejamento, a programação e o despacho da carga, 

além da contratação e administração do serviço de transmissão de energia.  O ONS pode 

ainda propor a ampliação da malha de transmissão à ANEEL.  Na formação do ONS 

estão contemplados agentes representantes dos segmentos de geração, transmissão, 

distribuição, importadores, exportadores, consumidores e governo, sendo que o 

Ministério das Minas e Energia – MME tem direito de voto especial em situações 

politicamente sensíveis como por exemplo na aplicação de racionamento preventivo. 

                                                 
14 A Constituição Federal de 1988, que cria a obrigatoriedade de licitação para a outorga de 
concessão e permissão de todos os serviços públicos, é o primeiro marco do novo 
ordenamento jurídico disciplinador dos serviços de energia elétrica.  Outros marcos importantes 
são o Decreto n° 915 (autoriza formação de consórcios para exploração de aproveitamentos 
hidrelétricos), Decreto n° 1009 e Portaria n° 337 (assegura livre acesso à malha federal de 
transmissão), Lei n° 8987 (regulamenta obrigação de licitação da concessão para geração, 
transmissão e distribuição), Decreto n° 1503 (inclui o Sistema ELETROBRÁS no PND), Lei n° 
9074 (cria o Produtor Independente-PIE, dá liberdade de compra a alguns consumidores e 
assegura livre acesso dos agentes às malhas de distribuição e transmissão), Decreto n° 1717 
(estabelece normas para prorrogação das concessões), Decreto n° 2003 (caracteriza os PIE’s 
e autoprodutores e assegura-os livre acesso às redes), Lei n° 9427 (cria o agente regulador, 
muda tarifa para serviço pelo preço e regulamenta a produção independente), Resolução n° 
094 (define limites para não haver participação hegemônica nos segmentos geração e 
distribuição), Decreto n° 2655 (regulamenta o MAE e define regras do ONS), Resolução n° 249 
(estabelece condições de participação dos agentes no mercado de eletricidade), Resolução n° 
264 (estabelece condições para contratação de energia pelos consumidores livres), Resolução 
n° 265 (exercício da atividade de comercialização), Resoluções n° 266, 269 e 270 (condições 
tarifárias), Resolução n° 271 (dá nova redação para a questão do MAE e MRE) e Resoluções 
n° 307 e 351 (dispõem sobre o estatuto e atividades do ONS). 
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A ANEEL foi criada pela Lei n° 9.427/96, sendo um órgão independente, 

responsável principalmente por regular e fiscalizar a produção, transmissão, distribuição 

e comercialização de maneira articulada com os Estados, promover as licitações 

destinadas às contratações de concessionárias, celebrar e gerir contratos de concessão, 

determinar e implementar as revisões de tarifas, assegurar a competitividade no MAE e 

implementar o livre acesso às redes de transmissão, além de estabelecer os parâmetros 

técnicos e operacionais que possam garantir um serviço de qualidade aos consumidores. 

Uma importante atribuição da ANEEL diz respeito à sua incumbência de 

estabelecer, com vistas a propiciar concorrência efetiva entre os agentes e a impedir a 

concentração econômica nos serviços e atividades de energia elétrica, restrições, limites 

ou condições para empresas, grupos empresariais e acionistas, quanto à obtenção e 

transferência de concessões, à concentração societária e à realização de negócios entre 

si.  Ou seja, o papel da ANEEL está completamente imbuído do zelo pela concorrência 

e acompanhamento das práticas de mercado dos agentes envolvidos com o Setor.  

Dentro desta perspectiva, foram definidos os seguintes limites para a concentração do 

mercado com um mesmo grupo empresarial: 

 

Tabela 2.3 – Limites de Atuação no Mercado Brasileiro de Energia Elétrica 

Agente  Mercado Nacional  Mercado S/SE/CO  Mercado N/NE 

Geração  20%  25%  35% 

Distribuição  20%  25%  35% 

Geração + Distribuição  30%     

Fonte: ELETROBRÁS, 1999b. 
 

O MAE, regulamentado pelo Decreto n° 2.655 de julho de 1998, é um ambiente 

organizado e regido por regras claramente estabelecidas, no qual são realizadas as 

transações de compra e venda de energia elétrica, e onde, então, se processa a 

comercialização de energia entre seus participantes, tanto através de contratos bilaterais 

como no mercado “spot”15, tendo como limites os sistemas interligados 

Sul/Sudeste/Centro-Oeste e Norte/Nordeste.  O MAE é regulado pela ANEEL e operado 

pelo ONS. 

                                                 
15O mercado “spot” é onde se negocia a energia contratada bilateralmente e as sobras destes 
contratos 
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O ambiente competitivo está sendo construído então, na medida em que o número 

de participantes no mercado é ampliado e as informações como custos, preços e regras 

de atuação passam a ser de domínio público, num ambiente regulatório que estabelece 

limites de participação de empresas nos mercados e em que o modelo migra de um 

sistema monopolista centrado no Estado e coordenado pelo governo federal, para um 

sistema centrado na iniciativa privada e coordenado por órgãos independentes. 
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3 – O Novo Marco Regulatório para a Eficiência Elétrica 

Como comentado no capítulo anterior, o Setor Elétrico Brasileiro, formado pelas 

empresas concessionárias de geração, transmissão e distribuição, vem passando por 

profundas transformações nos últimos tempos.  A principal e mais marcante 

característica destas mudanças é a composição e controle da propriedade do capital.  

Contrariamente à situação vigente até um passado próximo, o Estado vem sendo 

paulatinamente substituído pelo capital privado nacional e internacional. 

Essa mudança de propriedade, denominada de processo de privatização, 

efetivamente se iniciou em 1995, com a venda em leilão de uma empresa concessionária 

de distribuição de eletricidade, a ESCELSA, com área de concessão no Estado do 

Espírito Santo, controlada pela ELETROBRÁS.  A partir daí, a LIGHT (empresa 

federal atuando na área metropolitana da cidade do Rio de Janeiro) e a CERJ (empresa 

estadual com área de concessão no Estado do Rio de Janeiro, exceto a capital) foram 

vendidas em 1996, e oito16 outras concessionárias foram vendidas em 1997, todas de 

distribuição.  Em julho de 1998, o setor privado detinha mais da metade da distribuição 

de energia elétrica do País, sendo que 15 empresas distribuidoras estavam totalmente 

em mãos da iniciativa privada17, e a CEMIG, empresa distribuidora para o Estado de 

Minas Gerais, tinha sua administração compartilhada com sócios estratégicos 

americanos (FRANCESCUTTI E CASTRO, 1998).  A Tabela 3.1 apresenta o 

cronograma de venda das empresa distribuidoras de eletricidade no Brasil até 1998. 

                                                 
16 A COELBA de propriedade do Estado da Bahia, a RGE e a AES-SUL pertencentes ao 
Estado do Rio Grande do Sul, a CPFL do Estado de São Paulo, a ENERSUL do Estado do 
Mato Grosso do Sul, a CEMAT do Estado do Mato Grosso, a ENERGIPE do Estado de Sergipe 
e a COSERN do Rio Grande do Norte. 
17 A Bandeirante, empresa distribuidora de eletricidade com área de concessão no Estado de 
São Paulo, também vendida no ano de 1998, foi leiloada em 17.09.1998. 
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Tabela 3.1 – Cronograma de Venda das Empresas Distribuidoras Brasileiras até 

1998 

Empresa  UF  Data do Leilão 
ESCELSA  ES  11.07.95 
LIGHT  RJ  21.05.96 
CERJ  RJ  20.11.96 
COELBA  BA  31.07.97 
RGE  RS  21.10.97 
AES-SUL  RS  21.10.97 
CPFL  SP  05.11.97 
ENERSUL  MS  19.11.97 
CEMAT  MT  27.11.97 
ENERGIPE  SE  03.12.97 
COSERN  RN  12.12.97 
COELCE  CE  02.04.98 
ELETROPAULO  SP  25.04.98 
CELPA  PA  09.07.98 
ELEKTRO  SP  16.07.98 
BANDEIRANTE  SP  17.09.98 
Fonte: LEON, 1998. 
 

Desde o início deste processo, o governo central e vários governos estaduais 

realizaram esforços para vender o controle de empresas concessionárias.  A crise 

crônica de endividamento dos governos estaduais forneceu mecanismos ao governo 

federal para implantar uma política de privatização das empresas elétricas estaduais, em 

benefício das contas públicas (LEON, 1998).  A história recente do Setor Elétrico levou 

os formuladores de sua política de privatização a optarem por iniciar pela distribuição, 

ponto inicial da cadeia da inadimplência que se estabeleceu entre as empresas elétricas 

brasileiras, fruto das baixas tarifas vigentes e da política de equalização tarifária adotada 

(as empresas de distribuição federais embora tenham sido quase as únicas adimplentes, 

com a sua privatização se evidenciava a vontade política de privatizar o Setor). 

Diferentes ações foram adotadas no sentido de possibilitar novas transferências.  

A criação de um novo arcabouço jurídico para o Setor e a instituição da Agência 

Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, com a finalidade de regular e fiscalizar a 

indústria elétrica, fazem parte destas ações. 

A partir destas mudanças institucionais ocorridas no Setor Elétrico Brasileiro, a 

conservação de energia elétrica tomou um novo rumo, bastante diverso daquele até 

então empreendido, principalmente com relação ao suporte financeiro de seus 

programas e projetos.  Os parceiros e aliados do PROCEL até então, apesar de intensa 

participação nos estudos, produção de idéias, delineamento e implementação das ações 
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de conservação de energia, pouco se empenharam ou contribuíram na busca dos 

recursos financeiros necessários ao desenvolvimento dos projetos.  Coube à 

ELETROBRÁS o esforço de arcar com a maior parte dos investimentos efetuados, 

utilizando-se para tanto de recursos orçamentários próprios, ou de destinar, promover e 

direcionar recursos da RGR para este tipo de ação, mediante forte convencimento das 

empresas sobre a adequabilidade dos projetos e disponibilização de condições especiais 

de financiamento (PROCEL, 1999). 

Assim, a partir de 1998, todas as empresas distribuidoras privatizadas, e que 

tiveram seus contratos de concessão revistos, viram-se obrigadas a apresentar, por força 

contratual, programas de melhoria da eficiência energética para aprovação pelo órgão 

regulador, a ANEEL.  Tal obrigação foi estimulada pelo lançamento em julho de 1998 

do Manual de Orientação para Elaboração de Projetos de Combate ao Desperdício de 

Energia Elétrica, e pela publicação da Resolução da ANEEL n° 242/98, que vieram 

regulamentar o chamado Ciclo 1998/199918. 

3.1 – Evolução das Cláusulas Contratuais para a Eficiência 

Os novos contratos de concessão de serviço público de energia elétrica, 

autorizados pela ANEEL e assinados nos atos das operações de privatização já 

realizadas, representam o instrumento básico das ações regulatórias que disciplinam o 

conjunto de atividades e das inter-relações entre os diversos agentes atuantes na 

indústria elétrica brasileira.  Sendo assim, esses contratos incorporam uma dimensão 

regulamentar indispensável ao exercício das relações institucionais entre o poder 

concedente e o concessionário.  Entretanto, a ausência de um quadro regulamentar 

preciso quando do início do processo de privatização configurarou definições com 

diferentes graus de precisão, em torno das atribuições específicas das concessionárias, 

relacionadas com as ações de eficiência energética.  A outorga de concessão consistiu 

em definir, no contrato de concessão, uma cláusula que estabelecesse o compromisso da 

concessionária com objetivos de eficiência energética. 

Como dito, a outorga e assinatura dos novos contratos de concessão se iniciaram 

com a privatização da ESCELSA.  Neste primeiro contrato, apenas foi estabelecido que: 

                                                 
18 Este Ciclo toma o ano de 1998 como base para as receitas anuais das empresas 
distribuidoras que serão utilizadas para cálculo dos recursos aplicados em programas de 
eficiência energética, como veremos adiante, e 1999 como ano de início da execução destes 
programas. 
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“Cláusula Sexta – Conservação de Energia Elétrica 

A Concessionária elaborará e submeterá, anualmente, à Concedente, plano de ações 

visando ao incremento da eficiência no uso e na oferta de energia elétrica, no qual deve 

constar, obrigatoriamente, ações voltadas para a orientação do uso racional de energia 

elétrica por seus consumidores e um plano de utilização integrada de recursos na 

oferta” (ANEEL, 1998a) 

Um aspecto desfavorável a ser considerado nesse primeiro contrato se relaciona 

com a ausência da definição do nível de gastos ou investimentos a serem efetuados pelo 

plano.  Além disso, não define o prazo para apresentação e aprovação do plano de 

ações, não detalha a aplicação dos recursos e não fixa penalidades para o caso do não 

cumprimento das ações e medidas compromissadas. 

Assim, observou-se, ao longo do período de novas outorgas de serviços elétricos 

concedidos, um veloz processo de aprendizagem das partes intervenientes no processo 

de concessão.  Os contratos imediatamente seguintes introduziram aprimoramentos no 

processo.  Ficou estabelecido que as concessionárias deverão elaborar, anualmente, 

programas de incremento à eficiência no uso e na oferta de energia elétrica. 

Com esse propósito, a ANEEL determinou dois tipos de dispositivos básicos de 

alcance geral: a alocação de “até 1%” da receita operacional anual da concessionária em 

medidas que tenham por objetivo a conservação de energia, e o compromisso de 

apresentar ao poder concedente um plano ou programa de medidas e ações para 

incremento da eficiência energética. 

Transcreve-se, a seguir, a cláusula contratual integrante dos contratos da LIGHT e 

da CERJ, que se diferenciam apenas por seus números e títulos, sendo “Cláusula Quarta 

- Reagrupamento das Áreas de Concessão Expansão e Ampliação dos Sistemas 

Elétricos, Conservação de Energia Elétrica” para a primeira, e “Cláusula Quinta – 

Encargos da Concessionária” para a segunda: 

“Quinta Subcláusula – A Concessionária implementará medidas que tenham por 

objetivo a conservação de energia, devendo elaborar, anualmente, programas de 

incremento à eficiência no uso e na oferta de energia elétrica.  Os programas deverão 

ter como meta a redução das perdas técnicas e comerciais globais, bem como detalhar 

ações voltadas à orientação dos consumidores para o uso racional e eficiente da 

energia elétrica. 

Sexta Subcláusula – Os resultados dos programas previstos na Subcláusula anterior 

serão anualmente apresentados ao Poder Concedente, que poderá determinar o 
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montante dos recursos a serem aplicados nos programas dos exercícios subsequentes, 

limitados a 1% (um por cento) da receita anual da Concessionária.  O descumprimento 

dessa determinação sujeitará a Concessionária a uma multa equivalente à importância 

que deveria aplicar no programa aprovado” (ANEEL, 1998a). 

Apesar da introdução de um dispositivo de punição para o caso do não 

cumprimento do acordado nesses dois novos atos contratuais, a cláusula voltada para 

ações de eficiência energética não define o prazo de apresentação e aprovação do 

programa e não estabelece o percentual de gastos exclusivo para usos finais, ou seja, 

não detalha a aplicação dos recursos, como poderá ser visto nos contratos subsequentes. 

Nos contratos do serviço concedido nos atos de privatização total ou parcial, 

realizados em data posterior, processaram-se outros avanços, quando da privatização da 

CEMIG, COELBA, RGE, AES-SUL, CEMAT, CPFL, ENERGIPE, ENERSUL e 

COSERN.  De maneiras distintas, os dispositivos regulamentares, nestes casos, 

incorporam a aplicação de recursos de, no mínimo, 1% da receita anual da 

concessionária, definindo como obrigatório que pelo menos ¼ deste montante esteja 

vinculado a ações especificamente ligadas ao uso final da energia elétrica.  Introduzem, 

ainda, prazo para a apresentação e aprovação dos programas, e, para algumas19, definem 

aplicação de recursos também em pesquisa e desenvolvimento tecnológico do Setor 

Elétrico.  Aparecem diferenças também ligadas à receita sobre a qual o percentual será 

aplicado, se receita operacional anual (exclusive impostos) ou receita anual de 

fornecimento de energia20. 

A redação da cláusula padrão, que hoje prevalece, e que passou a vigorar a partir 

da privatização da COELCE, é transcrita a seguir: 

“Cláusula Quinta – Encargos da Concessionária 

Quarta Subcláusula – A Concessionária implementará medidas que tenham por 

objetivo a conservação e o combate ao desperdício de energia, bem como pesquisa e 

desenvolvimento tecnológico do setor elétrico, devendo elaborar, para cada ano 

subsequente, programa de incremento à eficiência no uso e na oferta de energia 

elétrica que contemple a aplicação de recursos de, no mínimo, 1% (um por cento) da 

Receita Anual (RAo), calculada segundo a Sexta Subcláusula da Cláusula Sétima.  

Deste montante, pelo menos ¼ (um quarto) deverá ser vinculado a ações 

                                                 
19 CEMAT, CPFL, ENERGIPE, ENERSUL e COSERN. 
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especificamente ligadas ao uso final da energia elétrica e 0,1% (um décimo por cento) 

da Receita Anual (RAo) ser destinado à aplicação no Brasil em pesquisa e 

desenvolvimento tecnológico do setor elétrico.  É facultado à Concessionária a 

aplicação de montante superior a 1% (um por cento) da Receita Anual (RAo) no 

referido programa.  Esse programa anual, que contém metas físicas e respectivos 

orçamentos, deverá ter como objetivo a redução das perdas técnicas e comerciais 

globais, bem como ações específicas voltadas ao uso da energia de forma racional e 

eficiente por parte dos consumidores e ser apresentado à ANEEL até 30 de setembro de 

cada ano21. 

Quinta Subcláusula – O programa anual previsto na Subcláusula anterior deverá ser 

analisado e aprovado pela ANEEL, até 31 de dezembro do ano da sua apresentação22.  

O descumprimento das metas físicas, ainda que parcialmente, sujeitará a 

Concessionária a uma multa limitada ao valor mínimo que deveria ser aplicado, 

conforme Subcláusula anterior.  Havendo cumprimento das metas físicas sem que tenha 

sido atingido o valor mínimo estipulado na Subcláusula anterior, a diferença será 

obrigatoriamente acrescida ao montante mínimo a ser aplicado no ano seguinte, com 

as conseqüentes repercussões nos programas e metas” (ANEEL, 1998a). 

Os procedimentos para regular a imposição de penalidades, bem como as 

infrações às disposições legais sujeitas a multas, vieram a ser regulamentadas 

posteriormente pela Resolução da ANEEL n° 318, de 06 de outubro de 1998. 

De um modo geral, apesar de algumas importantes diferenças, todos os novos 

contratos de serviços elétricos concedidos aderiram aos mecanismos básicos de 

orientação geral definidos pelo regulador federal para o estímulo das atividades de 

conservação de energia entre os novos concessionários. 

Resumindo então, a cláusula contratual, que impele as empresas distribuidoras à 

aplicação de recursos em eficiência energética, estipula que no mínimo 1% da Receita 

Anual (RA) auferida no ano anterior deve ser aplicada em projetos que busquem o 

incremento da eficiência no uso e na oferta da eletricidade.  Pelo menos ¼ destes 

recursos devem ser aplicados em projetos vinculados diretamente ao uso final da 

                                                                                                                                               
20 Sobre esta questão a ANEEL emitiu o Ofício n° 055/1998-SFF/ANEEL de 26/08/98, que 
definiu as contas contábeis utilizadas como base de cálculo para obtenção dos valores a serem 
aplicados nos programas do Ciclo 1998/1999. 
21 Na verdade a data de apresentação dos programas depende das datas de assinaturas dos 
contratos, compreendendo, atualmente, ao período que vai de setembro à março. 
22 Qualquer que seja a data de apresentação, a ANEEL tem 90 dias para análise e aprovação 
dos programas. 
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energia, e 0,1% da RA devem ser aplicados em projetos de pesquisa e desenvolvimento 

do setor elétrico, dentro do País.  Os demais recursos podem ser aplicados em projetos 

que visem a redução das perdas globais dos sistemas das empresas. 

3.2 – A Portaria 242/98 e a Regulamentação da Aplicação de Recursos 

Conforme foi mencionado no início deste Capítulo, somente a partir de 1998, 

mais especificamente a partir do mês de julho daquele ano, é que a ANEEL passa a 

exigir efetivamente a apresentação dos Programas Anuais de Eficiência Energética das 

Concessionárias.  Tanto pelo fato de a ANEEL, nesta ocasião, poder contar com 

procedimentos para o seu funcionamento interno, até então exercido de maneira 

incipiente23, quanto por aquela Agência ter firmado, em 24 de julho de 1998, um 

Convênio de Cooperação com a ELETROBRÁS no âmbito do Programa de Combate ao 

Desperdício de Energia Elétrica – PROCEL. 

O Convênio ANEEL-ELETROBRÁS/PROCEL n° 02/98 constituiu uma etapa 

importante no avanço das mudanças institucionais do Setor Elétrico Brasileiro.  Isto se 

deve a dois aspectos centrais: (a) complementa as cláusulas dos contratos de concessão 

que prevêem a aplicação de 1% da receita das concessionárias em projetos de eficiência 

energética, estabelecendo a criação de um suporte técnico para a alocação dos recursos; 

e (b) avança na direção do processo de descentralização da organização institucional do 

Setor Elétrico. 

Quanto ao primeiro aspecto, a operacionalização desse novo escopo de atividades 

é efetivada pela elaboração de Programas Anuais de Eficiência Energética das 

Concessionárias.  Na tentativa de organizar as opções que serão implementadas, a 

ANEEL estabeleceu um acordo cooperativo com o PROCEL, que assegura o suporte 

técnico avaliando, do ponto de vista econômico-financeiro, a viabilidade e os resultados 

esperados em termos de economia de energia dos projetos de eficiência energética 

implementados pelas concessionárias. 

Quando todas as concessionárias tiverem assinado os novos contratos de 

concessão com a ANEEL, estima-se que serão aplicados anualmente entre R$ 250 

milhões e R$ 300 milhões em eficiência energética.  Essas cifras colocarão o Brasil no 

                                                 
23 Além da ANEEL ter sido constituída pelo Decreto n° 2.335 de 06/10/97, sendo portanto 
necessário um tempo mínimo para seu estabelecimento, a Resolução n° 233 que aprova a 
Norma de Organização da ANEEL, que dispõe sobre procedimentos para o funcionamento, a 
ordem dos trabalhos e os processos da Diretoria nas matérias relativas à regulação e à 
fiscalização dos serviços e instalações de energia elétrica, data de 14/07/98. 
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rol dos principais países que investem em programas de eficiência energética (ALVEAL 

E JÚNIOR, 1998). 

Dessa forma, as tarefas delegadas pela ANEEL ao PROCEL implementam, na 

prática, a missão de incentivo à eficiência energética e ao combate ao desperdício de 

energia elétrica que está inserida no Decreto n° 2.335 que constituiu o novo órgão 

regulador do Setor Elétrico Brasileiro. 

O segundo aspecto, o princípio básico da descentralização das atividades de 

regulação, inserido na Lei n° 9.427 que criou a ANEEL, é fundamentado por três fatores 

principais: (a) diferenças regionais; (b) dimensão territorial do País; e (c) grande número 

de empresas concessionárias. 

Nessa perspectiva, o suporte do PROCEL é indispensável para essa tarefa, uma 

vez que aí está concentrado o patrimônio de conhecimento tanto do mercado de 

eficiência energética como das condições técnicas das concessionárias para a realização 

dessas tarefas (ALVEAL E JÚNIOR,1998).  Para atingir tal objetivo, o instrumento 

concebido para servir de base para a implementação dessa fase foi o Manual de 

Orientação para Elaboração do Programa Anual de Combate ao Desperdício de Energia 

Elétrica das Concessionárias, que será objeto de uma análise mais detalhada no item 

seguinte. 

Nesse novo contexto, destaca-se, ainda, a fase embrionária de criação das novas 

agências estaduais de regulação, as quais poderão estabelecer convênios com a ANEEL 

visando a delegação de atividades de regulação, configurando uma nova interface 

institucional também com o PROCEL.  Isto é explicado, em grande parte, pelo processo 

de privatização.  Ao transferir os direitos de propriedade das concessionárias de 

distribuição para o setor privado, os estados da federação perderam a capacidade de 

orientação das decisões estratégicas dessas empresas.  No entanto, a fiscalização da 

qualidade dos serviços continua sendo, inclusive do ponto de vista político, um 

elemento central para legitimar as mudanças estruturais.  Dessa forma, os estados vêm 

multiplicando ações no sentido da rápida implementação de órgãos reguladores 

estaduais.  Esse objetivo é, entretanto, de difícil consecução no curto prazo pois envolve 

uma série de pré-requisitos institucionais que demandam tempo.  Durante o Ciclo de 

apresentação de Programas 1998/1999, somente a Comissão de Serviços Públicos de 

Energia – CSPE do Estado de São Paulo estava devidamente constituída e capacitada 

para exercer as atividades referentes à eficiência energética. 
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No Convênio ANEEL-ELETROBRÁS/PROCEL é estabelecida uma nova divisão 

de papéis, a qual afeta diretamente o problema da alocação de recursos em projetos de 

eficiência energética, sinalizando um escopo de tarefas diferenciado para cada um dos 

atores.  O PROCEL passa a ser responsável pela orientação, análise, avaliação, 

acompanhamento, controle (físico-financeiro) e verificação dos programas anuais de 

incremento à eficiência energética apresentado pelas concessionárias distribuidoras de 

eletricidade.  É também de sua responsabilidade o fornecimento de suporte técnico a 

outras atividades relacionadas à conservação de energia de responsabilidade da ANEEL. 

A ANEEL é agente líder, em última instância, na avaliação, aprovação, controle e 

fiscalização dos programas de eficiência energética das concessionárias de serviço 

público  de energia elétrica, inclusive o desempenho do próprio PROCEL.  Neste 

sentido, deverá prover regulamentação (definição de padrões técnicos e de qualidade) 

necessária e adequada à implementação dos programas, bem como repassar recursos 

financeiros periodicamente ao PROCEL para cobrir parte dos custos das atividades 

delegadas. 

As Agências Estaduais de Regulação de Serviços Públicos tornam-se agentes 

delegado da ANEEL na aprovação, fiscalização e controle dos programas de eficiência 

energética desenvolvidos pelas concessionárias locais de energia elétrica, observando o 

cumprimento da cláusula do contrato de concessão relativa à eficiência energética. 

Em princípio, o PROCEL, enquanto agente intermediador entre concessionárias, 

ANEEL e Agências Estaduais de Regulação, tem um maior controle dos programas das 

concessionárias e da avaliação, de forma sistemática, dos resultados alcançados.  Ainda 

de acordo com o Convênio, a elaboração dos programas de conservação de energia das 

concessionárias deve ser feita sob a orientação, acompanhamento e monitoramento 

constante do PROCEL.  Assim, a principal função do PROCEL passa a ser a análise 

técnica e orçamentária dos programas anuais das concessionárias.  Nesta perspectiva, a 

estruturação desses programas é baseada em indicativos estabelecidos pelo PROCEL 

num Manual de Orientação, já mencionado, cuja apreciação final foi dada no âmbito da 

ANEEL, e ainda por diretrizes para alocação dos recursos sugeridas pelo PROCEL e 

consubstanciadas numa Resolução da ANEEL, a Resolução n° 242/98 também de 24 de 

julho de 1998. 

Transcreve-se, a seguir, os quatro principais artigos integrantes desta Resolução: 

“Art.1° Os concessionários do serviço público de distribuição de energia elétrica, cujos 

contratos de concessão prevejam o desenvolvimento de ações com o objetivo de 
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incrementar a eficiência no uso e na oferta de energia elétrica, deverão aplicar 

anualmente recursos de no mínimo, 1% (um por cento) da receita operacional anual 

(RA) apurada no ano anterior. 

Art. 2° Do montante a ser aplicado, no mínimo 0,25% (vinte e cinco centésimos por 

cento) da receita operacional anual (RA) deverá ser destinado a ações especificamente 

vinculadas ao uso final da energia elétrica. 

§ 1° Para as ações de que trata este artigo, ficam definidos, para o biênio 1998/1999, 

os seguintes limites para aplicação por tipo de eficiência energética: 

I – no máximo, 50% (cinqüenta por cento) do valor referido no caput deste artigo, 

poderá ser alocado em projetos de iluminação pública e marketing; 

II – no mínimo, 0,025% (vinte e cinco milésimos por cento) da receita operacional 

anual (RA), deverá ser destinado para projetos abrangendo a classe de consumidores 

industriais; 

III – no mínimo, 0,025 (vinte e cinco milésimos por cento) da receita operacional anual 

(RA), deverá ser destinado para projetos abrangendo a classe de consumidores 

residenciais; 

IV – no mínimo, 0,025 (vinte e cinco milésimos por cento) da receita operacional anual 

(RA), deverá ser aplicado em projetos destinados à conservação de energia em prédios 

públicos. 

§ 2° Caso o somatório dos valores alocados nos projetos indicados no § 1° não totalize 

o valor mínimo estabelecido no caput deste artigo, o concessionário deverá aplicar a 

diferença em outros projetos vinculados ao uso final da energia elétrica. 

Art. 3° A diferença entre o valor previsto no art. 1° e o total utilizado nos projetos 

referidos no art. 2°, deverá ser aplicada em projetos vinculados a ações voltadas ao 

aumento da oferta de energia elétrica. 

§ 1° Para as ações previstas neste artigo, ficam definidos, para o biênio 1998/1999, os 

seguintes limites para aplicação por tipo de projeto de eficiência energética: 

I – no mínimo, 30% (trinta por cento) dos valores a que se refere o caput deste artigo 

deverá ser destinado para projetos de melhoria do fator de carga e/ou novas 

modalidades tarifárias, quando forem desenvolvidos por concessionários das regiões 

sul, sudeste e centro-oeste; 

II - no mínimo, 10% (dez por cento) dos valores a que se refere o caput deste artigo 

deverá ser destinado para projetos de melhoria do fator de carga e/ou novas 
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modalidades tarifárias, quando forem desenvolvidos por concessionários das regiões 

norte e nordeste. 

§ 2° Caso o somatório dos valores alocados nos projetos indicados no § 1° não totalize 

o valor estabelecido no caput deste artigo, o concessionário deverá aplicar a diferença 

em outros projetos vinculados ao aumento da oferta de energia elétrica. 

Art. 4° Quando os recursos de que trata o art. 1° forem inferiores a R$ 1.000.000,00 

(um milhão de reais), os concessionários estarão dispensados da observância dos 

limites estabelecidos nos §§ 1° e 2° do art. 2° e nos §§ 1° e 2° do art. 3°.” 

Em suma, a resolução da ANEEL n° 242/98 estipula que dos 25% dos recursos a 

serem aplicados em eficiência, pelo menos 10% deles sejam vinculados a projetos no 

segmento residencial, 10% no segmento industrial e 10% em prédios públicos.  No 

chamado lado da oferta, que corresponde aos demais 75% dos recursos, 30% no caso do 

sistema interligado e 10% para as regiões Norte e Nordeste devem estar vinculados a 

projetos que visem a melhoria do fator de carga dos sistemas. 

O que estava por trás dos limites estabelecidos pela Resolução n° 242/98 eram 

diretrizes governamentais de melhoria da produtividade da indústria brasileira pela 

redução de seus custos de produção, proteção ao consumidor “cativo”, os residenciais, 

de menor poder de negociação e representação de seus interesses junto às 

concessionárias, e de demonstração do uso racional da energia por parte dos organismos 

ligados diretamente à administração pública.  Quanto ao limite máximo para projetos de 

iluminação pública e de marketing, buscava-se com isso limitar a utilização dos 

recursos em projetos intensamente ligados à imagem das empresas, ao passo que 

impelia as concessionárias a projetos de educação do consumidor e induzia-as à criação 

de novos projetos voltados ao uso final. 

Os limites mínimos de aplicação em projetos de melhoria do fator de carga e/ou 

novas modalidades tarifárias estavam intimamente ligados a necessidades operacionais 

e conjunturais do sistema elétrico nacional.  Havia, no entanto, intrinsecamente, o 

objetivo da busca da criação e desenvolvimento de novas modalidades tarifárias para os 

consumidores da baixa tensão, com vistas ao desenvolvimento de massa crítica de 

projetos piloto para uma futura implantação nacional da chamada Tarifa Amarela. 
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3.3 – Evolução dos Critérios para Aprovação de projetos e Principais Problemas 

Encontrados no Ciclo 1998/1999 

A conceituação, os critérios para aprovação e as metodologias de avaliação, bem 

como a forma de apresentação dos projetos, foram dadas pelo Manual de Orientação 

para Elaboração do Programa Anual de Combate ao Desperdício de Energia Elétrica das 

Concessionárias – Ciclo 1998/99, pelo Ofício Circular n° 051/98-/ANEEL, e por um par 

de folhas contendo um texto intitulado “Critério de Avaliação de Projetos”, distribuídas 

em conjunto com o Manual quando de seu lançamento e da solenidade de assinatura do 

Convênio, onde era descrito a fórmula para o cálculo da relação custo/benefício do 

projeto. 

O Manual de Orientação para Elaboração de Projetos conceitua lado da demanda 

e lado da oferta, definindo desta forma projetos de conservação de energia, e descreve a 

tipologia de projetos que será aceita para efeito da apropriação dos recursos.  Apresenta, 

ainda, a estrutura interna que devem ter os Programas, os atores participantes do 

processo de aprovação e acompanhamento dos projetos e os roteiros básicos para 

elaboração de projetos. 

Projetos chamados pelo Lado da Demanda, para efeito do Ciclo 1998/99, foram 

conceituados como aqueles que comprovadamente reduzissem o desperdício de energia 

elétrica e que estivessem relacionados com o uso que se faz da energia elétrica nas 

diversas classes de consumo (industrial, comercial e serviços, residencial, público e 

rural).  A característica básica para este tipo de projeto é que as medidas sejam, 

predominantemente, implementadas nas instalações de consumidores podendo envolver, 

também, ações institucionais relacionadas com o uso final da energia. 

Foram considerados nesta categoria os seguintes tipos de projeto: (a) na classe 

industrial, projetos de gerenciamento energético, melhoria em processos industriais, 

troca ou redimensionamento de sistemas de acionamento, sistemas de refrigeração e 

iluminação, eficientização de sistemas de água e esgoto; (b) na classe 

comercial/serviços (inclusive condomínios), projetos de sistemas de acionamento, 

sistemas de refrigeração e iluminação, cogeração (quando aplicável), automação predial, 

quando comprovadamente reduza o consumo, uso de equipamentos eficientes (selo 

PROCEL); (c) na classe residencial, projetos que utilizem equipamentos eficientes (selo 

PROCEL – lâmpadas, geladeiras, ar condicionado, aquecimento e outros) e automação; 

(d) na classe poderes públicos, projetos de eficientização de prédios públicos, sistemas 

de iluminação pública, e empresas de saneamento; (e) na classe rural, projetos de 
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sistemas de acionamento, iluminação, sistemas de irrigação, utilização de equipamentos 

eficientes (selo PROCEL); e (f) projetos institucionais relacionados com o uso final da 

energia, como por exemplo projetos educacionais do tipo PROCEL nas Escolas, de 

treinamento e capacitação, marketing institucional, gestão energética municipal e 

outros. 

Pelo Lado da Oferta foram classificados os projetos relacionados com o sistema 

elétrico da concessionária, com ênfase no aumento da oferta de sistemas de distribuição.  

Projetos pelo lado da oferta foram conceituados como aqueles cuja implantação 

ocorresse em instalações que estivessem sob controle das concessionárias.  Significa 

dizer que a concessionária, ou empresas que a representem, são responsáveis pelos 

equipamentos e podem ter acesso a eles, mesmo que estas medidas afetem diretamente 

os consumidores. 

Esta categoria abrangeu tipos de projeto visando: (a) redução de perdas técnicas e 

comerciais, envolvendo projetos de redução das perdas na transformação dos sistemas 

de distribuição, recondutoramento de linhas objetivando diminuir as perdas e 

regularização das ligações clandestinas e com problemas técnicos, inclusive fraudes; (b) 

melhoria do fator de carga em unidades consumidoras de baixa tensão, envolvendo 

projetos de redução e/ou deslocamento da demanda de ponta, introdução de novas 

modalidades tarifárias, prestação de serviços adicionais ao consumidor que 

redundassem na redução do consumo ou no deslocamento da demanda; (c) melhoria da 

regulação de tensão do sistema, e, consequentemente das perdas, através da instalação 

de bancos de capacitores e outros equipamentos de compensação reativa; treinamento e 

capacitação em temas ligados à oferta de energia e outros. 

Quanto à estrutura para apresentação dos programas, o Manual determinava que 

contivesse elementos mínimos de descrição das atividades da empresa em conservação 

de energia, os objetivos e justificativas para o conjunto dos projetos apresentados e a 

descrição detalhada de cada um dos projetos.  Para tanto, apresentava um roteiro básico 

de apresentação de projetos, e ainda fornecia, a título de exemplo, uma gama de roteiros 

preenchidos para alguns tipos de projeto do uso final. 

No que se refere aos projetos ditos de perdas, o Manual se mostrou bastante 

omisso quanto à forma de sua apresentação, os critérios de avaliação e aprovação, e 

ainda os investimentos que poderiam ser apropriados no programa, na medida em que 

qualquer intervenção na rede de distribuição (obra) apresenta-se com elevados custos e 

nunca se destina exclusivamente à diminuição das perdas dos sistemas. 
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Desde cedo ficou definido que os projetos passariam por uma avaliação 

econômica para efeito de sua aprovação.  A metodologia utilizada foi a da relação 

custo/benefício.  Para o projeto poder ser considerado como aprovado, o resultado desta 

relação deveria ser obrigatoriamente inferior a 1. 

No cálculo dos custos do projeto, deveria ser levado em consideração o 

investimento total do projeto, transformado numa série uniforme durante sua vida útil 

(valores anualizados), calculada através do produto do investimento total pelo fator de 

recuperação de capital (FRC).  Esta transformação se fez necessária para compatibilizar 

o investimento anualizado com o benefício da energia economizada em cada ano.  O 

FRC é calculado pela seguinte expressão, considerando-se o tempo de vida útil do 

projeto (n) e uma taxa de juros (i): 

FRC = [ i (1+i)n / (1+i)n – 1 ] (Eq. 3.1) 

Desta forma, o investimento anualizado é calculado como: 

Investimento Total x FRC = Investimento Anualizado em R$ (Eq. 3.2) 

Para efeito do cálculo dos benefícios do projeto, parcela correspondente ao 

denominador da relação, deveria ser considerado a energia economizada mais a redução 

da demanda na ponta proporcionada pelo projeto, valoradas pelo custo marginal de 

expansão da geração e custo marginal de expansão da transmissão e distribuição, 

respectivamente. 

Desta forma, a relação custo/benefício deveria ser menor que a unidade para que o 

projeto fosse atrativo sob o aspecto da conservação de energia, o que significa ser mais 

econômico investir na ação de conservação do que na expansão do sistema.  A 

expressão da relação custo benefício é dada a seguir: 

RCB = Investimento Anualizado / (EC x CMG + RP x CMTD) (Eq. 3.3) 

onde: 

EC = energia economizada [MWh/ano]; 

CMG = custo marginal da expansão da geração [R$/MWh]; 

RP = redução da demanda na ponta [kW]; 

CMTD = custo marginal de expansão da transmissão e distribuição [R$/kW]. 

Fica facilmente evidenciado que seria necessário definir rapidamente os custos 

marginais e as taxas de desconto (juros) a serem utilizados, bem como dar uma maior 

ordenação quanto ao que seria considerado nos projetos destinados à redução de perdas. 

Assim, foi emitido em 22 de setembro de 1998, pela Superintendência de 

Regulação da Comercialização da Eletricidade – SRC da ANEEL, o Ofício Circular n° 
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051/98-/ANEEL, que procurou harmonizar os critérios adotados na elaboração e análise 

dos projetos apresentados no âmbito dos Programas Anuais de Combate ao Desperdício 

de Energia Elétrica das Concessionárias.  Por este ofício, deveriam ser observados 

alguns procedimentos para o cálculo da rentabilidade dos projetos. 

Quanto aos custos marginais de expansão, o ofício tomava por base o Plano 

Decenal de Expansão 1998-2007 da ELETROBRÁS e estabelecia que, com relação à 

geração, quando a empresa tivesse geração própria poderia utilizar o custo de expansão 

de seu sistema gerador, caso contrário deveria considerar aquele apresentado no 

documento base, ou seja R$ 38,00/MWh.  Quanto à transmissão, deveriam ser utilizados 

os custos marginais regionalizados conforme o documento base, que apresentava 

valores nos níveis A0 e A1, 500 kV e 230 kV respectivamente, para as Regiões Sul, 

Sudeste e Centro-Oeste, e Norte e Nordeste. 

No que diz respeito à sub-transmissão e distribuição, o ofício considerava que se a 

empresa possuísse estudos que determinassem seus próprios custos, poderia se valer 

destes, caso contrário deveria utilizar aqueles indicados no documento base. 

O mesmo  valeu para a taxa de desconto a ser utilizada.  O ofício observava que a 

taxa deveria ser de 15% ao ano, considerada no Plano Decenal, que refletia melhor as 

condições de mercado operadas com a privatização do Setor Elétrico. 

Para os projetos destinados à redução de perdas, o ofício determinou que ficariam 

excluídos do Programa Anual de Combate ao Desperdício de Energia Elétrica os 

projetos de expansão do sistema elétrico.  Considerando a ótica da redução das perdas 

elétricas segundo a qual o projeto deve ser viável economicamente de acordo com a 

natureza do fato gerador de sua necessidade, definiu que somente seriam aprovados os 

projetos nos quais os benefícios obtidos na redução das perdas fossem suficientes para 

justificar os investimentos incorridos no mesmo.  Ainda com relação a perdas, o ofício 

abria a possibilidade da apresentação de projetos que não cumprissem com o requisito 

anterior, para regiões nas quais os índices de perdas estivessem acima da média geral de 

perdas técnicas da concessionária, sendo no entanto objeto de análise por parte da 

ANEEL e ficando a aceitação a critério desta. 

Pelo pioneirismo apresentado, e pelo exposto até o momento, fica claro neste 

processo que as regras estabelecidas deixaram margem para inúmeras dúvidas e 

discussões, que representaram num desgastante, porém rico, processo de aprendizagem 

para ambas as partes, concessionárias e ANEEL-PROCEL. 
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Inicialmente foi posto em questão o direito da ANEEL, através de Resolução, no 

caso a de n° 242/98, estabelecer limites para aplicação dos recursos além daqueles 

previstos nos contratos de concessão.  As empresas defendiam a idéia de investir 25% 

do valor total em projetos pelo lado da demanda e o restante pelo lado da oferta, sem 

respeitar quaisquer que fossem os limites, mínimos ou máximos.  Resolvida a questão 

com um parecer da área jurídica da ANEEL, que alegava que os contratos previam 

também a subordinação das empresas à legislação superveniente, em resposta ao 

questionamento efetuado por uma das empresas novos temas foram postos em dúvida. 

A conceituação estabelecida no Manual deixou margem a discussões sobre o 

caráter dos projetos de conservação de energia.  Muitas empresas questionaram a 

abordagem feita pela ANEEL.  Alegavam, entre outras questões, que projetos de 

Gerenciamento pelo Lado da Demanda – GLD, como os referentes à redução de ponta e 

introdução de novas modalidades tarifárias, deveriam ser classificados no “Lado da 

Demanda” e não no “Lado da Oferta” 24, como preconizava o Manual. 

Esta questão conceitual, no entanto, só foi levantada com o passar do tempo.  

Logo no início, o maior problema enfrentado foi o fato de as empresas não estarem 

preparadas para trabalhar com a questão da eficiência energética.  Poucas já haviam 

identificado projetos para implantação em suas áreas de concessão, e muitas 

acreditavam que não haveria cobrança efetiva sobre esta obrigação contratual.  Há 

tempo algumas empresas haviam assinado seus contratos, e até então somente 

encaminhavam planos de ações de eficiência, quase nunca implementados, para a 

ANEEL, sem receberem qualquer tipo de resposta sobre os mesmos. 

O trabalho de convencimento sobre o início do processo e sobre a disposição do 

órgão regulador quanto à efetividade da entrega e implementação dos Programas por 

parte das concessionárias iniciou-se com uma rodada de visitas às empresas, feita por 

técnicos da ANEEL e do PROCEL, e da CSPE quando em empresas de São Paulo25, em 

que se buscava mostrar também as vantagens da montagem de uma carteira de projetos 

coerentes entre si, e que fossem mais atrativos sob o ponto de vista da concessionária.  

Buscava-se despertar as empresas para a questão, não como uma imposição por parte do 

órgão regulador mas como uma nova oportunidade para as empresas trabalharem com 

                                                 
24 Este assunto será melhor tratado no Capítulo 5 desta dissertação. 
25 Nesta situação a Agência para Aplicação de Energia de São Paulo AAE-SP, ainda em 
funcionamento, participava das reuniões provendo suporte técnico à CSPE. 
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uma poderosa ferramenta de interferência e moldagem de seus mercados, preparando-as 

para o momento competitivo que o novo modelo institucional as havia inserido. 

A ANEEL, ao delegar às empresas a decisão sobre a escolha dos projetos a serem 

implementados, permitia que estas tirassem o maior proveito possível dos recursos 

aplicados, obedecidas as diretrizes e os critérios estabelecidos para aprovação dos 

Programas.  Uma prova disso é o fato de ser possível às concessionárias buscarem os 

recursos para investimento nos projetos em qualquer fonte de financiamento, exceto 

recursos à “fundo perdido”26, ou até mesmo pela venda ou negociação dos serviços de 

eficiência energética com seus consumidores (RGR, uso de contratos de performance27, 

etc...). 

Outras vantagens que se tentou fazer ver às concessionárias com a elaboração de 

programas bem estruturados eram as perspectivas de negociação de inadimplências, 

regularização de consumidores e redução das perdas e prejuízos decorrentes, modulação 

da carga e conseqüente alívio dos sistemas em locais críticos, venda de energia para 

classes tarifárias de maior rentabilidade, melhoria da imagem da empresa e fidelização 

de consumidores, entre outras medidas, que as ações de eficiência energética traziam em 

si mesmas.  Nada disso, entretanto, foi suficiente, ou melhor, completamente entendido, 

face às dificuldades que as empresas estavam vivendo por ocasião do início do 

processo, tanto gerenciais quanto de estruturação e capacitação de suas equipes28.  

Imensas dificuldades foram levantadas quanto à apresentação dos Programas, indicando 

uma forte reação ao processo implementado.  Esta reação se traduziu na qualidade dos 

Programas apresentados e no tempo médio para aprovação dos projetos, inicialmente 

previsto para três meses, mas que de fato o acabaram sendo de oito a dez meses, tendo 

alguns Programas levado mais de doze meses para serem aprovados, e ainda hoje 

estarem sendo modificados em função de sua má concepção. 

Os problemas advindos da falta de capacitação das empresas para empreenderem 

Programas de eficiência energética não foram, no entanto, os únicos a surgirem com o 

                                                 
26 Recursos normalmente doados às empresas por entidades governamentais ou outros 
organismos e empresas estatais. 
27 Os contratos de performance permitem às empresas cobrar pelos serviços de eficiência 
energética nas contas de energia, com base na diferença entre o consumo anterior e posterior 
à implementação de medidas de conservação, facilitando, portanto, o pagamento dos serviços 
por parte dos consumidores. 
28 Devido ao recente processo de privatização as concessionárias se viam envolvidas com 
extremas mudanças no ambiente empresarial, reestruturação organizacional, e perda e 
reformulação de equipes. 
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início do processo.  Somaram-se a eles deficiências e omissões do Manual, e ainda 

indefinições quanto aos critérios para aprovação dos projetos. 

No que refere aos projetos ditos do Lado da Demanda, os primeiros Programas 

apresentados foram aprovados com projetos que tinham metas de conservação de 

energia associadas a potenciais de conservação.  Vale dizer, por exemplo, que projetos 

do tipo diagnósticos energéticos, que em si mesmos não trazem economias de energia, 

foram aprovados com metas físicas associadas.  Durante o processo de avaliação dos 

Programas das diferentes concessionárias, no entanto, ocorrendo simultaneamente a um 

processo de aprendizado por parte dos atores participantes, os critérios de aprovação 

foram se modificando, sendo aprimorados, com a introdução de indicadores de análise 

mais objetivos. 

Quanto aos projetos pelo Lado da Oferta, o Manual foi bastante omisso nos 

critérios de sua apresentação e aprovação, levando a um sem número de dúvidas e 

dificuldades, que foram sendo trabalhadas durante todo o período que durou a 

aprovação dos Programas das 17 empresas deste Ciclo.  Iniciou-se com a questão dos 

projetos de melhoria de fator de carga através de ações nas unidades consumidoras de 

baixa tensão.  Tais projetos, inicialmente admitidos somente com a efetiva implantação 

de medidores ou dispositivos de limitação da carga, posteriormente foram aceitos com a 

realização de estudos de caracterização da carga dos sistemas de baixa tensão das 

concessionárias, sem haver sequer a instalação de um único destes equipamentos. 

No que se refere aos projetos de redução de perdas, incluídos nesta categoria os 

projetos que objetivam aumentar a eficiência dos sistemas elétricos das empresas 

distribuidoras, incluindo todos os segmentos compreendidos entre a baixa tensão e as 

chamadas redes de repartição (tensões superiores a 34,5 kV até 138 kV), através da 

redução gradativa dos seus respectivos índices de perdas, as modificações quanto aos 

critérios de aprovação compreenderam uma faixa bastante ampla de aceitação.  No 

início foram aceitos projetos que previam unicamente a instalação de medidores em 

consumidores ligados sem medição.  Posteriormente, tal prática foi terminantemente 

rejeitada nas avaliações. 

Quanto aos recursos que poderiam ser aceitos e apropriados como parte da 

obrigação contratual, partindo-se do princípio de que, na prática, não existem projetos 
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ou investimentos que visem unicamente a redução de perdas29, após muita discussão 

optou-se pela seleção de uma tipologia de projetos em que o projeto seria avaliado caso 

a caso, considerando-se que apenas uma parcela do investimento poderia ser 

considerada para efeito de apropriação no Programa.  Este critério não ficou muito claro 

para as concessionárias, e de um modo geral foi considerada uma parcela que variou 

entre 32% e 36% do investimento total do projeto como passível de ser apropriado nos 

Programas. 

Surgiram, ainda, outras questões de caráter geral que abrangeram todos os tipos de 

projeto.  Trata-se do padrão de apresentação dos projetos, não respeitado; da questão 

orçamentária dos projetos, detalhamento dos custos (custos unitários) insuficiente; da 

insuficiência técnica dos roteiros apresentados no Manual; e , finalmente, da 

inconsistência e inadequação das propostas efetuadas.  Tudo isso, associado a uma então 

inadequada, ainda que tecnicamente consistente, estrutura dos órgãos responsáveis pela 

análise e aprovação dos Programas. 

Após a entrega de um número razoável de Programas, diante das dificuldades 

iniciais enfrentadas foi concebido e implementado um conjunto de procedimentos 

capazes de responder de maneira ágil às necessidades de montagem dos Programas 

demandadas pelas empresas.  Foi percebido, ainda, a possibilidade da realização de 

significativas melhorias quanto à concepção dos projetos e aprimoramento de seus 

critérios de avaliação.  Foi também formulada uma estratégia para dar um retorno 

positivo às concessionárias, através de um padrão de relatório de análise quanto às 

mudanças que deveriam ser efetuadas em seus Programas. 

Percebe-se, pelo exposto, as dificuldades encontradas na análise do conjunto de 

Programas apresentados pelas 17 empresas para o Ciclo 1998/1999, sem a introdução de 

múltiplas notas e inserções explicativas.  Cada Programa passou por um processo de 

discussão e análise de cada um de seus projetos, e sua aprovação resultou desta 

avaliação “caso a caso”, e da utilização de critérios que nem sempre foram os mesmos 

adotados para o conjunto de empresas.  Assim, como poderá ser visto no próximo 

Capítulo, optou-se por uma avaliação do conjunto de Programas que não abordou 

indicadores técnicos de comparação30, mas que concentrou-se num caráter mais 

                                                 
29 Para isto, seria necessário considerar o mercado estático, quando na verdade ele é dinâmico 
ou crescente, e até mesmo pelas próprias indivisibilidades das capacidades das obras, que 
implicam em inevitável expansão. 
30 A adoção pura e simples de indicadores de comparação, como custo do kWh conservado, 
metas de conservação por investimento realizado, índice de perdas das empresas, participação 
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qualitativo, ligado à postura e perspectiva dos corpos gerenciais das concessionárias 

perante aos Programas, e na forma com que se defrontaram as empresas com a nova 

obrigação de apresentação de Programas de Eficiência Energética à aprovação do órgão 

regulador.  Tal avaliação é revelada pela demonstração, pura e simples, dos 

investimentos a serem realizados pelas empresas, sua alocação e montantes aplicados, 

como veremos a seguir. 

                                                                                                                                               
das economias de energia no mercado da concessionária, e outros tantos indicadores quanto 
os que se quisesse construir, não teria sentido sem a introdução exaustiva de vários elementos 
de explicação, o que certamente dificultaria e até mesmo distorceria as análises. 
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4 - Os Programas de Eficiência do Ciclo 1998/1999 

Com o novo marco regulatório, vive-se hoje no Brasil uma experiência única de 

implantação ordenada de projetos de conservação de energia elétrica por parte do 

conjunto de empresas concessionárias distribuidoras.  Apresentam-se, a seguir, os 

Programas de Combate ao Desperdício de Energia Elétrica submetidos por 17 empresas 

distribuidoras, e aprovados pela ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica, para o 

Ciclo 1998/1999.  Este Ciclo toma o ano de 1998 como base para cálculo da Receita 

Anual (RA) e 1999 como o ano de início de execução dos projetos. 

As 17 empresas são: 

 

AES-SUL Distribuidora Gaúcha de Energia S/A 

BANDEIRANTE Empresa Bandeirante de Energia S/A 

CELPA Centrais Elétricas do Pará S/A 

CEMAT Centrais Elétricas Matogrossenses S/A 

CEMIG Companhia Energética de Minas Gerais 

CERJ Companhia de Eletricidade do Rio de Janeiro 

COELBA Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia 

COELCE Companhia Energética do Ceará 

COSERN Companhia Energética do Rio Grande do Norte 

CPFL Companhia Paulista de Força e Luz 

ELEKTRO Eletricidade e Serviços S/A 

ELETROPAULO Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo 

ENERGIPE Empresa Energética de Sergipe S/A 

ENERSUL Empresa Energética de Mato Grosso do Sul S/A 

ESCELSA Espírito Santo Centrais Elétricas 

LIGHT Serviços de Eletricidade S/A 

RGE Rio Grande Energia S/A 

 

No Ciclo 1999/2000, outras empresas estão se integrando a este processo à 

medida em que seus contratos de concessão vão sendo celebrados. 

As análises dos Programas das concessionárias são apresentadas em três 

dimensões: 
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• A primeira mostra o resultado esperado do conjunto dos Programas, tanto do ponto 

de vista quantitativo (energia economizada e demanda deslocada da ponta) quanto de 

outros benefícios que são produzidos para a consolidação e avanço da eficiência 

energética no Brasil. 

• A segunda procura estabelecer comparações entre os diferentes Programas, criando 

bases para o entendimento da importância de cada um deles dentro da área de atuação 

das concessionárias. 

• A terceira faz uma análise seguindo a ótica das “famílias” de projetos.  Ao 

agregarem-se os projetos de acordo com o seu tipo pode-se visualizar o impacto que os 

mesmos produzem para a transformação de mercado e consolidação do negócio 

Eficiência Energética em nosso País. 

4.1 – Metas e Benefícios Esperados 

Ao se tomar o conjunto dos Programas das 17 empresas, verifica-se que a 

iniciativa tomada pelo poder regulador representa uma enorme contribuição para o 

processo de construção de um mercado de eficiência energética no Brasil.  Esta tomada 

de posição pode estruturar e consolidar, de maneira definitiva, a eficiência energética, 

em especial a energia elétrica, em nosso País. 

As concessionárias, por sua vez, ao investirem recursos neste campo, estão 

modificando a forma como interagem com seus clientes e como manejam seus 

mercados.  O consumidor, razão última das ações, se beneficia diretamente e passa a ter 

uma nova atitude em relação à forma como usa a energia elétrica.  Cada vez mais atento 

e exigente, esse consumidor percebe que há, de fato, possibilidades expressivas de 

redução de suas despesas com energia elétrica e melhoria de sua produtividade. 

Consolida-se também uma nova atitude sobre o desperdício em nosso País.  

Mudar comportamentos não é uma tarefa fácil.  Somente com exemplos concretos e 

com uma estratégia adequada de comunicação criam-se as condições para gerar 

transformações estruturais na forma como o brasileiro lida com esta questão. 

Cabe ressaltar que, graças à Resolução da ANEEL n.º 242/98, que definiu limites 

mínimos para aplicação dos recursos em áreas prioritárias de atuação, obtiveram-se 

Programas com adequada diversidade de projetos, atingindo, assim, o mercado de forma 

abrangente. 

Apresentam-se, a seguir, os resultados esperados pelos Programas dentro de dois 

aspectos: um quantitativo, que aborda número de projetos, energia economizada e 
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demanda retirada da ponta, e outro em termos dos benefícios indiretos que são 

produzidos. 

4.1.1 – Metas Quantitativas 

O conjunto de Programas apresentados pelas 17 empresas para o Ciclo 1998/1999 

totaliza R$ 196 milhões em investimentos.  Este volume de recursos supera em 16 % o 

investimento mínimo requerido contratualmente, conforme pode ser visualizado na 

tabela seguinte. 

Tabela 4.1 – Custos e Metas dos Programas de Eficiência – Ciclo 1998/99 

Concessionária Mínimo a ser Aplicado 
(R$ mil) 

Valor Programa 
(R$ mil) 

Previsão de 
Energia Conserv. 

(GWh/ano) 

Previsão de 
Demanda Evitada 
na Ponta (MW) 

AES-SUL 5.843 5.845 29,90 7,77 

BANDEIRANTE 15.997 18.004 54,90 13,37 

CELPA 3.318 3.318 12,88 4,56 

CEMAT 3.011 4.607 45,44 42,43 

CEMIG 23.890 25.469 43,73 33,27 

CERJ 7.350 20.134 68,35 14,36 

COELBA 9.140 9.343 66,17 14,55 

COELCE 5.438 6.817 22,68 3,65 

COSERN 1.986 2.502 8,97 2,67 

CPFL 15.928 16.202 39,30 16,82 

ELEKTRO 8.144 8.473 20,34 9,45 

ELETROPAULO 32.391 33.515 92,10 25,70 

ENERGIPE 1.631 1.689 12,45 2,87 

ENERSUL 2.555 5.643 25,69 6,55 

ESCELSA 5.002 5.182 20,49 6,52 

LIGHT 22.409 22.705 133,58 28,56 

RGE 5.278 6.679 57,65 16,51 

TOTAL 169.311 (*) 196.126 754,61 249,59 

(*) Este valor refere-se ao montante de investimento a ser realizado em Eficiência Energética, não 
considerando a parcela a ser investida em Pesquisa e Desenvolvimento. 

Fonte: Tabela elaborada a partir do conjunto de Programas das Concessionárias. 
 

A Figura 4.1 apresenta como o investimento está distribuído entre as 17 

concessionárias que apresentaram seus Programas para o Ciclo 1998/99. 
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Do investimento total, R$ 182,5 milhões (93,3%) serão despendidos em projetos 

que possuem metas de energia economizada e redução de demanda na ponta 

previamente definidas.  Considerando que no primeiro ano os Programas têm também o 
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Figura 4.1 – Investimentos em Programas de Eficiência no
Ciclo1998/99 por Empresa
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objetivo de melhor preparar as empresas para atuar nesta área, 6,7% do montante a ser 

investido está alocado à projetos que não trazem economias de maneira direta, mas que, 

por sua natureza, são base imprescindível para a realização dos demais projetos.  Trata-

se de projetos educacionais, de capacitação profissional, de pesquisas e estudos, de 

medição, de marketing, etc.  Assim, para o Ciclo 1998/99, estima-se uma redução de 

755 GWh/ano no consumo de energia e o deslocamento de 250 MW da ponta.  Esta 

meta equivale a uma usina de 181 MW e a um investimento evitado de R$ 362 milhões 

(ver Tabela 4.2). À estas metas já estabelecidas, está associado um investimento de R$ 

182,5 milhões. 

Tabela 4.2 – Resultados a Serem Obtidos - Ciclo 1998/99 

 Ciclo 1998/99 

Energia Total Economizada (GWh/ano) (1) 755 

Demanda Retirada da Ponta (MW) (2) 250 

Investimento Associado às Metas (R$ milhões) (3) 183 

Usina Equivalente (MW) (4) 181 

Investimento Evitado (R$ milhões) (5) 362 
(1) Refere-se a redução total no consumo de energia elétrica,, obtida a partir do somatório dos resultados 

previstos nos projetos específicos. 
(2) Refere-se ao somatório das reduções de demanda na ponta apresentadas em cada projeto específico. 
(3) Refere-se aos investimento vinculados aos projetos que possuem metas de economia de energia e 

redução de demanda na ponta já definidas. 
(4) Obtida a partir da energia economizada, considerando um fator de carga médio de 0,7, um fator de 

capacidade médio para o País de 0,8 e incluindo 15% de perdas médias na T&D para a parcela de 
conservação de energia. 

(5) Calculado a partir de um custo marginal médio de R$ 2.000/kW instalados (incluindo geração e os 
investimentos de T&D associados). 

Fonte: Tabela elaborada com base nas informações contidas nos Programas das Concessionárias. 
 

Ressalta-se que este resultado, que representa o retorno do investimento de 2:1, é 

coerente com o resultado que anualmente é obtido pelo PROCEL como um todo 

(PROCEL, 1999). 

As metas em termos de economia de energia e redução de demanda na ponta, por 

tipo de projeto, são apresentados nas Figuras 4.2, 4.3 e 4.4 a seguir.  Cerca de 50% 

referem-se a cada um dos lados, Oferta e Uso Final.  Com relação à ponta, 53% das 

metas estão vinculadas a projetos de redução de perdas e de regularização de 

consumidores, 15% a projetos de melhoria do fator de carga e 32% a projetos ligados ao 

uso final. 
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Outro aspecto a ressaltar é que, do total dos recursos aplicados nos Programas, R$ 

63,0 milhões (32%) são alocados em projetos pelo Lado da Demanda, R$ 33,2 milhões 
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Figura 4.2 – Alocação das Metas em Termos de Economia de
Energia (GWh/ano) por Tipo de Projeto
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Retirada da Ponta (MW) por Tipo de Projeto
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(17%) em projetos de melhoria do fator de carga e R$ 100,0 milhões (51%) em projetos 

de redução de perdas (ver Figura 4.4). 

 

��������
��������
��������
��������

���������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������

��������������������������������������������
��������������������������������������������
��������������������������������������������
��������������������������������������������

������������������������������������������������
������������������������������������������������
������������������������������������������������
������������������������������������������������
������������������������������������������������

������������������������������������������������
������������������������������������������������
������������������������������������������������
������������������������������������������������
������������������������������������������������
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4.1.2 – Benefícios Esperados 

Além dos impactos diretos relacionados no item anterior, verifica-se que os 

Programas apresentados produzem benefícios indiretos que, muitas vezes, são tão 

importantes quanto os impactos diretos dos Programas. 

a) Aumento da Competitividade do Setor Elétrico 

A reestruturação do setor elétrico brasileiro e a conseqüente introdução de 

elementos de competição em nossa indústria de eletricidade fazem com que os 

programas de eficiência energética adquiram uma importância significativa na medida 

em que agem como poderosa ferramenta para modelar os mercados de forma a torná-los 

mais atrativos para as empresas. 

A atitude anterior de simplesmente atender a demanda solicitada se transforma em 

intervenção direta sobre esta demanda e sua conseqüente adaptação aos meios 

disponíveis e à otimização dos investimentos. 

b) Fidelização dos Clientes pela Concessionária 
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Num contexto de aumento da competição, a eficiência energética torna-se um 

elemento de diferenciação, apresentando-se como uma vantagem competitiva 

importante.  A concessionária, ao diversificar e melhorar a qualidade de seus serviços e 

produtos, leva maiores benefícios aos consumidores, obtendo desta forma o 

reconhecimento do cliente, garantindo assim a fidelidade de seus clientes livres. 

c) Melhoria da Performance Empresarial da Concessionária 

Havendo uma alocação dos recursos para áreas com maior índice de 

inadimplência, sobrecarga do sistema ou consumidores subsidiados, a eficiência 

energética se transforma em um meio de realizar negociações, recuperando receita e 

liberando energia para ser comercializada em áreas mais atrativas. 

No que se refere à demanda, a modulação da curva de carga pode permitir maiores 

ganhos para a empresa, devendo sempre ser comparada com o custo da energia que a 

concessionária compra naquele mesmo horário e com os investimentos que seriam 

necessários ao atendimento daquela carga modulada.  Há, portanto, um impacto positivo 

no desempenho empresarial em decorrência de Programas bem elaborados. 

d) Redução das Despesas do Consumidor com Energia 

Programas de conservação de energia permitem aos clientes optar por serviços e 

produtos que melhor atendam suas necessidades, levando freqüentemente à redução de 

suas contas de energia elétrica. 

e) Redução da Taxa de Crescimento do Aumento da Tarifa de Energia Elétrica 

Considerando que as medidas de eficiência energética adotadas nos Programas 

tenham um custo inferior à expansão, são incorporadas continuamente ao sistema 

medidas mais baratas que a expansão pura e simples, possibilitando que haja uma 

redução das pressões de custo sobre as tarifas. 

f) Transformação de Mercado: Redução dos Preços dos Equipamentos e 
Eletrodomésticos Eficientes. 

O conjunto de Programas dá os primeiros passos na direção da chamada 

“transformação de mercado”. O aumento da demanda por equipamentos eficientes 

fortalece os acordos de melhoria de eficiência com os fabricantes de equipamentos 

elétricos, que, aliados ao Selo de Economia de Energia (PROCEL/INMETRO) e aos 

projetos de marketing em andamento, levam ao aumento da escala de produção e 

conseqüente redução de seus preços. Tais produtos se tornam então mais acessíveis e 
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conhecidos pelos consumidores e têm sua fatia de mercado ampliada. Este processo 

caracteriza-se por um ciclo virtuoso de melhorias contínuas e permanentes, levando à 

transformação do mercado para a utilização de equipamentos cada vez mais eficientes. 

g) Fortalecimento do Programa de Etiquetagem 

Ao se realizar o processo de transformação de mercado, o Selo de Economia de 

Energia passa a ser referência para o consumidor para a aquisição de equipamentos. 

Paralelamente, gera-se um interesse dos fabricantes em realizar contínuas melhorias nos 

equipamentos, produzindo assim um aumento permanente e sustentável de 

investimentos com pesquisas e tecnologias que incrementem a eficiência energética dos 

equipamentos do País. Com isso, o Programa de Etiquetagem fica fortalecido pois 

permanece interligado a dois pontos de interesse: aos consumidores procurando 

equipamentos eficientes e aos fabricantes melhorando seus equipamentos. 

h) Consolidação da idéia de Combate ao Desperdício de Energia Elétrica 

Atrelado à questão da transformação de mercado, vem a consolidação da marca da 

eficiência elétrica. A idéia é associar uma marca impessoal e crível a projetos e ações 

que levem à eficiência energética. Nos Programas estão incluídos a realização de 

seminários, workshops, cursos, campanhas e outras atividades de marketing associados 

à estratégia de marketing do PROCEL. Consolida-se, desta forma, no Brasil, um 

símbolo de combate ao desperdício de energia elétrica reconhecido nacionalmente.  A 

utilização deste símbolo, associado localmente aos símbolos das concessionárias, 

possibilita que a mensagem passada ao consumidor seja melhor compreendida, 

reduzindo o custo de implementação dos projetos. 

i) Consolidação das ESCO’s (Empresas de Serviços de Energia) e Criação de um 
Mercado de Negócios 

Os Programas, ao sinalizarem e construírem um mercado permanente em 

eficiência energética, levam ao surgimento de novos negócios e oportunidades para 

empresas prestadoras de serviço. São empresas brasileiras de engenharia novas ou 

tradicionais que, gradativamente, podem se transformar em empresas de serviço de 

energia criando, também, oportunidade para empresas internacionais atuarem no Brasil. 

Um novo mercado se abre também para as concessionárias, com a oportunidade 

de atuarem como empresas de energia.  Os projetos podem ser direcionados para 

clientes onde haja a possibilidade de recebimento de parte dos benefícios financeiros 
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decorrentes da economia de energia obtida pelo consumidor, durante um determinado 

período de tempo.  Há, portanto, a movimentação de uma nova área de negócios no país 

mobilizando competências e gerando novos negócios. 

j) Geração de Empregos 

Apesar das dificuldades de mensuração, estudos demonstram que há um impacto 

positivo da eficiência energética na criação de novos postos de trabalho (SCHAEFFER 

E MACHADO, 1997). 

Por outro lado, percebe-se que há um interesse crescente das universidades e 

centros de formação de mão-de-obra na capacitação de profissionais de economia, 

engenharia, arquitetura e administração, na identificação, preparação e viabilização de 

ações que busquem a eficiência e a utilização racional de insumos e de recursos 

naturais. 

k) Impactos Ambientais Positivos: Redução na Emissão de Gases que Contribuem para 
o Efeito Estufa 

Como haverá uma mudança na estrutura da produção de energia elétrica nos 

próximos anos, com aumento da participação da geração térmica os projetos de 

eficiência energética, ao postergarem investimentos, contribuem para a redução da 

emissão de CO2.  Este é um aspecto extremamente positivo para a negociação da 

posição brasileira em fóruns internacionais que tratam desses assuntos. 

4.2 – Dados e Referências 

É necessário realizar análises comparativas entre os Programas das empresas do 

serviço público de distribuição de energia elétrica de maneira que se possa verificar o 

desempenho de cada Programa.  Para que isto seja feito é preciso conceber indicadores 

de avaliação levando-se em consideração a diversidade e densidade do mercado, a 

localização geográfica, o sistema elétrico de atendimento, etc. 

A produção destes indicadores para os Programas não é fácil pois trata-se de 

iniciativa pioneira e requer uma filtragem bastante rigorosa, já que existem 

características particulares de cada uma das empresas e Programas. 

Considerando a diversidade dos projetos e dos métodos de quantificação 

utilizados, a estimativa das metas pôde apresentar-se conservadora para alguns 

Programas. Em outros casos, as metas serão definidas ao longo da implementação dos 

projetos.  Do total de projetos apresentados (254), 29% (73) não possuem metas 
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associadas, por estarem vinculados a ações de marketing, treinamento e pesquisa, ou 

dependerem de diagnósticos energéticos a serem realizados. As empresas onde estes 

tipos de projetos representam uma parte significativa de seus investimentos possuem 

baixo índice de investimento associado às metas sobre seus investimentos totais.  

Somente após a implementação dos projetos e a verificação dos resultados efetivamente 

obtidos é que indicadores poderão servir de base para uma avaliação mais detalhada dos 

Programas apresentados. 

No que se refere aos investimentos totais a serem efetuados pelas empresas, de 

acordo com a Figura 4.5 pode-se verificar que CERJ e ENERSUL se destacam por 

pretenderem investir mais que o dobro do mínimo obrigatório (1% da RA).  A 

ENERSUL especificamente, investirá mais que o equivalente ao 1% da RA (Figura 4.6) 

em projetos no Uso Final.  Contudo, os investimentos excedentes destas empresas não 

serão realizados nos segmentos definidos como prioritários pela ANEEL (Residencial, 

Industrial, Prédios Públicos).  A CERJ realizará grande volume de investimento na 

Oferta e a ENERSUL na eficientização de seu Sistema de Iluminação Pública. 

A COELBA, por outro lado, embora invista apenas 2% acima do mínimo 

obrigatório, direciona mais do que 81% do seu investimento para projetos no Uso Final 

(Figura 4.6).  A empresa apresentou investimentos maiores que o mínimo necessário 

(10% do total do Uso Final para cada segmento) em segmentos prioritários: 26% no 

Residencial e 30% em Prédios Públicos (Figuras 4.7 e 4.9). Destaca-se também que, 

embora fosse obrigatório o investimento de 10% do valor vinculado a Oferta de energia 

em projetos de melhoria do fator de carga, a empresa investirá 37% (Figura 4.10) 

Além das empresas citadas acima, destacam-se outras que propuseram a 

realização de investimentos significativamente acima do mínimo obrigatório (Figura 

4.5): CEMAT, COELCE, COSERN e RGE. 

- A CEMAT destaca-se por pretender investir 23% do valor do Uso Final no 

segmento Residencial (Figura 4.7). 

- A COELCE destaca-se por apresentar 25% do valor de investimentos no Uso Final 

orientado para o segmento Residencial (Gráfico 4.7). 

- A COSERN, além de pretender investir acima do mínimo obrigatório, direcionou 

37% dos seus recursos para projetos vinculados ao Uso Final (Figura 4.6), com 

destaque para o segmento Residencial (30%, ver Figura 4.7), e além disso investirá 

18% do total de recursos vinculados a Oferta de energia em projetos de melhoria do 

fator de carga (Figura 4.10). 
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- A RGE, na alocação de seus recursos no Uso Final, deu ênfase ao segmento 

Industrial (22%, ver Figura 4.8) e a Prédios Públicos (17%, ver Figura 4.9). 

Com referência às empresas que direcionaram mais de 50% de seus recursos para 

projetos vinculados ao Uso Final (Figura 4.6), destacam-se a ENERGIPE (63%), 

LIGHT (54%) e CEMIG (30%). 

- A ENERGIPE direcionou 14% de seus recursos do Uso Final para o segmento 

Residencial, 19% para o Industrial e 17% para Prédios Públicos (ver Figuras 4.7, 4.8 e 

4.9). 

- A LIGHT direcionou a maior parte do investimento excedente no Uso Final para 

projetos de Iluminação Pública e Marketing, sendo que ultrapassou o mínimo 

obrigatório apenas no segmento Industrial (15%, ver Figura 4.8). 

- A CEMIG direcionou 19% de seus investimentos no Uso Final para o segmento 

Residencial (Figura 4.7) e 23% para o Industrial (Figura 4.8). 

O Figura 4.10 apresenta os investimentos em projetos de melhoria do Fator de 

Carga em relação aos investimentos obrigatórios na Oferta.  Destacam-se COELBA, 

como já mencionado, e ENERGIPE, pois ambas investirão mais de 35% dos recursos do 

Lado da Oferta em projetos de melhoria do Fator de Carga, enquanto que o mínimo 

obrigatório era de apenas 10%. 

Destaca-se, ainda, nesta Figura, o investimento de 27% a ser efetuado pela 

ENERSUL, que por investir mais de 1% da RA no Uso Final não se via obrigada a 

efetuar investimentos no Lado da Oferta, ficando consequentemente, sem a 

obrigatoriedade de aplicar em projetos de melhoria do Fator de Carga. 
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Figura 4.5 - Investimento Total das Concessionárias em Uso Eficiente da Energia em
Relação ao Investimento Mínimo Obrigatório (1% RA)
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Figura 4.6 -  Investimento das Concessionárias Aplicado no Uso Final da Energia em
Relação ao Investimento Mínimo Obrigatório (1% RA)
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Figura 4.7 - Segmento Residencial: Investimento em Eficiência Energética a Ser Realizado
pelas Concessionárias em Relação ao Investimento no Uso Final

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

COSERN

COELBA

COELCE

CEMAT

CEMIG

ESCELSA

CPFL

ENERGIPE

CERJ

RGE

ENERSUL

ELETROPAULO

ELEKTRO

CELPA

LIGHT

BANDEIRANTE

AES-SUL

Figura 4.8 - Segmento Industrial: Investimento em Eficiência Energética a Ser Realizado
pelas Concessionárias em Relação ao Investimento no Uso Final
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Figura 4.9 - Prédios Públicos: Investimento em Eficiência Energética a Ser Realizado
pelas Concessionárias em Relação ao Investimento no Uso Final
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Figura 4.10 - Projetos de Melhoria do Fator de Carga: Investimento em Eficiência Energética
a Ser Realizado pelas Concessionárias em Relação ao Investimento na Oferta
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A Figura 4.11 apresenta como cada empresa alocou seus investimentos segundo 

os vários tipos de projeto.  Esta Figura ordena as empresas a partir do volume percentual 

de recursos a serem aplicados em projetos de diminuição de perdas em seus próprios 

sistemas elétricos. 
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Figura 4.11 - Alocação dos Investimentos em Eficiência Energética a Serem
Realizados pelas Concessionárias Segundo o Tipo de Projeto

0% 20% 40% 60% 80% 100%

CERJ

COELCE

CEMAT

CELPA

COSERN

RGE

AES-SUL

BANDEIRANTE

ELEKTRO

ESCELSA

ELETROPAULO

CPFL

CEMIG

LIGHT

ENERGIPE

ENERSUL

COELBA

Ilum. Pública
e Marketing

Prédios
Públicos

����������
����������

Residencial

����������
����������

IIndustrial

���������
���������

Outros

����������
����������Fator de

Carga

���������
���������

Perdas
 

 

A Figura 4.12 apresenta, através do cálculo dos desvios padrão, a dispersão 

(proximidade relativa) verificada no conjunto de Programas com relação à aplicação de 
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recursos segundo os diferentes tipos de projeto.  A análise desta Figura indica uma 

maior uniformidade quanto à aplicação de recursos em projetos cujos limites foram 

definidos pela Resolução 242, e uma maior dispersão no que se refere aos projetos de 

iluminação pública e marketing, e projetos de diminuição de perdas. 

Comparando-se as duas Figuras, 4.11 e 4.12, verifica-se uma tendência à 

compensação de projetos entre iluminação pública e marketing com projetos de 

diminuição de perdas. 
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Figura 4.12 - Desvios Padrão dos Percentuais de Investimentos em Eficiência Energética
de cada Concessionária por Tipo de Projeto

 
A Figura 4.13 compara os investimentos previstos, calculados com base nas 

receitas anuais (RA) das 17 empresas e nos limites estabelecidos pela Resolução 

242/98, com os valores efetivamente apresentados pelas concessionárias. Pode-se 

verificar que os investimentos a serem realizados nos segmentos Residencial e 

Industrial superaram os investimentos previstos, enquanto que os investimentos em 

Prédios Públicos serão praticamente iguais aos previstos.  Vê-se, também, que os 

investimentos totais a serem realizados no Uso Final excederam significativamente o 

previsto, resultado do aumento dos investimentos em Iluminação Pública e projetos de 

Marketing.  Desta forma, foi possível haver uma diminuição do valor obrigatório a ser 

investido em projetos de melhoria do Fator de Carga. 
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Figura 4.13 - Investimento Total das Concessionárias em Eficiência
Energética no Ciclo 1998/99
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4.3 – Síntese dos Programas por Tipo de Projeto 

Os Programas Anuais das Concessionárias se subdividiram em projetos pelo Lado 

da Demanda e pelo Lado da Oferta. 

Pelo Lado da Demanda foram consideradas as ações desenvolvidas no setor 

Residencial, Industrial, Comercial/Serviços, Poderes Públicos (Prédios Públicos, 

Iluminação Pública, Órgãos Públicos), setor Rural, Marketing Institucional e projetos 

institucionais relacionados com o uso final da energia (PROCEL na Escolas, 

treinamento e capacitação da equipe da concessionária ou a realização pela 

concessionária de cursos para capacitar agentes). 

Pelo Lado da Oferta foram considerados projetos de redução de perdas técnicas e 

comerciais, melhoria do fator de carga, melhoria da regulação de tensão do sistema, etc. 

Do investimento total de R$ 196 milhões, 51 % se destinarão a projetos de redução de 

perdas, 19% a projetos de iluminação pública e marketing, 10% a projetos nos 

segmentos Residencial, Industrial e Prédios Públicos, e 17% a projetos de melhoria do 

fator de carga (ver Figura 4.14).  O restante do investimento total (4%) se refere aos 

projetos institucionais relacionados com o uso final de energia, aos setores 

Comercial/Serviços e Rural, e a ações nas próprias instalações prediais das 

concessionárias. 
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Considerando os projetos pelo Lado da Demanda, 50% dos recursos serão 

investidos em projetos de eficientização de Sistemas de Iluminação Pública, 10% em 

projetos de marketing e 30% em projetos nos setores Residencial, Industrial e Prédios 

Públicos (ver Figura 4.15).  Os 10% restantes se destinam a projetos institucionais 

relacionados com o uso final de energia e aos setores Comercial/Serviços e Rural. 

 

Pelo Lado da Oferta, 74% dos investimentos serão alocados em projetos de 

redução de perdas, 25% em projetos de melhoria do fator de carga e 1% em projetos nas 

próprias instalações prediais das concessionárias (ver Figura 4.16). 
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Figura 4.14 - Investimento Total em Eficiência Energética por Tipo
de Projeto – Ciclo 1998/99
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Figura 4.15 - Investimentos em Eficiência Energética pelo Lado da
Demanda - Ciclo 1998/99
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Pelo apresentado neste capítulo e pelo exposto anteriormente, evidencia-se uma 

enorme tendência por parte das concessionárias de, quando permitido pelo Manual e 

com muito poucas exceções, alocarem recursos em áreas de interesse próprio e 

historicamente de seu domínio e conhecimento.  Ou seja, preverem investimentos em 

projetos de diminuição de perdas e de melhoria das instalações da iluminação pública. 

O capítulo seguinte mostrará como então foram tratadas as questões relativas às 

omissões de critérios encontradas nos procedimentos de aprovação de projetos e de 

programas, e como o Manual se apresenta como um instrumento capaz de orientar os 

investimentos de modo a, respeitando os termos encontrados nas cláusulas contratuais, 

atingir-se os melhores resultados possíveis para os consumidores e para a sociedade 

como um todo. 
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Figura 4.16 - Investimentos em Eficiência Energética pelo Lado da
Oferta – Ciclo 1998/99
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5 – Os Novos Caminhos dos Programas de Eficiência Elétrica no Brasil 

O novo marco legal para a eficiência elétrica no Brasil transforma de maneira 

abrupta o mercado da conservação de eletricidade.  Aumenta substancialmente o 

volume de recursos aplicados e modifica completamente o perfil e o comportamento dos 

atores envolvidos e comprometidos com este assunto. 

Os investimentos realizados em conservação de energia passam de R$ 158 

milhões (US$ 143,9 milhões) entre 1986 e 1998, para uma expectativa de R$ 196 

milhões (US$ 115,3 milhões) somente em 1999.  As metas atribuídas a estes últimos 

investimentos ficam muito aquém dos resultados alcançados pela aplicação dos 

primeiros, por não se apropriarem quantitativamente dos ganhos indiretos das ações, e 

por não comportarem as ações de caráter “genérico”31 e as medidas implementadas na 

geração.  Incluem somente os ganhos diretos da realização de projetos pelas empresas 

distribuidoras, conforme explicado no capítulo 3 e apresentado no capítulo 4. 

Agora, as empresas distribuidoras se engajam definitivamente no 

desenvolvimento e moldagem de seus sistemas elétricos e mercados para um arranjo do 

uso da eletricidade, mais eficiente.  Numerosos e novos atores, e ainda diferentes meios 

e modos de relacionamento, devem agregar-se ao desenvolvimento dessas ações 

transformadoras.  Contratos de desempenho, fidelização de consumidores, diferentes 

acordos entre as partes (financeiros ou não), arranjos com as adimplências e para as 

inadimplências, empresas de energia, consumidores livres, técnicos de especialidades 

diversas (algumas pouco conhecidas no Setor Elétrico), são alguns exemplos. 

Este é apenas o início.  Espera-se que este processo dure por pelo menos mais 30 

anos, que é o prazo para as concessões iniciais de exploração do serviço de distribuição 

de eletricidade.  Muitas outras empresas devem estar se integrando a este processo nos 

próximos 2 Ciclos, 1999/2000 e 2000/2001, quando então pelo menos 63 empresas 

distribuidoras terão seus contratos assinados.  Isto representará recursos, hoje, da ordem 

de R$ 300 milhões por ano. 

É fácil prever a princípio que, com o tempo, projetos cada vez mais caros e 

sofisticados serão implementados, porém com menores resultados32, e que haverá uma 

                                                 
31 Acordos com fabricantes de equipamentos, projetos vinculados à concessão de prêmios e 
selos de conformidade e ações de estímulo ao uso de equipamentos eficientes. 
32 Estima-se que os projetos mais baratos e de maiores resultados serão implementados 
primeiramente, e será sempre mais difícil e mais caro conseguir ganhos adicionais de 
eficiência. 
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migração espetacular da aplicação de recursos para o Uso Final, na medida em que 

forem sendo eliminadas as perdas comerciais e alcançados os níveis ótimos de perdas 

técnicas33. 

De qualquer modo tudo isso é, e será, um processo mútuo e contínuo de 

aprendizagem para o governo, o regulador e o regulado, e também de escrever e 

rescrever incessantemente, de forma conjunta, as regras e os limites de aplicação dos 

recursos em eficiência energética no Setor Elétrico. 

A forma de orientar as ações e estabelecer os critérios para aplicação de recursos 

se dá através do Manual de Elaboração de Projetos, que é elaborado e levado à consulta 

pública sempre que há uma revisão de seu conteúdo, como veremos adiante.  Tal 

revisão tem o objetivo de aprimorar as técnicas e as metodologias utilizadas e direcionar 

as ações através do estabelecimento de conceituação própria, de limites de aplicação de 

recursos e de tipologia adequada para os projetos, tomando por base as dificuldades e 

dúvidas colocadas no Ciclo anterior e à avaliação de seus resultados.  A consulta 

pública foi o modo encontrado para receber contribuições de toda a sociedade e dar 

maior transparência ao processo. 

Este capítulo pretende apresentar o processo de revisão do Manual do Ciclo 

1998/1999, as dificuldades e o sistema montado para o acompanhamento da 

implementação de seus projetos, dar uma visão geral sobre o Ciclo atual, 1999/2000, 

mostrar um pouco dos arranjos institucionais encontrados por outros países para a 

eficiência energética, e, finalmente, fazer algumas considerações sobre o futuro do 

PROCEL e da conservação de energia elétrica no Brasil. 

5.1 – Aprendendo com o Ciclo Anterior 

Conforme mencionado no item 3.3, o Ciclo 1998/1999 enfrentou diversas 

dificuldades, fruto de seu pioneirismo e de uma certa falta de preocupação inicial, por 

parte do PROCEL e da ANEEL, quanto aos projetos de perdas nos sistemas elétricos de 

distribuição. 

Ficou também logo claro, que as empresas foram pegas um pouco de surpresa34, e 

não se mostraram completamente preparadas para a concepção de projetos de 

                                                 
33 O nível de perdas técnicas de uma empresa é definido por critérios econômicos, os quais 
apontam para um nível ótimo das mesmas, sendo antieconômico qualquer investimento no 
sentido de reduzi-lo para além desse ponto. 
34 O lançamento do Manual ocorreu em julho e as visitas da ANEEL às concessionárias foram 
realizadas entre agosto e novembro de 1998, quando a maioria das empresas deveria entregar 
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conservação de energia, principalmente aqueles ligados à melhoria do fator de carga, 

que necessitavam de um maior conhecimento sobre suas curvas de carga. 

Ficou decidido, então, que seria feita uma revisão do Manual de Elaboração de 

Projetos, visando torná-lo mais adequado à realidade das empresas e do órgão 

regulador.  Tal revisão seria submetida a uma consulta pública com o objetivo de 

agregar as dúvidas e as considerações efetuadas pelas concessionárias, aos problemas 

identificados pelo PROCEL, ANEEL e CSPE. 

A revisão do Manual passou por um longo processo de discussão interna.  Foram 

levantadas questões, entre outras, sobre os custos marginais utilizados, a taxa de 

desconto, a definição da vida útil do projeto, os limites de aplicação de recursos, os 

limites para projetos de estudos e treinamento, o teste econômico (RCB), os projetos 

piloto, a conceituação sobre lado da demanda e lado da oferta, a dissociação de 

marketing institucional do marketing associado aos projetos, o estabelecimento de 

critérios para projetos do tipo gerenciamento de redes de distribuição, o esclarecimento 

sobre as classificações para os tipos de projeto, a explicitação da tipologia dos projetos 

de perdas e estabelecimento de critérios bem definidos para sua avaliação, os 

esclarecimentos sobre o significado dos Ciclos, desconsiderar a apresentação de 

projetos de instalação de medidores como de conservação de energia, considerar na 

avaliação apenas custos coerentes com aqueles constantes dos bancos de dados do 

PROCEL, e uma infinidade de outras questões específicas à cada tipo de projeto. 

Dentre as questões gerais que perpassavam todos os tipos de projeto, podemos 

destacar aquela relativa aos custos marginais, expressos em R$/kW e R$/kWh, custos 

estes integrantes do Plano Decenal de Expansão e que serviram para a valoração dos 

benefícios dos projetos, expressos em kWh e kW conservados. 

                                                                                                                                               
seus Programas em setembro.  Portanto, muito pouco tempo para amadurecerem as idéias e 
tomarem as providências para incorporarem este assunto no seu dia a dia. 
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O custo marginal de um segmento do sistema elétrico em certo ano é definido 

como o acréscimo no seu custo, neste ano, em decorrência do aparecimento de 1 kW ou 

1 kWh a ser atendido neste segmento.  É o custo adicional incorrido para aumentar em 1 

kW ou kWh a capacidade de produção, transmissão e distribuição. 

O produto deste custo pelas economias auferidas pelos projetos de conservação de 

energia e de redução de perdas permitia valorar os benefícios dos projetos também em 

termos de custos.  Tais custos poderiam então ser comparados aos custos totais de 

implementação dos projetos, de modo a se ter uma relação entre os custos dos projetos e 

seus benefícios, determinando-se através desta relação (Relação Custo/Benefício – 

RCB) se os projetos eram economicamente atrativos ou não.  Esta relação, quando 

menor que a unidade, significava ser mais econômico investir na ação de conservação 

de energia que na expansão do sistema. 

Os custos marginais, da maneira como constavam no Plano Decenal, deixaram 

muito a desejar.  Com exceção dos custos marginais de distribuição, não se tinham esses 

custos por empresa.  Tratavam-se de custos médios por região brasileira.  No caso dos 

custos de repartição ou subtransmissão, eram valores calculados com base em 

informações do ano de 1996, e que não constavam do Plano Decenal.  O pior, 

entretanto, era que tais custos, por tudo isso, não reconheciam os sistemas elétricos 

locais da implantação dos projetos.  Ficava a cargo da empresa considerar ou não todos 

níveis de tensão.  A maior parte dos projetos, desta forma, ficou com os benefícios super 

valorados. 

Decidiu-se, então, no Ciclo 1999/2000, pela valoração dos benefícios através da 

estrutura tarifária, os Custos Evitados. 

Não é reconhecível pelo sistema a montante se a energia requerida pelo segmento 

considerado é para suprir perdas35 ou carga, isto é, o quilowatt passante por esse 

sistema, devido aos requisitos do segmento considerado, é, na verdade, uma “mistura” 

dos dois tipos, o que resulta que os seus custos unitários devam ser considerados 

exatamente iguais. 

                                                 
35 Neste caso considera-se perdas, também como as economias de energia obtidas pelo seu 
melhor uso (cargas mal utilizadas). 
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existente ou em unidades consumidoras) a economia anual proporcionada nos custos 

dos sistemas a montante do segmento considerado pelas referidas intervenções. 

Para quantificação dos custos totais evitados deveria ser multiplicado a quantidade 

da demanda e da energia evitadas no referido segmento, ou na unidade consumidora, 

pelos respectivos custos unitários evitados. 

Foram considerados como custos para o atendimento de uma unidade 

consumidora, conectada a um determinado nível de tensão, os incorridos em todo o 

sistema eletricamente a montante da unidade consumidora, inclusive aqueles do 

segmento onde o mesmo encontra-se ligado.  Já os custos em um determinado segmento 

existente de um sistema elétrico foram sempre aqueles apurados nos níveis de tensões 

imediatamente superiores aos mesmo. 

No caso dos projetos com intervenção na unidade consumidora ou nos projetos de 

iluminação pública, os custos unitários evitados utilizados deveriam ser aqueles no nível 

de tensão onde estão conectados37. 

Para os sistemas térmicos isolados, foi adotada uma metodologia que considerava 

o custo de produção apropriado na usina termelétrica que supria diretamente o segmento 

da rede onde ocorria a intervenção, para valoração da energia, e os custos marginais 

publicados pelo Plano Decenal, para valoração da demanda. 

Destaca-se ainda, como assunto de relevância identificado no Manual do Ciclo 

1998/1999, a questão relativa aos projetos “multibenefícios”38.  Principalmente aquela 

referente aos projetos de redução de perdas.  Na verdade, toda obra de expansão 

razoavelmente executada, retarda a diminuição de eficiência associada ao crescimento 

do mercado.  A questão é determinar quanto do investimento requerido pela obra, pode 

ser atribuído a aumento de eficiência. 

                                                                                                                                               
carga requerida pelo referido segmento na “ponta” nas citadas curvas de carga e a 
probabilidade dessa carga ser suprida por cada um dos subsistemas. 
37 Foi utilizado um artifício matemático para se chegar aos custos evitados na baixa tensão, já 
que, de acordo com a tarifa azul, possuía-se somente custos até o nível de 2,3 a 25,0 kV 
(subgrupo A4). 
38 Considera-se projeto com múltiplos benefícios, pelo fato de o projeto além de conter 
ingredientes de conservação de energia trazer outros benefícios acoplados para a 
concessionária, como por exemplo: expansão do sistema; estudos das curvas de carga; 
estudos e pesquisas de mercado; cadastramento de redes; gerenciamento de redes; combate 
a fraudes, etc... 
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O raciocínio consiste em interpretar que o investimento que se destina a manter 

constante a eficiência é uma resposta inevitável ao crescimento do mercado, apenas a 

parcela adicional que aumenta a eficiência pode ser considerada uma obra de 

“conservação pura”, no sentido de abrir espaços de consumo sem implicar em aumentos 

do uso energético. 

Desta forma optou-se por tratar o problema das perdas como um problema de 

expansão, procurando estimar a parcela do investimento imputável ao ganho de 

eficiência.  Este ganho de eficiência, considerando o mercado crescente, não significa 

necessariamente a redução do nível de perdas, e sim ganhos nos índices de perdas, que 

expressam com maior exatidão a produtividade dos meios de transmissão e distribuição 

de energia elétrica. 

Reconhece-se como ocorrência de incremento de eficiência em um segmento do 

sistema elétrico em decorrência da implantação de um projeto, se, no ano seguinte à 

data de entrada em operação do projeto, considerando o mercado de energia crescente, o 

índice de perdas no segmento for menor que o índice de perdas no ano imediatamente 

anterior à implantação do projeto. 

Procurou-se estabelecer um índice que possibilitasse dividir o investimento para 

aumento de capacidade em duas parcelas.  Uma delas teria o significado de 

investimento obrigatório, entendendo-se que cada concessionária deve investir, no 

mínimo, o necessário para manter a eficiência frente ao acréscimo de mercado.  Apenas 

a parcela que excede tal investimento poderia ser atribuída a um ganho de eficiência. 

A fórmula encontrada foi uma expressão denominada pela sigla “REL”.  Foi 

definido um projeto fictício, dito de “expansão pura”, cujo objetivo é a mera 

preservação de qualidade.  Ele serve como parâmetro para o projeto proposto, o qual 

vai, supostamente, além deste objetivo.  Na confrontação deve surgir uma diferença 

positiva que exprima o benefício do projeto proposto em relação (REL) ao projeto de 

expansão pura. 

Este texto não vai se ater, no entanto, ao exame da formulação utilizada no 

Manual.  Só resta mencionar que, para os projetos de redução de perdas 

economicamente viáveis, a expressão “REL” determinava a parcela do investimento 

total imputável à diminuição de perdas, e poderia ser apropriada pelo Programa.  Assim, 

a parcela do investimento total imputável ao ganho de eficiência foi dada pelo produto 

da “REL” pelo custo total do projeto. 
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Considerando que, para empresas com baixos índices de perdas técnicas os 

projetos que envolvem redução de perdas poderiam apresentar uma “REL” pouco 

atrativa, foi, provisoriamente, durante o Ciclo 1999/2000, adotado como limite mínimo 

para a “REL”, o valor de 25%. 

Para projetos básicos para gestão do sistema elétrico de distribuição, foram 

adotados limites máximos do custo desses projetos, que poderiam ser apropriados ao 

Programa da concessionária39. 

Com relação à avaliação econômica dos projetos de perdas, também foi 

introduzida uma inovação, apoiada na noção da Rentabilidade Inicial da Redução de 

Perdas (RIRP).  O benefício, numerador da fração da RIRP, é gerado pelo projeto no 

seu primeiro ano de implantação, e o custo anual do projeto, denominador da fração, é 

constituído pela anuidade (FRC) que permite o uso perene do equipamento, mais uma 

parcela adicional correspondente à taxa anual das despesas de exploração do projeto40.  

Para o cálculo do FRC, adota-se a vida útil do projeto41, segundo a sua tipologia e como 

taxa de remuneração do capital, a fixada pelo Manual neste Ciclo, de 12%42. 

A RIRP parte do princípio de que, como as perdas são sempre crescentes, se o 

projeto for rentável em seu primeiro ano, assim o será pelo resto de sua vida útil. 

Nesse sentido, a combinação dos dois índices, “REL” e “RIRP”, aponta para o 

objetivo primordial da “REL” que é o provimento de recursos em projetos de eficiência 

energética, que excedam às metas de manutenção dos índices de perdas verificados.  Os 

benefícios a serem caracterizados pela “REL”, não devem, no entanto, induzir ao 

“investimento exagerado” da empresa, buscando auferir tanto o benefício da própria 

redução de perdas quanto o da redução do montante a ser despendido com a obra, em 

função de caracterização conveniente da “REL”.  Para isso, o Manual utiliza a “RIRP” 

como um balizador, no sentido de tornar pouco atrativas obras em que o sistema 

aproxime-se do hiper-investimento. 

Para todos os demais projetos tipificados no Manual, a avaliação econômica 

tomou por base a relação custo benefício (RCB), já utilizada no Ciclo anterior, 

1998/1999. 

                                                 
39 Campanhas de medidas voltadas à identificação de curvas de carga e demais parâmetros do 
sistema elétrico foram atribuídos limites máximos de 50% do custo do projeto, e implantação de 
sistemas de gerenciamentos de redes, 10% do custo total. 
40 Percentual fixado em 1,0% para projetos em tensões superiores a 34,5 kV e em 2,0% para 
tensões até 34,5 kV, inclusive. 
41 Fixado em 30 anos para projetos em tensões superiores a 34,5 kV e em 20 anos para 
tensões até 34,5 kV, inclusive. 
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Um outro grande aperfeiçoamento incorporado ao Manual do Ciclo 1999/2000, 

foi a introdução de um maior número de detalhados roteiros básicos de projetos.  Foram 

14 roteiros de projetos vinculados ao uso final, e 16 roteiros de projetos vinculados à 

oferta, sendo 2 roteiros para projetos de melhoria do fator de carga e 14 roteiros para 

projetos de redução de perdas. 

Tais roteiros apresentavam detalhadamente todos os itens indispensáveis à 

apresentação de cada um dos projetos, e ainda as metodologias de avaliação aceitas pelo 

órgão regulador, para sua aprovação.  Baseavam-se no fato de que algumas empresas 

distribuidoras ainda necessitavam de uma “receita de bolo” para preparação dos 

projetos. 

A versão elaborada conjuntamente pelo PROCEL, ANEEL e CSPE foi colocada 

em consulta pública através do Aviso de Consulta Pública n° 003/1999, de 21 de maio 

de 1999, e recebeu, durante 30 dias, contribuições da ABRADEE – Associação 

Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, da UFSC, da CEMIG, da LIGHT, da 

CAB – Consultores Associados Brasileiros S.A., da CERJ, da USP, da CPFL, da 

ESCELSA/ENERSUL, da T&T Company do Brasil, e da COELBA.  Com exceção da 

contribuição da USP que tratava das questões metodológicas vinculadas à “REL” e 

“RIRP”43, a maioria das proposições versou sobre os limites introduzidos pela 

Resolução n° 242/98, sobre o caráter orientativo que deveria ter o Manual, sobre os 

períodos de realização das metas e aplicação dos recursos, sobre os excedentes do 

investimento previsto, sobre a apropriação de custos de administração e gestão do 

Programa, sobre a possibilidade de contabilização de recursos a fundo perdido e de 

terceiros, sobre a utilização de custos próprios da concessionária para valoração dos 

benefícios, sobre a consideração de perdas de receita no cálculo da RCB, sobre prazos 

para entrega de relatórios finais, sobre obrigatoriedade de associação de marcas e 

estratégias de marketing do PROCEL, sobre a conceituação dada aos projetos de 

melhoria de fator de carga como sendo pelo lado da oferta, sobre a introdução de 

projetos de cogeração e geração distribuída, sobre a consideração de projetos de 

instalação de banco de capacitores no lado da demanda, sobre várias propostas 

realizadas em torno dos projetos específicos, e ainda, várias outras considerações 

                                                                                                                                               
42 Valor utilizado pelo Plano Decenal 1999-2008. 
43 A metodologia para avaliação dos projetos de perdas foi desenvolvida pela ELETROBRÁS e 
intensamente discutida com a CSPE, através de consultoria dada àquela Comissão pelo 
professor Hector Arango da EFEI e Carlos Tahan da USP.  A solução para a continuidade da 
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relativas à conceituação e forma de apresentação dos projetos.  Não houve qualquer 

sugestão a respeito da nova metodologia de custos evitados. 

A partir das sugestões dadas através da consulta pública, além dos aspectos 

metodológicos introduzidos após minuciosa discussão realizada com a EFEI e a USP, as 

modificações mais importantes versaram sobre a conceituação de “Lado da Demanda” e 

“Lado da Oferta” e sobre os limites mínimos de aplicação de recursos.  A queixa das 

concessionárias se baseava no fato de que projetos de melhoria de fator de carga44 

deveriam ser colocados no chamado lado da demanda e não no da oferta, como 

estabelecido no Manual.  A outra queixa versava sobre a imposição de limites mínimos 

de aplicação de recursos para projetos do tipo industrial, residencial, prédios públicos e 

de melhoria de fator de carga.  Achavam as concessionárias que tais limites deveriam 

ser apenas orientativos e que as empresas não deveriam ser obrigadas a cumpri-los. 

Com relação aos limites, a fórmula achada foi flexibilizar os limites para os 

projetos dos tipos industrial, residencial e prédios públicos, ficando: 

“I. no mínimo trinta por cento deverá ser aplicado em projetos do tipo 

residencial, industrial e prédios públicos; 

II. do limite estabelecido no inciso I, deverão ser apresentados pelo menos um 

projeto do tipo residencial, um do tipo industrial, e um do tipo prédio público.” 

Desta forma não era mais necessário realizar 10% do investimento mínimo de 

vinte e cinco centésimos por cento da receita operacional anual, em cada um desses 

tipos de projeto.  A empresa poderia escolher, agora, qual a área que melhor se 

adequava a sua estrutura de mercado, ou classe de consumo mais atrativa. 

Para os projetos de melhoria de fator de carga, foram diminuídos 

significativamente os valores mínimos a serem aplicados, ficando 15% do valor 

aplicado no aumento da oferta para as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, e 5% para as 

regiões Norte e Nordeste45. 

Quanto a conceituação, foi definida com base naquela constante nos contratos de 

concessão, ficando, pelo até então Lado da Demanda: 

“II.1.1. Ações voltadas ao Incremento da Eficiência no Uso Final de Energia 

Elétrica 

                                                                                                                                               
discussão sobre as profundas modificações que se pretendia para o Manual, foi dada através 
de propostas feitas, via consulta pública, através da USP. 
44 Projetos de limitador de demanda e de introdução de novas modalidades tarifárias. 
45 No Ciclo anterior, 1998/1999, estes percentuais eram de 30% para as regiões S/SE/CO e 
10% para as regiões N/NE. 
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São projetos que comportam ações vinculadas ao uso final de energia elétrica, 

visando o uso racional e eficiente da energia por parte dos consumidores. 

São aqueles que resultam em economias e benefícios energéticos diretos (redução 

de demanda e consumo de energia) para o consumidor, e que as medidas e ações sejam 

implementadas nas instalações de unidades consumidoras já existentes.” 

Quanto ao antigo Lado da Oferta, ficou: 

“II.1.2. Ações vinculadas ao Incremento da Eficiência na Oferta de Energia 

Elétrica 

Tratam-se de projetos implementados nas instalações já existentes da 

concessionária, com ênfase no aumento da oferta e no gerenciamento da sua curva de 

carga, em sistemas de distribuição. 

Englobam também projetos realizados nas instalações dos consumidores, com 

benefícios primordialmente voltados para a concessionária.” 

Desta forma, os projetos de melhoria de fator de carga continuaram a fazer parte 

dos projetos vinculados à Oferta de energia. 

O Manual para Elaboração do Programa Anual de Combate ao Desperdício de 

Energia Elétrica – Ciclo 1999/200046, foi formalmente lançado através da Resolução da 

ANEEL n° 261, de 03 de setembro de 1999, que regulamentou, ainda, a obrigatoriedade 

de aplicação de recursos das concessionárias de energia elétrica em ações de combate ao 

desperdício de energia elétrica e pesquisa e desenvolvimento tecnológico do setor 

elétrico para o biênio 1999/2000.  Para efeito solene, foram realizados em Brasília, em 

24 e 25 de novembro de 1999, o Seminário “A Eficiência Energética no Novo Contexto 

do Setor Energético Brasileiro”, e o “I Workshop dos Programas Anuais de Combate ao 

Desperdício de Energia Elétrica”, com a presença do Ministro de Minas e Energia, dos 

Diretores Gerais da ANEEL e ANP, e de parlamentares envolvidos com a questão, no 

qual o Manual foi apresentado às concessionárias e ao público em geral. 

No dia anterior à realização do Seminário, dia 23 de novembro de 1999, a ANEEL 

publicou a Resolução n° 325, que autorizou às concessionárias desenvolverem, dentro 

dos seus programas de combate ao desperdício de energia elétrica, projetos visando a 

melhoria do fator de carga de unidades consumidoras localizadas em suas áreas de 

concessão.  Esta resolução permitiu que, tendo seu Programa aprovado pela ANEEL, a 

concessionária pudesse desenvolver seus projetos de instalação de controladores de 
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demanda e introdução de novas modalidades tarifárias, sem a necessidade da obtenção 

de autorizações extras junto ao órgão regulador.  As empresas sempre reclamaram que o 

processo de obtenção de autorização da ANEEL para a implantação desses tipos de 

projeto, era demasiadamente longo, e por isso, atrasavam muito seus cronogramas. 

A respeito do tipo de solenidade como o Seminário e o Worshop, ficou acertado 

que, periodicamente, a ANEEL estaria promovendo workshops para discussão de temas 

afins aos Programas.  Neste primeiro workshop foram discutidos os projetos de 

melhoria do fator de carga e introdução de novas modalidades tarifárias.  Está previsto 

para 12 e 13 de abril de 2000, a realização do II Workshop, que tratará de temas ligados 

a projetos voltados às áreas residencial, industrial, comercial, prédios públicos, rural, e à 

outros estudos. 

O item seguinte procurará mostrar o que vem sendo apresentado pelas empresas 

distribuidoras para o Ciclo 1999/2000, e as dificuldades relacionadas à leitura do novo 

Manual efetuada por elas.  Apresentará também um pouco das dificuldades encontradas 

quanto ao acompanhamento dos projetos do Ciclo anterior, 1998/1999. 

5.2 – O que está Ocorrendo com o Ciclo 1999/2000 

Antes de falar sobre os novos Programas que vêm sendo apresentados pelas 

concessionárias à ANEEL, seria interessante fazer um breve relato sobre a situação da 

implementação dos projetos previstos no Ciclo 1998/1999. 

Desde logo foi percebido pela ANEEL, PROCEL e CSPE, que existiam duas 

ações distintas para realização do controle da implementação dos projetos, definidas 

como Acompanhamento e Fiscalização.  O Acompanhamento possuía um caráter 

técnico de verificação do andamento dos projetos quanto às suas metas e dificuldades de 

implantação.  A Fiscalização deveria ser vista sob um prisma mais “policial”, e buscaria 

verificar a realização física e financeira dos projetos, sem se ater muito com a qualidade 

de seus resultados. 

O Acompanhamento poderia desencadear uma Fiscalização.  O Acompanhamento 

poderia ser feito por técnicos do PROCEL, enquanto a Fiscalização, só poderia ser feita 

pela ANEEL, através de superintendência específica, ou por sua delegação, através de 

convênio, como é o caso da CSPE. 

                                                                                                                                               
46 Foi retirada a palavra “Orientativo” desta nova versão, ou seja, o Manual adquirira 
definitivamente um caráter imperativo. 
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Com o grande volume de serviços demandados pelas análises dos projetos, 

visando a aprovação dos Programas, não foi destinado o tempo necessário para a 

montagem do processo de verificação do andamento dos projetos.  Conforme citado no 

capítulo 3 desse trabalho, o processo de aprovação dos 17 Programas do Ciclo 

1998/1999 demorou mais de um ano, e ainda hoje existem projetos daquele Ciclo sendo 

avaliados, a pedido das empresas, para que substituam projetos anteriormente 

aprovados.  Claro que sua implementação ficará bastante aquém da previsão inicial de 

realização. 

O que se fez, então, foi a elaboração de um relatório de progresso de natureza 

gerencial, a ser preenchido pelas concessionárias, e a realização de uma série de visitas 

a todas as empresas, com o intuito de prevenir eventuais atrasos e/ou descontinuidade 

dos projetos por falta da devida assistência técnica.  Na verdade, se as empresas não 

estavam preparadas sequer para a concepção dos projetos, muito menos estavam para a 

sua efetiva implementação.  Por outro lado, como dito anteriormente, as empresas não 

estavam acreditando muito na efetiva cobrança da cláusula contratual que instituía a 

obrigatoriedade da aplicação de recursos em projetos de conservação de energia.  

Apostavam que a ANEEL, de alguma forma, iria abrir mão ou flexibilizar os prazos 

para a aplicação destes recursos.  Pelo menos foi isso que ficou depreendido das 

entrevistas realizadas com as empresas.  De fato, na segunda metade do ano de 1999, 

com pouquíssimas exceções, quase nada havia sido iniciado.  Quase todas as empresas 

se preocuparam em pedir prorrogação para o término dos Programas, o que foi 

concedido pela ANEEL, tendo como prazo limite o mês de junho de 2000. 

Pode-se perceber pelas visitas efetuadas e pelo exame dos relatórios de progresso 

enviados que algumas concessionárias, ainda assim, se verão bastante apertadas para 

fazer cumprir os prazos estipulados, podendo inclusive a vir incorrer em pesadas multas. 

A Tabela 5.1 apresenta de forma concisa, a situação de implantação dos projetos, 

do conjunto de empresas do Ciclo 1998/1999, a partir das informações declaradas em 

seus relatórios. 
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Tabela 5.1 – Situação do andamento dos Projetos do Ciclo 1998/1999, posição em 

dezembro de 2000 

 
Empresa 

Energia 
(GWh/ano) 

 
Ponta (MW) 

 
Custo (R$ mil) 

 
N/T 

 prev. real. prev. real. prev. real. % % 

AES-SUL 29,90 12,50 7,77 2,11 5.845,25 5.452,51 93,3 10 

Bandeirante 54,90 ni 13,37 ni 18.004,05 678,56 3,8 ni 

CELPA 12,88 ni 4,56 ni 3.317,99 ni ni 87 

CEMAT 45,44 35,31 42,43 ni 4.606,87 3.296,51 71,6 25 

CEMIG 43,73 ni 33,27 ni 25.468,53 21.148,00 83,0 30 

CERJ 68,35 5,53 14,36 2,55 20.133,66 17.439,86 86,6 54 

COELBA 66,17 43,13 14,55 7,74 9.342,92 9.186,37 98,3 50 

COELCE 22,68 ni 3,65 ni 6.816,64 6.617,71 97,1 38 

COSERN 8,97 2,05 2,67 0,47 2.501,83 2.106,36 84,2 88 

CPFL 39,30 ni 16,82 ni 16.202,00 4.947,23 30,5 ni 

Elektro 20,34 ni 9,45 ni 8.472,76 2.224,94 26,3 29 

Eletropaulo 92,10 ni 25,70 ni 33.515,00 537,89 1,6 18 

ENERGIPE 12,45 ni 2,87 ni 1.689,48 ni ni 0 

ENERSUL 25,69 ni 6,55 ni 5.643,34 5.105,67 90,5 62 

ESCELSA 20,49 5,64 6,52 0,84 5.182,03 3.673,64 70,9 59 

LIGHT 133,58 92,95 28,56 16,83 22.704,83 14.356,39 63,2 58 

RGE 57,65 ni 16,51 ni 6.678,57 ni ni 25 
Notas: (N/T) n° de projetos com andamento “normal” sobre total de projetos. 
 (ni) não informado. 
Fonte: Elaborada a partir de Relatórios de Progresso dos Programas encaminhados pelas Concessionárias. 

 

Três empresas, a partir das informações obtidas pelas visitas e relatórios, foram 

notificadas47, uma pela CSPE e duas pela ANEEL.  A notificação exigia que as 

concessionárias apresentassem um plano de ações que visasse a recuperação dos prazos 

“perdidos”.  No caso das empresas notificadas pela ANEEL, o acompanhamento 

                                                 
47 A Notificação é um procedimento formal, dentro do processo punitivo da ANEEL, anterior à 
emissão de multa. 
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efetuado ensejou um pedido de fiscalização naquelas concessionárias, que será realizada 

durante o ano 2000. 

A CSPE formou uma equipe especial para a realização do acompanhamento e da 

fiscalização das empresas de São Paulo, que, neste caso, acontecem simultaneamente, e 

pelo menos duas vezes por ano.  O PROCEL só é acionado quando a CSPE sente a 

necessidade de obter suporte técnico para um projeto específico, o que não vem 

ocorrendo. 

Para o Ciclo de 1999/2000, 42 concessionárias distribuidoras deverão apresentar 

seus Programas, já no formato estabelecido pelo novo Manual.  Das 25 novas empresas 

que se integraram ao processo, apenas 3, CEB, CELESC e COPEL, apresentam volume 

de recursos para aplicação em projetos de conservação de energia elétrica superior a R$ 

1 milhão, que é o montante mínimo para estar submetido aos limites obrigatórios de 

investimentos em projetos específicos.  As demais empresas só precisam cumprir com 

os limites das cláusulas contratuais, ou seja, 1% da receita anual em projetos de 

conservação, sendo 0,25% em projetos vinculados ao uso final e 0,01 em pesquisa e 

desenvolvimento. 

A se manter as 42 empresas neste novo Ciclo48, a previsão inicial de recursos para 

este conjunto de Programas é de R$ 220,6 milhões.  As primeiras 22 empresas, que já 

submeteram seus Programas à aprovação da ANEEL, totalizaram a aplicação de 

recursos da ordem de R$ 176,9 milhões.  Isto leva a crer que os investimentos devem 

ultrapassar em pelo menos 10% a previsão inicial. 

Até agora, são previstos resultados em termos de economia de energia e demanda 

retirada da ponta da ordem de 812,7 MWh/ano e 227,8 MW, respectivamente.  A Tabela 

5.2, a seguir, apresenta a situação dos Programas apresentados até 29/02/2000. 

                                                 
48 Algumas empresas, como a CELPE e a SAELPA, solicitaram antecipação da entrega de 
seus Programas para este Ciclo, e estão dependendo de resposta da ANEEL. 
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Tabela 5.2 – Situação dos Programas Apresentados para o Ciclo 1999/2000, 

posição em 29/02/2000 

Empresa  Apres.  Investimento 
Apropriado (R$) 

 Previsão de 
Energia 

Economizada 
(MWh/ano) 

 Previsão de 
Demanda 

Evitada (kW) 

AES-SUL  set/99  6.766.729,49  32.034,25  9.461,36 

CEMIG  set/99  21.531.603,75  84.414,80  39.231,50 

COELBA  set/99  9.669.028,39  31.752,77  8.553,77 

CPFL  set/99  19.451.541,06  132.140,02  22.525,71 

ELETROPAULO  set/99  38.727.685,76  158.341,79  48.459,85 

ENERSUL  set/99  2.642.659,63  9.632,91  2.850,87 

RGE  set/99  7.439.719,44  43.137,60  7.278,38 

CEMAT  set/99  3.850.674,21  10.086,67  2.941,87 

COELCE  set/99  5.565.221,22  18.500,72  5.515,99 

COSERN  set/99  2.441.421,00  6.145,00  2.356,40 

ENERGIPE  set/99  1.429.980,92  19.403,00  9.121,91 

CELPA  nov/99  3.926.447,00  18.650,08  6.968,41 

CENF  nov/99  260.714,87  1.488,24  451,24 

CERJ  nov/99  7.820.135,10  21.149,57  5.082,80 

LIGHT  nov/99  27.258.029,50  124.099,39  27.194,42 

ELEKTRO  dez/99  9.709.908,00  52.278,82  16.370,75 

CATLEO  jan/00  860.982,08  1.229,26  799,90 

CELTINS  jan/00  639.988,94  5.636,67  1.624,00 

CHESP  jan/00  277.414,24  1.697,40  413,50 

DME-PC  jan/00  214.300,45  77,56  21,83 

ESCELSA  jan/00  5.642.792,82  37.636,19  9.218,05 

SANTA MARIA  jan/00  808.950,00  3.208,02  1.394,17 

TOTAL  -  176.935.927,87  812.740,73  227.836,44 
Fonte: Elaborada com base nos Programas das Concessionárias apresentados para o Ciclo 1999/2000. 

 

Contrariamente ao que se supunha, os Programas apresentados, até o momento, 

por parte das empresas que participaram do Ciclo anterior, não vieram com a qualidade 

que se desejava.  Um deles, do mesmo modo que no Ciclo anterior, foi devolvido sem 

que se pudesse analisar, por completa insuficiência de dados.  Foi elaborado com base 

no Manual do Ciclo anterior, ou seja, a empresa, apesar de ter participado das 

discussões sobre a revisão do Manual, desconsiderou completamente as modificações 

efetuadas, que não foram poucas. 
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Para se ter uma idéia do que vem ocorrendo, em fevereiro de 2000, nenhum 

Programa ainda havia sido aprovado.  Somente um está prestes a ser totalmente 

aprovado.  As empresas, no entanto, parecem ter se tornado mais ágil nas respostas à 

ANEEL.  Há empresa que já está na quarta versão de seu Programa. 

As dificuldades parecem advir, do mesmo modo que no Ciclo anterior, de uma 

falta de coordenação quanto à montagem do Programa.  Na verdade, é o Manual que 

ordena as metodologias e as formas de apresentação.  Teoricamente, se as orientações 

do Manual fossem seguidas, o Programa seria automaticamente aprovado.  Seria só uma 

questão de conferência por parte dos encarregados pelas análises, ANEEL, CSPE e 

PROCEL. 

O que se vê, entretanto, é uma completa falta de atenção para com as orientações 

do Manual.  Poucos projetos estiveram de acordo com o estabelecido, ou apresentaram 

problemas inerentes à erros, omissões ou redação inadequada do Manual.  A impressão 

que dá, é a de que os projetos são concebidos nas áreas fins das empresas, considerando 

suas próprias metodologias, montados em um setor da empresa, sem passar por qualquer 

análise de consistência dos projetos e dados, e encaminhados à ANEEL.  O trabalho 

decorrente disso, tanto por parte dos avaliadores quanto das empresas, é enorme. 

De qualquer forma, há de se reconhecer que as metodologias inseridas no Manual 

deste ano, são bastante mais complexas, e mais consistentes, que as utilizadas no Ciclo 

anterior.  Principalmente aquelas referentes aos projetos de perdas. 

Para tentar amenizar este problema, a ANEEL e a CSPE, através da USP, montou 

um mini-curso de 2 dias, sobre as metodologias de avaliação de projetos de redução de 

perdas, e já o ministrou para todas as empresas de São Paulo e a maioria dos demais 

Estados.  Está sendo elaborado, ainda, um curso, a ser ministrado neste semestre, pelo 

PROCEL, que contemplará a montagem dos Programas passando pela metodologia de 

custos evitados e pelo uso dos roteiros de projeto. 

Algumas questões de ordem técnica estão aparecendo, no entanto, mas que não 

necessariamente, foram levantadas pelas empresas.  Foram sim, suscitadas pelas 

análises que vêm sendo desenvolvidas na ELETROBRÁS e na ANEEL.  Trata-se de 

assuntos que, como anteriormente previsto, demandarão uma nova revisão do Manual.  

Neste momento está sendo discutida uma nova versão que deverá entrar em consulta 

pública durante o mês de abril, e valerá para o Ciclo 2000/2001.  Este Manual ainda terá 

validade anual, estando previsto o lançamento de uma versão de maior permanência, a 

vigorar por pelo menos 3 anos, a partir do Ciclo 2001/2002. 
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As principais questões levantadas referem-se aos projetos plurianuais e à 

utilização do FRC na análise do custo/benefício.  Pretende-se utilizar a metodologia de 

fluxo de caixa para compor esta análise, já que o FRC distorce a avaliação, quando da 

ocorrência de desembolsos futuros. 

Outro assunto que tem preocupado os analistas, refere-se aos projetos de incentivo 

do uso (compra e venda) de eletrodomésticos eficientes (selo PROCEL).  As discussões 

giram em torno dos custos que devem ser considerados como aqueles em que incorre a 

sociedade, se o incremental, o custo total do equipamento ou o valor dado como 

desconto na compra do equipamento (Rebate).  A solução para o próximo Ciclo, 

caminha para se ter distintas avaliações, segundo cada caso, tomando por base o fato de 

se estar trabalhando com mercados saturados, ou não, e, por conseguinte, se haverá 

substituição, ou não, de equipamento. 

Com relação à metodologia do Custo Evitado, as tabelas de auxílio ao seu cálculo, 

serão ampliadas para fatores de carga de até 95%, e ainda inseridas novas tabelas com o 

“k” variando de 0,15 até 0,30. 

Para os projetos de redução de perdas, o valor mínimo de 25% dos custos totais a 

ser apropriado nos Programas, será retirado, passando a valer o valor real encontrado 

para a “REL”. 

Ainda com relação aos custos que podem ser apropriados nos Programas, todos os 

valores de custos que estiverem acima de uma margem mínima aceitável pela ANEEL 

(em torno de 10%), se mantidos pelas concessionárias, terão seus excedentes glosados.  

Isto vale também para os chamados custos indiretos.  Tais custos serão definidos no 

próximo Manual, e se estabelecerá um valor máximo para este tipo de despesa. 

Um caso parecido, em termos da solução encontrada, será o dos projetos de 

treinamento e capacitação técnica.  Estes, por serem de trabalhosa avaliação face a 

diversidade dos temas apresentados, terão um percentual máximo do valor do Programa 

destinado à sua apresentação. 

Outra questão, ainda não fechada internamente à ANEEL, CSPE e PROCEL, e 

que deverá ser objeto de acirrada discussão, durante o processo de consulta pública, 

refere-se aos projetos de Cogeração e de Geração Distribuída.  Apesar da grande 

eficiência que esses projetos trazem em si mesmos, deve-se tomar cuidados especiais 

em sua análise, devido ao alto custo envolvido, frente aos poucos recursos que ficarão 

disponíveis para os demais tipos de projeto, de maior interesse para o órgão regulador.  

Além disso, face a emissão da Resolução da ANEEL de n° 21, de 20 de janeiro de 2000, 
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que estabelece novas regras para qualificação das usinas cogeradoras, os critérios 

constantes do Manual deverão ser revistos. 

Sobre um tema afim, substituição de energéticos como conservação de energia, 

até o momento, só se permitia o uso de energia solar térmica, por exemplo, para a 

substituição de chuveiros elétricos.  Projetos que se utilizavam de óleo diesel e outros 

derivados do petróleo para, por exemplo, retirarem ponta do sistema nos horários de 

pico, eram descartados.  Agora estão surgindo projetos que incluem o gás natural em 

substituição à eletricidade.  Esta questão não está fechada, e a ANEEL deverá consultar 

a ANP sobre quais os energéticos que poderão ser considerados, para não ir de encontro 

às políticas demandadas por aquela Agência.  Isto certamente estreitará os laços 

mantidos entre as duas Agências, e poderá ser um passo a mais para o desenvolvimento 

de um modelo integrado de políticas energéticas para o País. 

A questão referente aos resultados da implantação dos projetos, surge na 

discussão sobre a introdução nos roteiros de projeto, de um item específico para este 

fim, a avaliação.  A idéia é ter, inclusive, um manual específico para avaliação, que 

seria lançado juntamente com o Manual de Elaboração de Projetos, e que poderia ter sua 

elaboração contratada junto às universidades, ou ser desenvolvido pelo PROCEL.  

Diante dos prazos apertados para lançamento do Manual, durante este próximo Ciclo, 

poderia ficar a critério da empresa a apresentação de uma metodologia própria de 

avaliação, que seria analisada caso a caso, e sujeita à aprovação da ANEEL. 

Finalmente, vale dizer que outros temas também serão objeto de debate entre os 

órgãos responsáveis pelo estabelecimento das regras para apresentação dos projetos, e 

pelas empresas distribuidoras e interessados, durante a consulta pública.  De qualquer 

modo, todos os roteiros de projeto serão revistos e terão suas tabelas devidamente 

atualizadas, e ainda, consistidos com os critérios e metodologias gerais do Programa. 

O próximo item buscará mostrar, resumidamente, algumas formas encontradas por 

outros países para o tratamento da questão da eficiência energética. 

5.3 – Experiências Internacionais 

Este item se propõe a analisar as estruturas de que se utilizam alguns países, para 

tratar a questão da eficiência energética.  O objetivo é prover subsídios para as 

avaliações que serão efetuadas no último item deste capítulo. 

Assim, com base na documentação disponível para a realização deste trabalho, 

pôde-se analisar as estruturas de 12 países: Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, 
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França, Dinamarca, Suécia, Noruega, Holanda, Espanha, Japão, Austrália e Nova 

Zelândia. 

Dos doze países estudados, os Estados Unidos é o país que apresenta maior 

diversidade quanto às estruturas utilizadas.  Um total de 16 estados, dos 19 que fizeram 

reformas nas suas indústrias elétricas, estabeleceu políticas para as empresas de 

distribuição, introduzindo algum tipo de mecanismo que as leve ao fomento da 

eficiência energética.  A escolha recaiu principalmente sobre pequenas cobranças nas 

contas de energia que são direcionadas para este fim.  Em alguns estados as empresas 

implementam seus programas de DSM – Demand Side Management (Gerenciamento 

pelo Lado da Demanda, em português), sob a supervisão dos órgãos reguladores.  Em 

outros, como o Maine, as empresas são responsáveis por administrar os programas, 

seguindo orientações (Manuais) estabelecidas pelo órgão regulador.  Em alguns casos as 

empresas participam só da arrecadação dos recursos, transferindo-os para uma outra 

entidade que os administra (Nova York, por exemplo). 

Outras formas utilizadas nos Estados Unidos, referem-se a incentivos financeiros 

dados às empresas, com o intuito de encorajá-las a promover programas de eficiência 

energética em seus mercados. 

Dito isso, analisa-se, a partir de agora, os 12 países, de uma forma mais 

abrangente e geral, considerando alguns parâmetros de comparação entre os diversos 

modelos institucionais. 

No que se refere à forma de atuação das organizações em relação a eficiência 

energética, percebe-se uma forte interação destas com as questões ambientais, com 5 

delas (França, Holanda, Austrália, Reino Unido e Dinamarca) possuindo vínculos 

estreitos com os ministérios de meio ambiente desses países.  A forma de atuação se 

mostra descentralizada através de redes de instituições regionais e municipais para 3 

países (França, Noruega e Holanda), 3 outros (Dinamarca, Suécia e Japão) atuam de 

forma centralizada e 5 países (Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Espanha e Reino 

Unido) atuam em parceria com empresas públicas e privadas, ministérios e prefeituras. 

Os programas desenvolvidos por estes países, normalmente incluem, além da 

eficiência energética, ações voltadas ao fomento de fontes renováveis de produção de 

energia.  Assim, os programas dos Estados Unidos, Canadá, Nova Zelândia e Espanha, 

compreendem  ambas as ações.  A Dinamarca e a Suécia têm programas que englobam 

eficiência energética, fontes renováveis de energia e o uso obrigatório de planejamento 

energético e ambiental.  A França, Holanda e Austrália, não fazem uso do planejamento 
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energético e ambiental, porém incluem em seus programas ações de mitigação de 

impactos ambientais negativos, além das de eficiência energética e fontes renováveis.  A 

Noruega, o Reino Unido e o Japão, contemplam programas somente voltados à 

eficiência energética.  Os Estados Unidos possuem, ainda, uma rede de instituições do 

governo federal que atuam com programas de eficiência energética, sem coordenação 

central e vinculada ao Departamento de Energia. 

Com relação à participação do órgão regulador nos programas de eficiência 

energética desses países, pode-se dizer que nos Estados Unidos e no Canadá tais órgãos 

são bastante ativos, supervisionando, ainda, programas de Planejamento Integrado de 

Recursos – PIR, nos estados e províncias.  No Reino Unido o órgão regulador é bastante 

ativo, mas tem como intuito a melhoria dos programas voltados ao setor residencial e ao 

de pequenas e médias empresas.  Na Noruega, Dinamarca, Suécia e Japão, as 

organizações de eficiência energética são os próprios órgãos de regulação do setor 

energético, ou são parte deles.  Resta a França, Holanda, Austrália, Nova Zelândia e 

Espanha, onde não existem atividades de regulação técnica e econômica sobre os 

programas de eficiência energética. 

Finalmente, completando a análise, verifica-se que, com exceção da Suécia, onde 

os recursos financeiros destinados aos programas de eficiência energética provêm de 

taxas que incidem sobre as tarifas de fornecimento, a totalidade dos países conta com 

recursos orçamentários provenientes dos governos.  No caso dos Estados Unidos, 

contam ainda com recursos governamentais acoplados a recursos da iniciativa privada, 

em projetos envolvendo parcerias, recursos de taxas incidentes sobre tarifas de 

fornecimento, e, em alguns estados, recursos de taxas que incidem sobre as tarifas de 

comercialização.  Canadá, Austrália e Reino Unido, além das verbas governamentais, 

contam com recursos de parcerias com a iniciativa privada, e este último, o Reino 

Unido, mantém uma taxa anual fixa por consumidor de energia elétrica e gás 

canalizado.  A Noruega e a Holanda contam também com recursos provenientes de 

tarifas de fornecimento. 

Como pode ser visto, o arranjo brasileiro não difere muito das montagens 

estabelecidas para o resto do mundo, no diz respeito à eficiência energética.  Um 

programa governamental e agências reguladoras, por um lado, estabelecendo 

orientações sobre a aplicação dos recursos, e as empresas distribuidoras, por outro, 

recolhendo os recursos e administrando os programas. 
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Os recursos destinados a este assunto variam muito, mas giram em torno dos 

montantes brasileiros.  O Estado da Califórnia, por exemplo, sozinho, destina US$ 218 

milhões por ano para a eficiência energética. 

A grande diferença do caso brasileiro para os demais programas desenvolvidos no 

exterior, refere-se à vinculação desses programas com outras fontes de energia e com o 

meio ambiente.  O programa brasileiro, tanto no que diz respeito ao PROCEL quanto às 

atividades ligadas a ANEEL, abrange unicamente as questões da eficiência elétrica, sem 

considerar suas relações com os demais energéticos e com o meio ambiente.  Esta é uma 

fragilidade que ambos terão de enfrentar, mais cedo ou mais tarde, e que já começa a se 

revelar em projetos nos quais são propostas ações de substituição de equipamentos 

elétricos por equipamentos que se utilizam de outros energéticos. 

O PROCEL e a ANEEL encontram-se neste momento discutindo este tipo de 

questão, já apresentada no Ciclo 1998/1999 e ora em análise neste novo Ciclo, e que 

deverá ser regulamentada para o próximo Ciclo.  A ANEEL e a ANP, através de um 

estudo comum, vêm também discutindo o assunto eficiência energética, que, 

brevemente, deverá ser tratada de maneira conjunta.  A questão ambiental, quando o 

conjunto de energéticos é tratado de forma agregada, necessariamente deverá ser 

abordada. 

O item 5.4, partindo de tudo que foi considerado até o presente momento, tecerá 

comentários sobre as perspectivas que se vislumbram para a eficiência energética em 

nosso País. 

5.4 – Perspectivas Futuras 

No Brasil, a questão da eficiência elétrica tem sido tratada desde 1986, conforme 

comentado, pelo Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica – PROCEL.  

Este Programa, sob orientação do Ministério de Minas e Energia – MME, é conduzido 

pela ELETROBRÁS.  Coube desde o início à ELETROBRÁS, a tarefa de convencer os 

demais integrantes do Setor Elétrico Brasileiro e de nossa sociedade, sobre a 

conveniência e oportunidade desta questão.  Nem sempre a ELETROBRÁS encontrou a 

resposta adequada ao seu discurso, principalmente entre seus pares do Setor Elétrico.  

Parece que não foram suficientes os elementos de convicção abordados. 

Em 1998, com as cláusulas contratuais sobre eficiência energética inseridas nos 

contratos de concessão das empresas distribuidoras, e com a definitiva cobrança de sua 

aplicação por parte do órgão regulador, este quadro começa  a mudar.  O Setor Elétrico 
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passa a investir anualmente em eficiência elétrica, a partir de 1999, entre R$ 200 

milhões e R$ 300 milhões por ano. 

Uma salutar e esperada parceria se deu, então, entre o órgão regulador e a 

ELETROBRÁS.  A ANEEL, reconhecendo o conhecimento e experiência contidos no 

trabalho até então desenvolvido pelo PROCEL, convidou-o a participar da atribuição de 

zelar pelo bom emprego dos recursos destinados a esta atividade.  Surge o Convênio 

ANEEL-ELETROBRÁS / PROCEL n° 02/98. 

Os recursos doravante destinados à eficiência elétrica no Brasil estarão, 

finalmente, mais apropriados aos valores necessários para se atingir a tão desejada meta 

estabelecida pelo PROCEL de economias de eletricidade da ordem de 43,4 TWh/ano 

por volta do ano 2008, o que equivaleria a aproximadamente 10% do consumo de 

eletricidade projetado para aquele ano (ELETROBRÁS, 1999). 

As concessionárias, a ANEEL e o PROCEL, com o devido tempo, aprenderão a 

lidar com esta questão, implementando os projetos com grande criatividade e da 

maneira mais adequada, e tendo sempre em vista sua atratividade sob o ponto de vista 

econômico (a concessionária), inserindo nos Programas de Eficiência Energética 

demandas governamentais para uma política energética consistente e duradoura (a 

ANEEL), e escolhendo a melhor forma de orientar os projetos para que tais demandas 

sejam adequadamente supridas por eles, através de sua correta concepção e avaliação 

dos resultados (o PROCEL). 

A solução brasileira para a eficiência elétrica, dada através das empresas 

distribuidoras, parece então ser bastante acertada, na medida em que permite às 

concessionárias a escolha dos projetos a serem implantados, sempre considerando as 

regras traçadas pelo regulador.  A liberdade de escolha traz um poder criativo que é 

multiplicado pela capacidade de realização dos técnicos destas empresas.  A única 

ameaça que paira sobre os atuais procedimentos, principalmente em países como o 

nosso, é que, devido a enormes carências em outras áreas, sempre aparecerão idéias de 

canalização dos recursos hoje disponíveis, ou pelo menos parte deles, para outros fins 

que não aqueles para os quais sua utilização foi inicialmente concebida.  O uso dos 

recursos para outros fins, através da manipulação dos critérios estabelecidos pelo 

Manual, certamente diminuirá a diversidade de projetos, e poderá não instrumentalizar 

as concessionárias para a competição em que estarão envolvidas pelo novo modelo do 

Setor.  Como mencionado no capítulo 2, a competição, em última análise, é o objetivo 

principal da restruturação da indústria elétrica, levada a cabo no Brasil. 
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Diversos problemas, no entanto, têm aparecido ao longo das atividades que vêm 

sendo desenvolvidas pela parceria ANEEL e PROCEL.  Tais problemas, muitos deles 

enumerados neste trabalho, nos levam a pensar sobre a abrangência, o futuro e os 

limites para a eficiência elétrica em nosso País. 

POLLIS (1999) menciona que tais questões somente poderão ser respondidas a 

partir de uma série de definições a serem tomadas sobre o papel da ELETROBRÁS, e 

por conseguinte do PROCEL, sobre o processo de descentralização da regulação e a 

conseqüente criação e estruturação das agências estaduais, e sobre o processo final de 

privatização e criação de novas regras para o Setor Elétrico Brasileiro.  Sugere que o 

PROCEL participe da formulação de políticas e regulamentações sobre conservação de 

energia elétrica, e se transforme em uma agência para a racionalização da energia 

elétrica, com uma localização funcional mais adequada a seus objetivos. 

A respeito da descentralização do processo regulatório, vale ponderar que, apesar 

de existirem múltiplos fatores que levam a uma subordinação da esfera estadual com 

relação à federal (ALVEAL, 1998), cabe aos Estados da Federação a conquista deste 

espaço, aprendendo a investir e inovar, ganhando progressivamente experiência, 

competência e autonomia.  As oportunidades e possibilidades abertas para a efetivação 

de uma política estadual de eficiência energética estão a depender da capacidade, ou da 

vontade, de adquirir competência política de negociação.  O sucesso dos governos no 

cenário futuro será medido por sua capacidade de coordenação, negociação e de 

desenvolver e incentivar comportamentos de cooperação.  Este espaço, regulação da 

eficiência energética, está ainda muito distante de ser conquistado pelos estados.  

Poucos governos estaduais demonstraram verdadeira disposição para trabalhar nesta 

área de atuação.  Esta situação é revelada pela incipiente formação de agências estaduais 

capazes de trabalhar com a questão, que, hoje, se restringem à CSPE (SP), ARCON 

(PA), AGERGS (RS) e ARCE (CE).  As duas últimas ainda muito pouco atuantes. 

Quanto à restruturação do Setor Elétrico e sua privatização, ambas relacionadas à 

eficiência elétrica, hoje, o arranjo desenvolvido para o Brasil e a parceria mantida pelo 

PROCEL e ANEEL parecem estar dando muito certo.  A escolha das concessionárias 

distribuidoras como instrumento de implementação de políticas de eficiência elétrica 

mais do que se justifica, por estas empresas situarem-se bem no centro da competição 

dada pela emergente indústria da geração elétrica, privada, e os interesses públicos que 

dizem respeito à eletricidade.  Incluindo aí, segurança, confiabilidade, baixo custo, 

redução de impactos ambientais, e eficiência energética. 
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As concessionárias distribuidoras são também poderosas instituições em nossa 

economia.  A eletricidade flui através da sociedade moderna e dos sistemas econômicos 

para todos os lares e empresas.  As decisões tomadas pelas concessionárias 

distribuidoras, portanto, terão impactos importantes em como e quanto a eletricidade 

será consumida em nosso País.  Estas empresas são reguladas para o interesse público 

(serviço público de distribuição de eletricidade).  Desse modo, é legítimo considerar que 

políticas de interesse público possam ser expressas através destas entidades, únicas e 

poderosas na nossa economia e sociedade. 

Todavia, apesar de as disposições de aplicação de recursos financeiros presentes 

no novos contratos de concessão permitirem investimentos elevados em eficiência 

elétrica, as prioridades serão decididas pelas empresas.  Devido à falta de capacitação 

técnica inicial das concessionárias, é de se esperar que as dificuldades de elaboração de 

projetos consumam uma importante parcela da capacidade gerencial e de homens-hora 

do PROCEL.  Estes elementos não deveriam comprometer as demais atribuições 

relevantes do PROCEL, que incluem a de articulador de uma rede tecnológica e 

institucional que aprofunde a introdução e a difusão de novas, limpas e mais eficientes 

tecnologias de produção e de consumo de eletricidade e de energia no sistema produtivo 

e social do País.  É precisamente nesse aspecto que sua participação como protagonista 

da política pública de eficiência energética deve ser privilegiada.  Entretanto, o bom 

desempenho deste papel dependerá de novos dispositivos jurídicos, institucionais e 

legais que precisem as funções e a posição do PROCEL na ELETROBRÁS, nas novas 

relações com o poder concedente e, em última instância, com o MME. 

Neste ponto ressurge a inter-relação entre eficiência elétrica, energética e meio 

ambiente.  As atividades de eficiência energética sobrepõem-se às da eficiência elétrica 

e devem reunir requisitos de horizonte de longo prazo, estrutura institucional e 

organizacional descentralizada, mecanismos de representação e de informação 

qualificada dos interesses públicos e privados, e existência de capacidade técnica 

adequada (MARTINS et al., 1999). 

Através da resolução conjunta ANEEL/ANP n° 1, de 13/08/1998 foi criado um 

grupo de trabalho que deu início ao desenvolvimento de estudos, visando a definição de 

novas diretrizes e orientações sistêmicas para uma ação integrada das instâncias de 

política e de regulação de energia na área da eficiência energética no Brasil.  Este 

empreendimento introduz um elemento novo no cenário futuro das atividades de 

eficiência energética no País, tendendo a incorporar uma provável redefinição e 
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reposicionamento de escopo e de funções dos programas de conservação de energia 

nacionais.  “Essa redefinição tende a ser irreversível considerando as tendências de 

diluição das fronteiras tecnológicas e de mercado das indústrias de energia” (ALVEAL, 

SILVA, 1999). 

Assim, foi falado sobre o que vem ocorrendo em termos de eficiência elétrica e 

energética no Brasil, nos últimos tempos.  Tudo indica que uma solução mais 

abrangente vai ser dada para a questão.  Ou seja, o País deverá encarar a eficiência de 

forma integrada, orientando o planejamento do uso de todos os energéticos numa 

mesma política de longo prazo, de maneira descentralizada e consistente.  Para isso 

alguns arranjos poderão, e deverão, ser sugeridos, montados e estabelecidos.  As atuais 

organizações que lidam com o tema, ou aquelas que por sua natureza têm interesse no 

assunto, devem procurar ocupar seus espaços dentro da nova estrutura que será 

construída. 

Um período de transição marcará esta mudança, enquanto todos os atores que irão 

participar do futuro modelo não se estabeleçam e se definam.  Neste momento, 

instituições com experiência e competência técnica no assunto têm melhores condições 

para se firmarem enquanto protagonistas da questão, devendo para isso buscar definir 

claramente seus papéis no novo arranjo.  Um modelo que congregue as agências 

federais e estaduais de regulação, e ainda um programa governamental que venha dar o 

devido suporte técnico a estas organizações, parece estar mais de acordo com o que vem 

sendo montado em outros países, e o que se espera venha a obter êxito no Brasil, por 

conter os requisitos e ingredientes identificados no trabalho desenvolvido por 

consultores contratados pela ANEEL e pela ANP (MARTINS et al., 1999). 

Desta forma, cabe ao PROCEL buscar meios para manter o patrimônio de 

experiência e conhecimento acumulado, visando participar de forma atuante como 

formulador, articulador e co-executante da política pública de eficiência energética no 

Brasil.  Nesta busca o PROCEL pode atuar em áreas de coordenação e gestão de 

programas, de financiamento e de formação de recursos humanos. 
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6 – Conclusões 

Com base no que foi descrito e discutido nos capítulos anteriores, pode-se 

concluir, entre outros, que: 

• Existem razões bastantes convincentes para se manter políticas públicas de 

promoção da eficiência energética.  Sob o ponto de vista econômico aparecem enormes 

oportunidades de diminuição de custos.  Potenciais economicamente viáveis indicam 

para valores de no mínimo 11% só no setor residencial, para o ano de 1998 

(COPPE/UFRJ, 1998).  O segredo para torná-los efetivos está em, através de estímulos 

externos, aproximar estes potenciais econômicos daqueles verdadeiramente aceitos pelo 

mercado, ou seja, aqueles que poderão ser viáveis de se realizar considerando o 

comportamento do mercado.  As barreiras a superar, para tornar isto uma realidade, já 

foram descritas, e as formas de ultrapassá-las identificadas (RAAD, 1999).  Sob o ponto 

de vista ambiental aparecem a diminuição e a postergação dos impactos que advêm do 

parque elétrico atual (principalmente das hidrelétricas) e que advirão das novas usinas 

térmicas cujo plano governamental de implantação está em pleno andamento.  Para o 

consumidor, existe o desejo implícito de pagar menos e ter seus negócios 

adequadamente servidos, nas quantidades certas e com qualidade economicamente 

aceitável. 

• O novo modelo formulado para a indústria elétrica brasileira privilegia a 

competição entre seus diversos participantes, e prevê, de forma institucional, 

mecanismos de aplicação de significativos investimentos em eficiência energética, pelas 

empresas distribuidoras de eletricidade.  Desta forma, as empresas distribuidoras se 

engajarão definitivamente no desenvolvimento e moldagem de seus sistemas elétricos e 

mercados para um arranjo do uso da eletricidade, mais eficiente.  Numerosos e novos 

atores, e ainda diferentes meios e modos de relacionamento, deverão agregar-se ao 

desenvolvimento dessas ações transformadoras.  

 Através da conservação da eletricidade foram, então, criados modernos 

instrumentos empresariais que permitirão esta moldagem dos mercado de energia 

elétrica, colocando as empresas aptas a enfrentarem a concorrência que advirá da 

implantação do novo modelo para o Setor Elétrico Brasileiro.  Mudam, completamente, 

os atores e o perfil de investimentos em eficiência energética no Brasil, ao passo que 

dispara-se um processo contínuo e sem interrupções, para tornar mais eficiente a 

indústria da eletricidade brasileira.  O esforço em eficiência, até então concentrado 
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predominantemente em projetos de melhoria da iluminação pública, passa a ter maior 

abrangência, atingindo projetos em diversas áreas, inclusive aquelas que darão respaldo 

técnico e servirão de base para uma implementação mais ampla de projetos de 

conservação de energia.  Consolida-se, desse modo, definitivamente, com a aplicação de 

recursos substanciais em eficiência energética por parte das concessionárias de 

distribuição, a construção de um mercado significativo para estes tipos de projetos. 

 Promove-se, desta forma, uma nova atitude da sociedade perante a energia, em 

particular a elétrica, estimulando o uso racional de seus recursos naturais. 

• Com a conservação de energia também inserida dentro da política federal de 

descentralização da regulação (ANEEL, 1998b) surge um forte relacionamento entre as 

concessionárias, a ANEEL, as agências reguladoras estaduais e o PROCEL, disparando 

um intenso processo de aprendizagem sobre todos os aspectos relacionados com o tema.  

O PROCEL e a ELETROBRÁS, em suas buscas de espaço e de novas oportunidades 

para, de maneira reconhecida, servir à sociedade brasileira, têm agora uma vantagem 

ímpar para se firmar neste novo arranjo e garantir ao processo a necessária competência 

técnica.  Esta vantagem assenta-se na rede institucional, experiência acumulada e ainda, 

justamente, na competência técnica já constituída pelo Programa. 

 Esta competência deve se refletir no delineamento dos limites e regras de 

aplicação dos recursos em eficiência elétrica, através do verdadeiro instrumento da 

sociedade para o ordenamento e a orientação dos projetos de conservação de energia, 

que mostrou ser o “Manual para Elaboração dos Programas Anuais de Combate ao 

Desperdício de Energia Elétrica”.  Verdadeiro instrumento da sociedade por integrar de 

forma transparente, em sua elaboração, os aprimoramentos advindos da discussão 

pública de seu conteúdo.  Tal arranjo organizacional permite afirmar que a política para 

eficiência elétrica estabelecida pela ANEEL, através de inclusão de cláusula contratual 

que obriga às concessionárias investir em projetos de eficiência elétrica, muito embora 

privilegie inicialmente aqueles projetos de maior rentabilidade para estas empresas 

(projetos de redução de perdas), com o devido tempo49 trará benefícios incalculáveis 

para os consumidores e a sociedade como um todo. 

                                                 
49 A ANEEL diante dos altos níveis de perdas elétricas existentes no País, considerando a 
enorme atratividade econômica de algumas ações para diminuição dos índices de perdas e a 
introdução no Manual, cada vez mais, de regras que limitam e dificultam a apropriação de 
recursos deste tipo de projeto nos montantes reservados para a eficiência, optou por, 
inicialmente, estimular a realização de projetos de perdas e, paulatinamente, forçar a migração 
dos recursos para projetos vinculados ao uso final. 
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• O arranjo institucional brasileiro para tratar a eficiência elétrica é, portanto, 

original e mostra-se adequado ao alcance das metas previstas para o Setor Elétrico, 

porém, diferentemente da experiência internacional, não se vincula aos outros 

energéticos e à questão ambiental.  Tal arranjo precisa ser melhor disposto, visando dar 

uma maior abrangência na formulação da política energética nacional e aos 

participantes do processo (número e perfil).  No entanto, como estruturada, a eficiência 

elétrica deverá passar por força da apresentação de propostas de projetos integrados, à 

energética, e será tratada, cada vez mais, orientada para uma política de longo prazo, 

descentralizada e consistente.  Deverá haver, portanto, uma redefinição e um 

reposicionamento de escopo e de funções dos programas de conservação de energia 

nacionais, congregando as agências federais e estaduais de regulação aos programas 

governamentais que estejam aptos a enfrentar este novo desafio.  Deve-se tomar muito 

cuidado quando de possíveis modificações que se pretenda para o modelo atual, para 

que não se percam as idéias iniciais de instrumentação das empresas para um mercado 

competitivo e de proteção e melhoria da qualidade do serviço fornecido aos 

consumidores, e também sejam restringidas a criatividade e a qualidade e viabilidade 

econômica dos projetos, pela centralização das escolhas dos investimentos. 

 

Assim, pôde ser visto pelas informações contidas neste trabalho, que, aos moldes 

do que vem ocorrendo com o Setor Elétrico Brasileiro, a conservação de energia em 

nosso País passa por uma profunda transformação, sendo aumentados sobremaneira os 

investimentos realizados nesta área e, portanto, ampliado a abrangência da questão para 

toda a sociedade, com todas as repercussões positivas que deverão advir desta ação. 
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