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A indústria de eletricidade experi-
menta no mundo um processo de 
transformação semelhante ao vi-
venciado pelas telecomunicações na 
década de 1990. Esse processo tem 
com pilares a descarbonização, a 
digitalização, a descentralização e a 
eletrificação de novos usos, como a 
mobilidade (WEF, 2018). Fortalecida 
pela digitalização, a descentralização 
inclui a micro e minigeração distri-
buída por meio das novas fontes re-
nováveis, que somam complexidade 
ao sistema elétrico pela intermitên-
cia de suas fontes. Crescentemente 
tem lugar a produção pelo consumi-
dor, que se torna prossumidor, por 
meio de painéis fotovoltaicos, por 
exemplo. A bateria do carro elétrico 
ou outras formas de armazenamento 
podem ajudar o conceito de autarcia 
no uso da eletricidade.  

No âmbito da distribuição da 
energia elétrica, para que esse admi-
rável mundo novo se torne realida-
de, a transformação digital através 
da medição inteligente é o elemento 
básico e fundamental para esta revo-
lução tecnológica. E a infraestrutura 
de medição tem no medidor eletrô-
nico o cerne dessa relação. É ele que 
vai permitir contabilizar consumo e 
produção, gerando informações so-

quanto pela autarquia responsável por 
padrões técnicos e normas – respecti-
vamente, Aneel e Inmetro. 

A relação da empresa regulada de 
eletricidade que então almeja moder-
nizar sua infraestrutura de medição 
caracteriza o que na literatura eco-
nômica é tratado como Problema de 
Agência Comum. Na prática, a em-
presa regulada (agente) se relaciona 
com múltiplos reguladores (princi-
pais). A literatura econômica e prin-
cípios de boa governança regulatória 
recomendam clareza na atribuição de 
funções, ou seja, que cada regulador 
foque em suas competências, legal-
mente estabelecidas. Do contrário, a 
extrapolação de funções pode gerar 
falta de coordenação. E comandos 
desalinhados podem produzir men-
sagens contraditórias e custosas (ine-
ficientes) para a sociedade. 

Essa falta de coordenação pode 
assumir muitas formas. Um exem-
plo é a autorização para a adoção 
de novas tecnologias pela empresa 
regulada. Considere o caso em que 
a medição inteligente seja na prática 
bloqueada pela demora na autoriza-
ção pelo Inmetro. 

Gonçalves et al. (2019) analisam 
o caso em que a implantação de 
medidores inteligentes de energia é 
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bre consumo líquido. O mero acesso 
a essas informações em tempo real 
produz ganhos de eficiência na for-
ma de redução de consumo que po-
dem atingir 10%.1 O medidor eletrô-
nico que é parte da infraestrutura de 
medição inteligente viabiliza ainda 
consideráveis ganhos operacionais, 
internalizados pelas companhias. 
Eles incluem melhorias de gestão e 
viabilizam redução de perdas tanto 
técnicas, como prevenção mais efeti-
va de furtos e fraudes.

Inovação em indústrias 
reguladas e o conflito  
de agência
Em indústrias competitivas, a intro-
dução de novos equipamentos ou 
produtos, oriundos de inovações dis-
ruptivas, permite aumentar a fatia de 
mercado nas empresas. Por sua vez, 
em indústrias reguladas o processo 
de inovação é não apenas mais lento, 
mas condicionado pela relação entre 
empresas e regulador. Esse é o caso 
da implantação de infraestrutura de 
medição inteligente na distribuição de 
eletricidade. Os medidores inteligentes 
de energia elétrica dependem tanto do 
regulador setorial, a quem cabe ava-
liar a prudência dos investimentos, 
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postergada excessivamente pela de-
fasagem regulatória (regulatory de-
lay), estimando a perda de bem-estar 
resultante. A despeito da existência 
de regras para a medição inteligen-
te oriundas da Aneel (regulador ou 
principal 1), há atrasos significativos 
e mudanças sistemáticas de normas 
por conta do Inmetro (regulador ou 
principal 2). O efeito é a inibição ou 
atraso na decisão das empresas regu-
ladas (“agentes”) com relação a pro-
jetos desta natureza e com impactos 
potenciais para os consumidores e 
sociedade em geral. 

O custo da defasagem regulatória 
começa a ser investigado, dentro da 
literatura econômica, a partir de Os-
ter e Quigley (1977),2 que mostraram 
como o ambiente regulatório pode 
inibir a difusão de novas tecnologias. 
Hausman et al. (1997)3 se debruça-
ram sobre o tema, estimando o custo 
da defasagem regulatória em termos 
de métricas tradicionais de bem-estar 
social. No artigo, aplica métodos eco-
nométricos para avaliar um interes-
sante episódio na história econômica 
americana. Hausman avaliou o caso 
dos serviços de mensagens de voz 
nos EUA, implementados mais de 10 
anos após a primeira proposta reali-
zada pela AT&T junto ao regulador 
de telecomunicações local. Suas esti-
mativas são de que o referido atraso 
teria custado bilhões de dólares aos 
consumidores, que não puderam ter 
acesso à inovação a não ser muito 
tardiamente, relativamente ao que 
teria sido possível. Até então, os ser-
viços de mensagem eletrônica depen-
diam da aquisição de equipamentos, 
a princípio muito mais caros. Com o 
mesmo conjunto de técnicas, também 
foi apresentado o custo da defasa-
gem regulatória associada ao lança-

mento do telefone celular – cerca de  
US$ 100 bilhões em termos de perda 
de bem-estar social. 

Analisando a experiência da Itália, 
Schiavo et al. (2013)4 analisam como a 
regulação de energia poderia se adap-
tar para suportar as transformações 
em curso desde aquela época.  Des-
crevem, especificamente, o impacto de 
intervenções regulatórias recentes no 
domínio das redes e medição inteligen-
tes (smart grids e smart meters) e eletri-
ficação da mobilidade. Seu foco é nos 
incentivos à inovação, aspecto que até 
pouco tempo atrás não era objeto de 
atenção dentro da prática regulatória.

A implantação de  
smart metering 
Na Europa, a implantação da medi-
ção inteligente é discutida há quase 
duas décadas. Na Itália, a primeira 
geração de medidores começa a ser 
instalada em 2001. As políticas de 
clima a diretivas reportavam metas 
de redução de gases de efeito estufa, 
de penetração de energias renováveis 

e de eficiência energética que tinham 
no medidor inteligente e infraestru-
tura digital associada um elemento 
habilitador. Para determinar o ritmo 
de disseminação dos equipamentos, 
os Estados membros deveriam reali-
zar análises de custo-benefício. Esse 
foi o caso seguido, por exemplo, pela 
Holanda (2005), Bélgica (2011), Ale-
manha (2013) e Hungria (2013).  

A despeito de nosso atraso com 
relação à Europa, o debate se inicia 
no Brasil em 2002, ano em que os 
medidores eletrônicos começaram a 
ser regulados. Desde aquele ano, res-
ta estabelecido que todos os novos 
tipos de aparelhos devem ser subme-
tidos ao Inmetro.5,6 

Em processo paralelo, a Agên-
cia Nacional de Energia Elétrica 
(Aneel) estabeleceu normas e segue 
mencionando o smart metering em 
diversas consultas públicas acerca 
de apreçamento e eficiência ener-
gética. Em 2018, por exemplo, na 
consulta pública sobre tarifas binô-
mias, foram estimados e divulgados 
valores para custos de instalação 
(R$ 500 por unidade) e manuten-
ção (R$ 11,02 por consumidor por 
mês) de medidores inteligentes no 
Brasil.7 Por fim, reporta a Aneel 
que diferentes companhias de dis-
tribuição planejam a implementa-
ção de medidores inteligentes nos 
próximos anos.8 A CPFL (conces-
sionária que atua no interior de 
São Paulo) planeja implementar 
medidores para 9,2 milhões de 
consumidores em 10 anos e a Light 
(companhia de distribuição do Rio 
de Janeiro) planeja investir R$ 900 
milhões para automatizar a medi-
ção de 1,5 milhão de consumido-
res. Por fim, a Enel São Paulo tem 
estudado a viabilidade de uma ado-
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ção massiva (roll-out) em sua área 
de concessão. Esta região constitui 
a base para nosso estudo de caso.

Impactos da defasagem 
regulatória – medição 
inteligente
Com base em protocolos europeus 
para implementação de smart me-
tering e premissas fornecidas pela 
companhia, desenvolvemos uma 
análise custo-benefício para avaliar 
a viabilidade econômica e externali-
dades geradas pelo roll-out massivo 
de medidores inteligentes na área 
de concessão da Enel São Paulo.9 O 
projeto mostra benefícios quando 
comparado com um cenário business 
as usual, no qual a implantação dos 
medidores seguiria o ritmo de repo-
sição e expansão orgânicas da em-
presa e compatível com o ambiente 
regulatório atual. 

A análise considera no cenário de 
digitalização do sistema de medição 
da distribuidora, os custos dos equi-
pamentos (medidor inteligente, me-
didor de balanço energético e con-
centrador) gastos com a instalação e 
a antecipação de novos investimen-
tos diante de um roll-out massivo no 
prazo de 5 anos.10

Além da avaliação de custo-bene-
fício do roll-out massivo, nossa análi-
se de bem-estar é baseada no já citado 
trabalho de Hausman (1997) e sua 
abordagem para estimativa da varia-
ção compensatória (CV) associada ao 
atraso na adoção do voice messaging 
nos EUA. Hausman especifica e esti-
ma uma função demanda para voice 
messaging – o mercado afetado pelo 
regulatory delay. 

Diferentemente de Hausman 
(1997), para o caso da adoção de in-
fraestrutura (d)e smart metering no 
Brasil, não é possível estimar direta-
mente a curva de demanda associada 
ao “novo produto”; entretanto, para 
uma avaliação inicial e preliminar, 
utilizamos dados do setor de ener-
gia brasileiro (elasticidades preço e 
renda) e informações socioeconômi-
cas específicas da área de concessão 
onde é mais provável a ocorrência de 
um smart metering deployment – a 
área de concessão sob administração 
da Enel em São Paulo. 

Para o nível corrente da renda 
(y), utilizamos dados fornecidos pelo 
IBGE (2018). O PIB per capita, por 
mês, para a cidade de São Paulo é de 
aproximadamente R$ 4.756 (em ter-
mos nominais). Para os parâmetros 
α elasticidade preço, e δ elasticidade 

renda, utilizamos os níveis de -0,154 
e 0,282, respectivamente (Schutze, 
2015). A tabela 1 apresenta os resulta-
dos deste exercício para três cenários.

Note-se que a elasticidade renda 
não apresenta efeitos significativos. 
A VC é mais sensível aos gastos re-
lacionados com o novo bem em si. 
O valor de R$ 5,00/mês/consumidor 
é oriundo da análise custo-benefício 
realizada. O cenário 3 considera o 
valor alternativo proveniente das esti-
mativas da Aneel para os gastos com 
a nova tecnologia (R$ 11,02/mês/
consumidor). O valor menor conside-
rado pela Enel decorre de ganhos de 
escala e aprendizados já obtidos com 
a experiência europeia. Uma vez que 
o efeito renda é desprezível, a varia-
ção compensatória se torna igual ao 
excedente do consumidor (Consumer 
Surplus – CS). Assim, com algumas 
informações adicionais é possível es-
timar a perda de bem-estar em termos 
de valor presente. 

Neste caso, considerando a quan-
tidade total de unidades consumido-
ras (aproximadamente 7 milhões de 
medidores), a duração do contrato de 
concessão (30 anos) e a taxa de retor-
no regulatória vigente para distribui-
doras de energia no Brasil (WACC), 
estimamos em cerca de R$ 6 bilhões 

Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3

Elasticidade renda (delta) 0,282 0 0,282

Elasticidade preço (alfa) -0,154 -0,154 -0,154

Renda (R$/mês) 4756,0 4756,0 4756,0

Gastos com a “nova” tecnologia (p1x1) (R$/mês) 5 5 11,02

Variação compensatória (VC) 5,911200871 5,910165485 13,03103315

Fonte: Gonçalves et al. (2019). 

Tabela 1 Cenários e variação compensatória
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a variação no excedente do consumi-
dor em caso de atraso regulatório no 
projeto de implementação de smart 
metering da Enel dentro de sua área 
de operação. 

Também é interessante comparar o 
valor estimado para a VC e os gastos 
totais relacionados com a implemen-
tação da nova tecnologia. Apesar da 
regulação brasileira determinar que 
estes custos devem ser suportados pe-
las distribuidoras, simulações preli-
minares indicam que a “disposição a 
pagar” (Willingness-To-Pay – WTP) 
dos consumidores é maior do que os 
custos totais envolvidos em R$/mês/
consumidor (a VC é uma aproxima-
ção para a WTP neste caso).   

Conclusões 
Um princípio básico da regulação 
é que a adoção de uma nova regra 
pressupõe que os benefícios líquidos 
excedam custos. Do contrário, emer-
gem ineficiências e é preferível não re-
gular ou manter as regras vigentes. As 
tendências atuais no Brasil já estabe-
lecem obrigatoriamente a Avaliação 
de Impacto Regulatório para agên-
cias reguladoras em seus processos. 
E, crescentemente, a disseminação do 
uso de metodologias de avaliação de 
política é defendida/preconizada para 
todas as esferas da administração pú-
blica. Esses movimentos se alinham 
às práticas internacionais, e são rele-
vantes para o Brasil principalmente 
quando se almeja adesão à OCDE. 

A transição energética no Bra-
sil e as transformações na indústria 
de eletricidade viabilizadas pelas 
inovações tecnológicas de natureza 
disruptiva merecem ser analisadas 
nesse contexto. Há grande potencial 
de benefícios que podem advir da 

modernização do setor e que extra-
polam suas fronteiras tradicionais. 

A adoção de tecnologias de medi-
ção inteligente é parte fundamental 
desse processo. No entanto, barrei-
ras se colocam para além da regula-
ção setorial. Neste artigo, apresen-
tamos exercício de estimativa dos 
custos de impor barreiras regulató-
rias excessivas que causem atrasos 
nesse processo. 

A estimativa preliminar da perda de 
bem-estar devida ao atraso na imple-
mentação de um projeto de medição 
inteligente no Brasil considera parte 
da distribuição de eletricidade no esta-
do de São Paulo. Aplicamos, com al-
gumas adaptações, a abordagem pro-
posta por Hausman et al. (1997) para 
avaliar efeitos similares para a adoção 
do serviço de mensagem de voz da in-
dústria de telecomunicações nos EUA. 
O exercício simplificado indica uma 
perda relevante de bem-estar resultan-
te de atraso na implementação de um 
programa de infraestrutura de smart 
metering no Brasil. A estimativa dos 
efeitos monetários em valor presente e 
da disposição a pagar dos consumido-
res também sugerem que, idealmente, 
há ganhos expressivos de bem-estar 
em evitar a defasagem regulatória.

Para além das falhas de mercado 
que não raro justificam o alcance da 
regulação, urge avaliar custos das fa-
lhas de governo. Exercícios e estima-
tivas como o que proposto são funda-
mentais para pautar aperfeiçoamentos 
necessários na regulação de infraestru-
tura no Brasil, minimizando distorções 
e custos de transação.  
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