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Neste contexto, temos a evolução da disciplina 
conhecida por “Supply chain Risk management” (ScRm), 
que consiste na aplicação de conceitos quantitativos, 
típicos do campo de Finanças, na avaliação das perdas 
potenciais que uma companhia pode incorrer caso haja 
alguma interrupção em seu processo produtivo por 
causa do atraso na entrega de uma matéria-prima. 

considerando as ideias apresentadas acima, e o atual 
momento do setor elétrico brasileiro, caracterizado por 
um desequilíbrio entre demanda e oferta, o presente 
artigo discute os principais modelos existentes para 
a análise e gestão do risco de interrupção de energia.  
tendo em vista que a eletricidade é um bem não 
(economicamente) estocável, utilizado na produção de 
outros bens (insumo), sua interrupção, ou fornecimento 
insuficiente, representa um fator de risco operacional 
para empresas e indústrias de diversos setores, e 
como tal deve ser gerenciado. adicionalmente, esta 
característica de commodity não estocável requer que 
o equilíbrio entre oferta e demanda ocorra em tempo 
real, o que aumenta a complexidade da coordenação 
dos sistemas elétricos. 

esta visão, na qual a energia é tratada como um 
insumo utilizado em todas as demais cadeias produtivas, 
é completamente análoga ao problema enfrentado por 
firmas que operam no sistema conhecido por “just-in-
time”. Neste sistema, onde as empresas não possuem 
estoques, a escassez de algum insumo utilizado na 
produção ou o aumento rápido e excessivo no preço do 
mesmo constituem riscos cruciais a serem gerenciados. 
em nossa realidade, por exemplo, a provável carência no 
suprimento de energia pode comprometer a capacidade 
de produção das firmas, afetando, de maneira geral, 
o conjunto da economia através da métrica do pIB 
(produto Interno Bruto).  

Do ponto de vista econômico, as metodologias 
apresentadas constituem tentativas de estimação do 
chamado “custo do déficit”, ou perda de produção dada 
uma falha no fornecimento de energia elétrica. Sob a 
ótica dos consumidores residenciais de energia esta 
análise é igualmente relevante, dado que a eletricidade 

ReSumO - este trabalho apresenta as principais 
aplicações de técnicas de gestão de riscos ao estudo de 
interrupções em cadeias de fornecimento, tendo como 
motivação o caso do fornecimento de energia elétrica, 
assunto de extrema relevância para o Brasil. Neste 
sentido, o cálculo do “custo do déficit” ou perda de 
produção dada uma falha no fornecimento de energia 
elétrica (parâmetro utilizado em todo o planejamento 
do setor elétrico brasileiro), foi escolhido como fator 
relevante a ser analisado. O artigo descreve as principais 
metodologias existentes para a apuração desse 
parâmetro, comparando-as com aquela atualmente 
em uso no Brasil. adicionalmente, apresentamos uma 
proposta de implementação para as metodologias 
alternativas utilizadas internacionalmente e baseadas 
no conceito de VOll (“Value of lost load”). Referida 
metodologia consiste de medida do valor da escassez 
de energia para empresas ou consumidores individuais, 
sendo fundamental para o desenho de programas de 
gerenciamento de demanda.

palaVRaS-chaVe - custo do déficit, setor 
energético, “Value of lost load”, gestão de riscos. 

  1.0    INtRODuçãO 

a análise de riscos e incertezas é ferramental essencial 
e cuja relevância é cada vez mais reconhecida nos 
processos de decisão das empresas.  particularmente, 
a mitigação dos riscos operacionais verificados 
nas cadeias de fornecimento tem se mostrado de 
extrema relevância para garantir a competitividade e 
funcionalidade das organizações.

com a globalização, não somente as fontes dos 
insumos estão cada vez mais distantes, mas também os 
clientes-chave das empresas estão progressivamente 
mais espalhados ao redor do mundo. Dessa forma, 
as cadeias de fornecimento têm crescido em 
complexidade e garantir um gerenciamento adequado 
dos riscos envolvidos nos processos se tornou uma 
tarefa primordial para qualquer companhia. 

Valoração do custo de escassez de energia 
elétrica e gestão de Riscos

                           Joisa Dutra  l  Edson Gonçalves  Fgv/Ceri  l  Amanda Sanches  accenture



eletROeVOluçãO  SetemBRO 2014     19

artigo convidado

quanto do lado da oferta, não pode mais prescindir de 
análises mais robustas e que observem experiências 
internacionais bem sucedidas. 

Deste modo, após esta introdução, contendo a 
motivação para o estudo do gerenciamento do risco 
operacional em cadeias de fornecimento, em particular 
para o caso do fornecimento de energia, o capítulo 
seguinte contém uma apresentação dos estudos prévios 
relativos à estimação do custo de escassez, destacando 
a metodologia atualmente em uso em nosso país. 
adicionalmente, introduzimos uma metodologia 
alternativa e complementar, passível de ser adotada 
no Brasil e que faz uso de informações obtidas com os 
próprios consumidores. por fim, concluímos o trabalho, 
apresentando os possíveis benefícios, tanto para o país, 
quanto para os diversos atores do setor elétrico, em 
caso de adoção destas metodologias complementares. 

  2.0     ValORaçãO DO cuStO Da eScaSSez De
             eNeRgIa

tendo em vista a concepção de que a energia elétrica 
representa um dos mais relevantes insumos de produção, 
cujo risco de fornecimento deveria ser analisado e gerido 
de forma sistemática, introduziremos a abordagem 
utilizada para mensurar o custo da interrupção da 
energia: O “custo do Déficit”. trata-se de uma estimativa 
do valor econômico de um bem não econômico: 
a segurança do suprimento. a metodologia que 
atualmente embasa este cálculo no Brasil será descrita, 
ressaltando-se as suas vantagens e desvantagens. Na 
sequência apresentaremos uma metodologia alternativa, 
já amplamente utilizada internacionalmente e que tem 
por base os estudos desenvolvidos por lawton et al. 
(2003) e mercurio et al. (2009). estes trabalhos fazem uso 
de sondagens com consumidores residenciais e setores 
da indústria e serviços, visando à obtenção da chamada 
função “custo do consumidor”, apresentada mais adiante 
neste trabalho. esta função, dentro da metodologia em 
questão, é que permite estimar o valor da escassez para 
a eletricidade, possibilitando, num passo posterior, a 
implementação de programas de resposta da demanda. 

2.1.  O Custo marginal do déficit e sua importância
O custo marginal do Déficit é uma medida do 

valor da energia ou da falta dela para a sociedade e 
é normalmente associada à magnitude do impacto 
das restrições no fornecimento de energia elétrica na 
produção econômica de um país.

constitui insumo fundamental para diversas atividades 
cotidianas por parte das famílias, afetando seu bem-
estar. Deste modo, será realizada uma comparação entre 
as metodologias de estimação amplamente utilizadas 
no exterior e aquela atualmente em uso no Brasil. 

adicionalmente, será apresentada uma proposta de 
implementação para estas metodologias alternativas 
no Brasil, baseadas no conceito de VOll (“Value of 
lost load”), medida do valor da escassez de energia 
para empresas ou consumidores individuais.  tais 
estimativas são de extrema relevância para a gestão 
do risco “energia”, uma vez que constituem elementos 
fundamentais para o desenho de programas de 
gerenciamento de demanda. programas desta natureza 
partem do princípio que, a partir do momento em 
que somos capazes de valorar a escassez de energia 
(objeto deste trabalho), somos capazes de entender 
a “resposta da demanda”, ou seja, como poderíamos 
implantar um processo de uso racional da eletricidade 
fazendo uso de incentivos monetários. 

Outro ponto de extrema relevância é o fato da 
estimativa de custo do déficit constituir um dos 
parâmetros utilizados nos programas de despacho 
e operação do sistema elétrico nacional, afetando 
as decisões de acionar ou desligar usinas térmicas, 
por exemplo. assim, estimativas pouco robustas 
deste parâmetro afetam o sistema como um todo, 
induzindo a decisões que podem não ser as melhores 
possíveis e desembocando em valores distorcidos para 
outras variáveis cruciais, como o preço de liquidação 
de diferenças (plD). tal propagação de erros tem 
implicações para os diversos agentes do setor, que 
percebem custos mais elevados, além do prejuízo para 
a segurança e para a confiabilidade do sistema como 
um todo, que toma decisões com base em números 
que poderiam ser melhor estimados. 

aqui, há de se destacar a questão da transparência 
e atualização do parâmetro “custo do déficit”, 
conforme ressaltaremos ao longo deste artigo, a 
metodologia atualmente em uso no Brasil demanda 
revisões. Nesse sentido, faz-se necessário considerar 
melhorias oriundas de tecnologias complementares 
já implementadas em outros países. uma investigação 
adequada do custo do déficit deve se basear em 
uma variedade de métodos. e é esse o espaço que o 
presente artigo pretende preencher.  

portanto, dada a situação vivida por nosso país 
e que deve ser equacionada o quanto antes, um 
parâmetro tão importante, tanto do lado da demanda 
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os estudos de expansão da geração, mas seu custo 
computacional é alto, visto que são necessárias várias 
simulações do modelo NeWaVe até que seja alcançada 
a igualdade entre cmO e cme (loureiro, 2009). 

2.3.  Cálculo Explícito do Custo Marginal do Déficit: 
Matriz Insumo-Produto.

considerando que o custo marginal deve retratar o 
quanto custa para a sociedade a insuficiência de oferta 
de energia elétrica, o impacto desse custo no produto 
Interno Bruto (pIB) é tratado como uma das formas mais 
consistentes de valoração da importância econômica 
da energia elétrica para a sociedade (aNeel,2003). 
uma alternativa para mensurar esse impacto no pIB 
é a utilização da matriz Insumo-produto Nacional. 
este método é por muitos até hoje considerado a 
ferramenta mais adequada.

entre os anos de 1985 e 1986, trabalhos a esse 
respeito foram realizados pelo extinto órgão de 
planejamento da expansão do sistema elétrico 
brasileiro, o grupo coordenador do planejamento 
dos Sistemas elétricos – gcpS. posteriormente, entre 
1986 a 1988, também a comissão para estudo do 
custo do Déficit de energia elétrica – cDee se ocupou 
do tema. a metodologia proposta por esses grupos é 
utilizada atualmente no planejamento de expansão 
e foi baseada em um estudo de 1975 do Instituto 
equatoriano de Investigação.

Basicamente, a metodologia emprega os chamados 
custos marginais setoriais, que, dada uma função de 
produção, permitem determinar as perdas marginais do 
pIB brasileiro que decorrem de restrição de suprimento 
de energia elétrica em cada setor da economia. Os 
custos são obtidos através da matriz Insumo-produto 
e de técnicas de análise de regressão envolvendo taxas 
de variação do pIB, dados de produção e de consumo 
de energia elétrica de diferentes setores da economia. 
após essa etapa, eles são escalonados por ordem 
crescente para aplicação de uma política de contenção 
do uso de energia, via quantidade, com redução de 
até 30% para todos os setores. por fim, é formada 
uma curva que consiste de quatro patamares, sendo 
cada um deles definido pelo valor médio dos custos 
marginais dos setores racionados, ponderado pelas 
quantidades racionadas de cada setor.

em 1997, o Departamento de estudos energéticos 
- Dpe das centrais elétricas Brasileiras - eletrobrás e 
o cepel, por intermédio do projeto “custo explícito 
do Déficit”, com o intuito de reduzir essa defasagem, 

O custo do Déficit é um parâmetro fundamental para 
o planejamento da operação do Sistema Interligado 
Nacional - SIN. em condições hidrológicas desfavoráveis, 
torna-se determinante na formação dos custos 
marginais de Operação - cmO e, consequentemente, do 
preço do mercado de curto prazo - pmae (plD), pois se 
constitui em um sinalizador para a decisão do despacho 
de usinas termoelétricas - utes. 

Do ponto de vista legal, o Decreto no 2.655, de 2 de 
julho de 1998, estabelece que o custo do Déficit deve 
ser levado em consideração para a determinação dos 
preços do mercado de curto prazo (aNeel, 2003).

2.2.  Cálculo do Custo Implícito do Déficit 
uma metodologia muito utilizada no Brasil é a do 

custo implícito do déficit, desenvolvida pelo centro de 
pesquisas em energia elétrica (cepel). a metodologia 
é o fundamento das resoluções nº 1/2004 e nº 9/2008 
do conselho Nacional de política energética (cNpe). 
tais dispositivos determinam que o limite máximo de 
probabilidade de ocorrência de déficits de energia seria 
de 5% dos cenários hidrológicos e que o planejamento 
deveria buscar a igualdade entre o custo marginal 
de Operação - cmO e o custo marginal de expansão 
- cme, estabelecendo-se assim critérios de segurança 
energética e econômica.

 esses critérios deveriam ser atendidos ao longo 
de todos os anos do horizonte de planejamento e em 
cada subsistema do Sistema Interligado Nacional - SIN. 
Deste modo, o custo do déficit é o valor para o qual o 
cmO e cme se igualam considerando um critério de 
não atendimento do mercado de 5%. 

O cmO é definido, em termos econômicos, como o 
acréscimo de custo para suprir um aumento unitário 
da energia consumida, em um dado período de 
tempo, utilizando o parque gerador instalado (sem 
expansão). por sua vez, o cme representa o acréscimo 
de custo que decorre do aumento unitário na demanda, 
considerando ajustes no programa de obras; ou seja, 
representa a expectativa de custo da expansão do 
parque de geração de energia elétrica. Na hipótese 
de expansão ótima e contínua, o cme será o custo do 
empreendimento obtido da curva de custo de expansão 
ao qual se fica indiferente entre construir o projeto ou 
operar o sistema a fim de atender à demanda adicional. 

O cálculo utiliza o modelo estratégico de geração 
hidrotérmica a Subsistemas equivalentes – NeWaVe, 
desenvolvido pelo cepel (cepel, 2004). pode-se 
considerar que esta metodologia é adequada para 
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eliminar a dependência da estimativa de matriz 
Insumo produto nacional. No entanto, encontrar uma 
metodologia adequada não é tarefa simples, além de 
demandar tempo considerável para sua conclusão. a 
própria aNeel relatou que uma nova forma de cálculo, 
em razão da limitação de dados, indicaria apenas uma 
atualização dos valores encontrados anteriormente, 
sendo necessária uma pesquisa junta a entidades 
competentes para a realização desse trabalho.

2.4 A metodologia da Função Custo do Consumidor
Diversos países adotam uma metodologia no qual 

o valor correspondente ao custo do Déficit seria o 
“Value of lost load” (VOll). trata-se de uma estimativa 
do valor que os consumidores estariam dispostos 
a pagar para evitar uma interrupção de energia ou 
aceitar receber por danos incorridos durante falhas no 
abastecimento.

Nesse contexto, um estudo foi realizado em 
2009 pelo Departamento de energia do laboratório 
Berkeley, a pedido do Departamento de energia dos 
estados unidos (mercurio et al., 2009). a metodologia 
utilizada é baseada em pesquisas que foram realizadas 
com o intuito de estimar o valor do serviço para 
confiabilidade elétrica nos estados unidos e que tinha 
por objetivo estimar a função custo do déficit para o 
consumidor. a base de dados foi obtida analisando-se 
o resultado de 28 estudos sobre o valor do serviço para 
confiabilidade elétrica, realizados entre 1989 até 2005, 
e conduzidos por 10 grandes empresas de energia 
elétrica nos estados unidos.

Os dados das diferentes pesquisas realizadas ao longo 
dos anos foram compilados após serem padronizados 
(unidades das medidas, nomes e definições das variáveis) 
e terem os valores corrigidos pelo índice de inflação 
americano (deflator do produto interno bruto - gDp).

assim, três conjuntos de base de dados foram criados 
para separar os diferentes tipos de consumidores e 
permitir uma avaliação mais precisa:

(i)   classe comercial e Industrial (c&I) de médio e 
grande porte (consomem mais de 50 mil kwh 
por ano)

(ii)   c&I de pequeno porte (consomem 50 mil kwh 
ou menos por ano)

(iii)  classe Residencial
No caso de c&I, as pesquisas possuíam diversos 

cenários e os consumidores deveriam estimar os custos 
da interrupção de energia para cada um deles. No entanto, 
para consumidores residenciais, as empresas responsáveis 

atualizaram os custos de déficit para valores de 1996, 
considerando a variação da parcela de energia elétrica 
na composição do pIB. 

como não há regularidade na publicação das matrizes 
Insumo-produto pelo Instituto Brasileiro de geografia e 
estatística (IBge), em 1998 a cDee utilizou a matriz de 1975 
para definir a curva em patamares de custo de Déficit.  a 
curva de 1998 foi obtida a partir da curva de 1988, após 
atualização dos valores, considerando a variação da parcela 
de energia elétrica na composição do pIB. 

Nova atualização ocorreu em 2002, por meio da 
Resolução da câmara de gestão de crise de energia – 
gce, de número 109. Na ocasião a curva de custo do 
Déficit foi estabelecida através de atualização cambial 
dos valores para 1998 (considerando uS$ 1= R$ 2,50).

por fim, a curva atual decorre da atualização dos 
valores da tabela de 2002 para 2014, considerando 
a variação do Índice geral de preços - Igp-DI entre 
novembro de 2011 e outubro de 2013, conforme 
disposto na Resolução aNeel 1.667, de 2013. a 
sequência dos valores da curva para os anos de 1998, 
2002 e 2014 é reportada na tabela 1, cujos valores 
foram obtidos pelos próprios autores. 

tabela 1 – curva de custo do Déficit

 portanto, os valores utilizados atualmente na curva 
do custo de déficit foram estabelecidos em 1997, 
a partir da atualização de uma curva encontrada 
com base em um estudo do Instituto equatoriano, 
e utilizando a matriz de insumo- produto de 1975. 
mesmo considerando a atualização realizada em 1997, 
a curva do custo do déficit não considera mudanças 
importantes no setor elétrico como os efeitos do 
racionamento de 2001/2002, evento esse que tem 
conteúdo informativo elevado. 

adicionalmente, a divulgação da matriz de insumo 
e produto pelo IBge não se dá com periodicidade 
regular, o que é agravado pela grande dependência 
que tem essa de dados estatísticos atualizados para 
que sejam obtidos resultados precisos e confiáveis. 

Dada a importância da valoração correta do custo 
de déficit, uma reavaliação da metodologia empregada 
é essencial, inclusive de modo a mitigar ou mesmo 

artigo Convidado
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2.5. Estudos de Caso
um último exemplo de metodologia adotado para 

valorar a escassez de energia elétrica envolve a obtenção 
de uma ampla gama de dados logo após a ocorrência 
de um evento de interrupção de grande porte. com tais 
informações, os custos de produção e de interrupções 
de rede podem ser estimados, direta ou indiretamente. 
Deste modo, podem ser investigadas questões como: 
“o quanto uma nação está preparada para enfrentar 
grandes interrupções do ponto de vista social”. 

este tipo de questionamento torna-se relevante ao 
considerarmos, por exemplo, qual o efetivo policial 
e de corpo de bombeiros disponível em certo país 
para fazer frente a um estado de calamidade pública 
ocasionado por uma interrupção ou black-out de 
grande intensidade. 

adicionalmente, os estudos de caso podem 
envolver considerações sobre os diversos impactos 
de uma interrupção na oferta de energia sobre todos 
os setores de atividade humana. assim, cada tipo de 
impacto da interrupção pode ser associado ao valor 
econômico para a respectiva categoria, com o custo 
total de interrupção sendo estimado a partir do 
somatório de todos os custos setoriais identificados. 
Billinton et al. (1993) e Welle e zwaan (2007) ilustram 
esse tipo de abordagem para estimar efeitos e custos 
da escassez de energia elétrica. 

No caso do Brasil, é possível argumentar que a 
observação da experiência do racionamento de 
energia elétrica de 2001-2002 teria grande conteúdo 
informativo. Nesse sentido, métodos econométricos 
adequados permitiram relacionar os efeitos da 
escassez relativa de eletricidade com variáveis 
econômicas, tais como produto Interno Bruto – 
pIB e emprego. No entanto, seria necessário tratar 
adequadamente e decompor os efeitos de outros 
eventos que ocorreram de modo concomitante, caso 
dos atentados terroristas de 2001 e a declaração da 
moratória na argentina, que também impactaram o 
nível de atividade no país.  

pelas pesquisas acreditavam que os moradores não teriam 
como estimar o custo (em dólares) incorrido durante uma 
interrupção da energia. Dessa forma, eles optaram por 
medir o valor do serviço de outra maneira: verificando o 
valor que esse tipo de consumidor estaria disposto a pagar 
para evitar a interrupção (“willingness to pay” –Wtp) ou o 
valor que estaria dispostos a receber como compensação 
por possíveis danos (“willingness to accept” –Wta)

cada cenário apresenta informações sobre a 
percepção de valor correspondente à época do 
ano, período do dia, o tipo de serviço realizado 
(características das empresas analisadas), tempo ou 
duração de interrupção, existência ou não de aviso 
prévio, etc. como ilustração, o quadro 1 reporta 
um exemplo de questionário para consumidores 
residenciais (Wta), retirado de mercurio et al. (2009).

uma vez obtidos os dados, o trabalho de mercurio et 
al. (2009) tinha por objetivo buscar alternativas para a 
construção da função custo do consumidor utilizando 
técnicas de análise de regressão. O custo foi considerado 
como sendo função das características da interrupção 
(duração, estação do ano, hora do dia, dia da semana e etc.), 
do consumidor (tipo de consumidor, tamanho, presença 
de sistema de backup e etc.) e do ambiente (temperatura, 
humidade, frequência de tempestades e etc.).

O primeiro passo da estimativa envolve a análise da 
base de dados, que identificou a presença de outliers. 
mercurio et al. (2009) optaram por excluir tanto os 
outliers suaves quanto os extremos. No final desse 
processo, 2.8% e 2.7% do total dos dados dos segmentos 
c&I e residencial, respectivamente, foi descartado. 

a próxima etapa envolveu a transformação dos 
dados e a realização de testes estatísticos para verificar 
a distribuição dos erros. assim, foi desenvolvido 
um modelo econométrico capaz de relacionar as 
características citadas com o custo da escassez de 
energia elétrica. em termos de precisão, os valores de 
custos de interrupção estimados, em comparação com 
trabalhos anteriores (lawton et al., 2003), mostraram 
um maior poder preditivo. 

quadro 1 – exemplo de questionário para consumidores residenciais
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desenho já existente em outros países. através de 
mecanismos desse tipo faculta-se ao consumidor 
escolher certo tipo de contrato que contempla cortes 
ou redução de consumo mediante notificação prévia 
em seu fornecimento de eletricidade, com potencial de 
redução da fatura mediante minimizando desconforto, 
o qual pode ser inclusive administrado. 

portanto, a discussão acerca de metodologias 
alternativas e complementares com relação à estimativa 
do custo do déficit pode contribuir em diversos 
aspectos para uma melhor gestão do “risco eletricidade” 
dentro da economia brasileira, trazendo benefícios 
tanto ao estado, quanto a investidores privados e ou 
consumidores, sejam eles residenciais ou industriais.  
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  3.0   cONcluSãO

considerando a importância do custo do déficit 
como parâmetro para todo o planejamento do Sistema 
Interligado Nacional e a elevada dificuldade com relação 
a atualização desse valor devido a não divulgação da 
matriz de insumo produto nacional pelo IBge, este 
artigo buscou apresentar alternativas para o cálculo do 
custo do Déficit que poderiam ser implementadas no 
Brasil. De fato, a estimativa do custo do déficit esbarra na 
dificuldade de estimar o valor econômico de bens que 
não são necessariamente transacionados em mercado, 
como a segurança do suprimento.  

uma pesquisa adequada dessa relevante variável 
deve se basear em uma variedade de métodos. 
avaliando as virtudes e fraquezas das metodologias 
descritas, argumentamos que o método mais 
abrangente e que melhor se enquadra no cenário 
brasileiro é o de utilização de pesquisas qualitativas, 
com foco em técnicas de identificação das preferências 
dos consumidores.

apesar da dificuldade com relação à obtenção dos 
dados, as informações obtidas podem ser utilizadas em 
diversos estudos, considerando a modelagem proposta 
por mercurio et al. (2009). além disso, metodologias 
que utilizam dados reais dos consumidores são, 
geralmente, mais confiáveis por incorporar mais 
diretamente suas preferências e por permitir que seja 
captada a relação de “não linearidade” entre a escassez 
de energia e seu impacto sobre os demandantes. 

com a aplicação dessa metodologia no Brasil 
poder-se-ia verificar possíveis benefícios em termos 
de políticas públicas e regulação; dentre eles, por 
exemplo, temos a estimativa da “resposta da demanda” 
– que faz uso do quanto os consumidores estariam 
dispostos a receber para reduzir o consumo de energia 
durante certo período.

este ponto é de extrema relevância já que constitui 
uma ação efetiva que o governo brasileiro poderia 
tomar em caso de escassez de energia de modo a evitar 
um racionamento de grande intensidade. O desconto 
em uma fatura de energia elétrica por força de um 
programa de redução no consumo, por exemplo, 
poderia ser mais adequadamente estimado a partir de 
uma metodologia desta natureza. 

também, constitui um elemento de modernização 
em nosso mercado de energia elétrica ao permitir, 
por exemplo, que os consumidores possam escolher 
opções em um cardápio (menu) de “qualidade-preço”, 


