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O presente documento consiste de Contribuição do Centro de Estudos em Regulação e Infraestrutura da 

Fundação Getulio Vargas - FGV CERI - para o “aprimoramento da Resolução Normativa que regulamenta 

o Decreto nº 10.350/2020, quanto aos aspectos financeiros que o estado de calamidade pública e de 

emergência de saúde pública decorrente da pandemia de Covid – 19 têm causado nas concessões e per-

missões de distribuição de Energia Elétrica.” 
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1. Introdução  

A globalização e a complexidade que caracterizam a economia mundial fazem da crise do Covid-19 uma 

crise sem precedentes. E os remédios precisam considerar soluções para mitigar seus impactos sobre saúde, 

renda e emprego da população. Cabe ainda criar condições adequadas e realistas para ancorar as ex-

pectativas que serão fundamentais na retomada da atividade econômica. É assim que estão pensando se-

tores público e privado em diversos países.  

 A crise do Covid-19 é fruto de um choque exógeno, com tem dimensões de oferta e demanda. No Brasil, 

características estruturais agravam o quadro, tornando a um só tempo mais necessários e mais difíceis os 

remédios: a grande desigualdade de renda, a alta informalidade no mercado de trabalho (40%), mais 

vulnerável a choques exógenos; e a grande participação do setor de serviços – mais de 70% do PIB-, que 

apresenta retomada mais lenta. Ainda que o foco inicial seja a saúde, é necessário articular respostas para 

as consequências econômicas, resgatando a capacidade de pagamento das pessoas e preservando o fun-

cionamento dos mercados.  

No âmbito do governo federal, foi instituído programa de auxílio emergencial - o Coronavoucher – que já 

conta com mais de 50 milhões de inscritos, para garantir renda mínima a segmentos vulneráveis da popula-

ção. Inicialmente previsto para durar 90 dias, o comportamento da pandemia em termos de contaminações 

e fatalidades já permite antever ampliação do programa e extensão de vigência.  

Diversas medidas têm sido adotadas focando em segmentos específicos da atividade econômica. A indústria 

de eletricidade é considerada essencial. Em termos de investimentos, foi uma das mais bem-sucedidas nesse 

século no Brasil. Iniciou processo de modernização institucional na década de 90, quando ocorreram priva-

tizações e expansão das redes. Foi exitosa ao conectar mais de 99.8% da população. Mas quando se 

consideram os objetivos de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas – SDG – o país não apresenta 

boa performance na dimensão social de affordability.  

A capacidade de pagamento dos usuários de eletricidade enfrenta limites. Consumidores de baixa renda 

já têm acesso à Tarifa Social de Energia Elétrica – TSEE. Em 2019, o programa beneficiou quase nove 

milhões de famílias. Para 2020, a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) já havia estabelecido 

orçamento de R$ 2,618 bilhões. A expectativa para esse ano já era de um aumento no número de usuários 

atendidos, consequência também da muito lenta performance da economia.  

No contexto da pandemia, diversas políticas têm sido adotadas para beneficiar consumidores. O governo 

federal publicou Medida Provisória 950, de 2020, por meio da qual se garante a usuários residenciais 

beneficiados pela TSEE uma franquia (gratuidade) para consumo de até 220kWh/mês até 30 de junho. As 
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perdas de emprego e renda acarretam também um aumento considerável no número de pedidos para 

inclusão no programa. Em consequência, espera-se um salto para cerca de 17 milhões de beneficiários em 

um universo de pouco mais de 70 milhões de usuários.  

Ademais, em 24 de março, por meio da Resolução Normativa ANEEL 878/2020 a Agência Nacional de 

Energia Elétrica (ANEEL) determinou suspensão de corte de fornecimento por inadimplemento para usuários 

residenciais por período de 90 dias. Impactos de reajustes e revisões tarifárias têm efeitos postergados até 

30 de junho de 2020.  

1.1. Impactos e Políticas para Empresas no Setor Elétrico 

A crise do COVID-19 acarreta queda na demanda e perda de receita para as empresas de eletricidade. 

E as medidas destinadas a acolher as pessoas na crise, que agravam esse quadro, precisam ser acompa-

nhadas de instrumentos que permitam às empresas enfrentar seus efeitos. Essas incluem medidas de preser-

vação e acesso a crédito e capital (como diferimento de pagamentos de impostos e dívidas) e estruturação 

de novas linhas.  

Governo e reguladores têm se mobilizado para responder a essas necessidades. O desafio é desenhar 

medidas equilibradas em resposta aos impactos do choque em uma economia que enfrenta espaço fiscal 

limitado. Também é muito importante incentivar comportamento construtivo e esforço das firmas, mitigando 

comportamento de Moral Hazard e evitando meros bailouts.  

As medidas de distanciamento social começam a ser adotadas em meados de março. Além de pavimentar 

o caminho para aumento do alcance e dos benefícios no âmbito da TSEE, a MP 950/20 autorizou operação 

financeira de auxílio de liquidez. Em 18 de maio, por meio de Decreto 10.350 foi autorizada a criação da 

Conta Covid destinada a prover liquidez para as distribuidoras de eletricidade. 

A posição do regulador, manifestada na Nota Técnica 01/2020 do GMSE/ANEEL é de que as soluções para 

o setor elétrico devem: (i) considerar as distinções entre impactos de natureza financeira versus econômica – os 

quais devem ser quantificados; (ii) de que as soluções de liquidez devem se limitar aos ativos regulatórios, não 

incluindo aspectos de natureza empresarial; e (iii) que o foco deve ser na preservação dos fluxos regulados, 

em contraposição aos livres. A atuação do regulador na construção de soluções para as empresas deve ainda 

se basear em um conjunto de princípios, que incluem a necessidade de pautar as decisões em evidências, na 

transparência e no estímulo à autocomposição. Cabe à ANEEL regulamentar e implementar as medidas de 

apoio às empresas do setor. Mais do que um “socorro” às distribuidoras, a solução da Conta Covid visa rees-

tabelecer fluxos de pagamentos dentro da cadeia. A operação de financiamento permite às concessionárias 
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e permissionárias de distribuição de energia elétrica manterem pagamentos a montante na cadeia, benefici-

ando companhias de geração e de transmissão de eletricidade, além de pagar impostos e arcar com os 

encargos. Resta a dúvida de como sua implementação vai atender aos princípios e condicionantes estabeleci-

dos pela ANEEL, mitigando Moral Hazard e resgates ineficientes (bailouts).  

2. Evidências do Impacto da Crise do COVID-19 no Setor Elétrico 

A pandemia do Sars-Cov-2 (Covid-19) impõe a sociedade e governantes uma nova realidade, novos prazos 

e novos desafios. Enquanto esta crise tem alto impacto na demanda e na oferta, as atuais regras para 

contratação de energia no mercado regulado magnificam as perdas das distribuidoras. Um indicador con-

fiável de consumo de eletricidade é o primeiro passo para entender o efeito de eventos disruptivos da crise 

do COVID-19. Em um segundo momento, com algumas adaptações, é possível estimar mudanças na curva 

de carga diária. 

As medidas já adotadas impõem custo adicional a consumidores e distribuidoras – que já enfrentam sobre-

contratação de energia e expectativa de PLD muito baixo por longo período. Coerente com o princípio 

regulatório de basear instrumentos desenhados para as companhias do setor em evidências, é necessário 

identificar qual a parcela de redução do consumo e, consequentemente, da perda de receita percebida 

pelas empresas do setor pode ser atribuída exclusivamente ao Covid-19 e seu combate. Um primeiro e 

necessário passo é identificar quanto do consumo de eletricidade (carga diária) não é explicado por vari-

áveis comumente relacionadas à demanda por energia elétrica, tais como hora do dia, dia da semana, 

temperatura ambiente, época do ano e dias úteis. 

No modelo vigente, as distribuidoras são passivas no processo de contratação de energia. Devem regular-

mente submeter suas previsões de mercado para um período de cinco anos a frente. Como resultado dos 

leilões do Ambiente de Contratação Regulada são então firmados contratos para o atendimento de suas 

necessidades declaradas. Nos momentos de sobrecontratação de uma distribuidora (ou grande consumidor) 

a probabilidade de preços baixos é alta (tem-se uma correlação positiva com baixos preços de liquidação), 

enquanto eventos de subcontratação tendem a estar associados a preços elevados (correlaciona positiva-

mente com altos preços); portanto, eventos fora do controle dos agentes (exógenos) recomendam interven-

ções do governo e regulatórias.  

Para evitar a necessidade de intervenções, necessidade de socorro e diminuir a insegurança regulatória, pre-

cisamos reconhecer que os atuais mecanismos de alocação de risco são, no mínimo, inconsistentes intertempo-

ralmente: uma vez que uma forte crise ocorre novos mecanismos ou intervenções se fazem necessários. Além 

disso, a volatilidade no preço de uma commodity é um indicador de risco, quanto maior o horizonte de um 
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contrato maior é o prêmio. Incertezas de longo prazo com relação a clima, atividade econômica, migração, 

avanços tecnológicos e custos de diversas fontes potencializam os custos destas longas contratações.  

O desenvolvimento de um ambiente para transacionar derivativos de energia elétrica (em OTC ou em bolsas 

organizadas) requer uma maior liquidez no mercado com a participação das distribuidoras – responsável 

pela comercialização de quase 70% da carga – como parte e contraparte. Para isso ela precisa de incen-

tivos e mecanismos para exercer a comercialização de forma eficiente. Isso é um passo para a modicidade 

tarifária. A distribuidora, tem disponível o conhecimento do comportamento de sua carga tanto histórico 

quanto em tempo real. Esse commodity – dados – está no centro da transição energética e é vital a distri-

buidora tenho os incentivos para usá-los na transição para se transformar na utility do futuro. Uma revisão 

da separação das atividades de distribuição e comercialização precisa estar alinhada com as reformas – 

já em andamento uma proposta de separação de lastro e energia1 – para a expansão do sistema (resource 

adequacy) e clareza no papel das distribuidoras na adequação do sistema.  

Os gráficos apresentados nas Figuras 2.1 e 2.2 reportam o histórico diário e horário da carga de energia 

do SIN. Ambos evidenciam forte queda na carga a partir da segunda quinzena de março de 2020. Nota-

se, ainda, que para o mês de janeiro, a variação entre 2019-2018 é bem superior à variação verificada 

entre 2020-2019. Essa última observação é um indicativo que a comparação de dados brutos – sejam eles 

de carga, consumo ou faturamento – não permite que sejam consideradas características particulares dos 

períodos analisados.  

Figura 2.1. Carga de Energia Diária do SIN (MWmed) 

 

 
1 Ver contribuição do FGV CERI para Consulta Pública 083/2019 do MME. 

http://www.mme.gov.br/documents/36070/863693/participacao_pdf_0.049502416233599966.pdf/6b030f7f-d629-1c24-412f-
5e11c09bc5b9 
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Fonte: ONS. Elaboração: FGV CERI. 

Figura 2.2. Carga de Energia Horária do SIN em 2020 (MWmed) 

Fonte: ONS. Elaboração: FGV CERI.  

A elaboração de indicadores econômicos requer tempo. Em países em desenvolvimento, a alta informali-

dade, a maior limitação de recursos e de capacidade técnica e institucional acentuam o problema. Por isso, 

pesquisadores estão se voltando para entender como dados disponíveis e confiáveis, a exemplo de infor-

mações em alta frequência sobre o consumo de eletricidade, contribuem para melhorar essas estimativas.2 

Alinhado com este objetivo, o CERI desenvolveu - e se mantém comprometido com o aprimoramento – de um 

indicador do consumo de eletricidade. A metodologia empregada segue Cicala (2020) e emprega dados 

disponíveis para o Brasil.3  

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou a pandemia de Covid-19 em 11 de março. Cinco dias 

depois, o governo brasileiro instituiu o Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da 

Covid-19 por meio do Decreto 10.277 de 2020. Assim, o dia 16 de março foi definido como o início dos 

efeitos da pandemia no consumo de energia elétrica. A análise foi desenvolvida para cada um dos quatro 

subsistemas do Sistema Integrado Nacional (SIN), empregando os dados horários de carga disponibilizados 

pelo Operador Nacional do Sistema (ONS). Reportamos a seguir os resultados para o Brasil e para cada 

subsistema. Além disso, reportamos resultados por subsistema para o posto horário das 11hs às 16hs. 

 
2 Ver https://ceri.fgv.br/publicacoes/indicador-de-variacao-da-carga-de-eletricidade-pela-pandemia-do-covid-19 para mais sobre o uso de da-

dos relacionados ao consumo de eletricidade.  

3 Fonte dos dados: Operador Nacional do Sistema (ONS), Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), Instituto Nacional de Meteorologia 
(INMET) e Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA). 
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Figura 2.3. Variação do Consumo de Energia Padronizado – Indicador Diário para Brasil (%) 

 

Fonte: FGV CERI. Nota: O gráfico reporta a média móvel dos últimos sete dias do indicador ponderada de acordo com o nível de significância da 

estimativa. 

Figura 2.4. Variação do Consumo de Energia Padronizado – Indicador Diário por Subsistema (%) 

 

Nota: O gráfico reporta a média móvel dos últimos sete dias do indicador ponderada de acordo coFonte: FGV CERI. m o nível de significância da 

estimativa. 
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Figura 2.5. Variação do Consumo de Energia Padronizado – Indicador no posto horário de 11h-16h por 

Subsistema (%) 

 

Fonte: FGV CERI. Nota: O gráfico reporta a média móvel dos últimos sete dias do indicador ponderada de acordo com o nível de significância da 

estimativa. 

Podemos perceber, pela Figura 2.5 a seguir que a queda durante o horário comercial (11hs às 16hs) é 

maior do que a queda média diária. Isso está em linha com a evidência anedótica de que uma grande 

redução na atividade econômica estaria causando este impacto no consumo de eletricidade. 

Tabela 2.1. Variação do Consumo de Energia Médio Diário Padronizado por Subsistema (%) 

 

Fonte: FGV CERI.  

  

Período pós-
crise ANEEL

16/03 a 29/03 30/03 a 12/04 13/04 a 26/04 27/04 a 10/05 11/05 a 24/05 21/03 a 30/04
Brasil -3,07 -9,16 -9,67 -7,77 -6,50 -8,49
SE/CO -2,34 -9,18 -9,95 -7,43 -5,90 -8,50

Sul -1,13 -10,45 -8,38 -6,46 -3,83 -7,87
Nordeste -5,87 -9,47 -10,65 -10,88 -11,01 -9,76

Norte -4,91 -7,55 -8,86 -8,07 -6,85 -7,53

Subsistema
Período
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Tabela 2.2. Variação do Consumo de Energia Médio Padronizado no posto horário de 11h-16h por 

Subsistema (%) 

 

Fonte: FGV CERI.  

Este indicador pode ser um poderoso previsor da atividade econômica no curto prazo. As distribuidoras têm 

então o potencial de construir indicadores mais potentes devido a qualidade de seus dados. Para tanto, é 

IMPERATIVO garantir acesso a mais informações a pesquisadores e universidades (com as devidas precau-

ções de segurança) para diminuir o fosso entre academia – que pode contribuir com conhecimento específico 

e profundo - e governantes. Os dados da CCEE de consumo horário por estado e/ou área de concessão 

segregado por classe e para o ACL são insumo para diversos atores trabalharem e aprimorarem o conhe-

cimento do setor e diversos segmentos. Não há perdedores na divulgação destes.4 Como ilustração, o Steve 

Cicala, professor de economia da Universidade de Chicago, está trabalhando em um artigo5, a partir de 

dados de consumo agregado das redes elétricas nos Estados Unidos, que mostra como o consumo de eletri-

cidade e a atividade econômica estavam fortemente correlacionadas durante a recessão de 2008. Para 

este exercício, Cicala6 usa um indicador/medida de consumo de eletricidade – citado pelo New York Times7 

– mais robusto, ajustado para temperatura, ano, semana do ano, dia da semana e hora do dia, além de 

dias festivos, no qual nos inspiramos para construir o brasileiro.  

No curto prazo, a eletricidade tem o potencial de ser um eficiente indicador do nível de atividade econômica. 

No longo prazo, a relação vem mudando ao longo do tempo, devido a fatores como eficiência energética, 

melhorias nos processos produtivos e mudanças em regulamentações.8 Além disso, cada país tem peculiari-

dades que afetam esta relação, como poder de pagamento da população, incentivos para inadimplência 

 
4 Claro que exceções que violem confidencialidade precisam ser respeitadas; porém, se trata de exceção. 

5 Ainda não disponível, mas antecipado por Cicala, S., Electricity Consumption as a Real Time Indicator of Economic Activity, 2020b. 

6 Cicala, S., Early Economic Impacts of COVID-19 in Europe: A View from the Grid, 2020. 

7 https://www.nytimes.com/interactive/2020/04/08/upshot/electricity-usage-predict-coronavirus-recession.html?action=click&auth=login-
facebook&module=Top%20Stories&pgtype=Homepage 

8 Artigo de Arora, Vipin e Lieskovsky, Jozef (Natural Gas and U.S. Economic Activity, Energy Journal, 2014) argumenta que essa relação ainda é 
forte se bem controlada. 

Período pós-
crise ANEEL

16/03 a 29/03 30/03 a 12/04 13/04 a 26/04 27/04 a 10/05 11/05 a 24/05 21/03 a 30/04
SE/CO -4,68 -12,37 -12,77 -10,51 -8,07 -11,54

Sul -2,97 -12,70 -9,53 -7,31 -3,73 -9,65
Nordeste -7,46 -13,27 -12,78 -12,42 -11,80 -12,75

Norte -5,86 -10,63 -10,52 -9,96 -8,35 -9,76

Subsistema
Período
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e perdas não técnicas. Este tipo de análise, também prescinde da disponibilidade de dados e profundo 

conhecimento acadêmico.  

2.1. Observações sobre as estimativas do impacto da Crise do Covid-19 no consumo de eletricidade na 

NT 77/2020 

A seguir apresenta-se algumas observações sobre os exercícios econométricos realizados na NOTA TÉCNICA 

Nº 77/2020–SGT/SFF/SRM/SRD/GMSE/ANEEL, de 25 de maio de 2020. Para que a leitura seja facili-

tada para aqueles que tenham interesses em pontos específicos da nota técnica, a mesma estrutura de 

seções e subseções da nota é representada aqui. 

DA ANÁLISE - QUANTIFICAÇÃO DO PROBLEMA 

Descrição do Problema 

III.1.2. Redução de Receita em Função da Arrecadação 

Na P4 da NOTA TÉCNICA Nº 77/2020–SGT/SFF/SRM/SRD/GMSE/ANEEL é possível ler 

“17. O conceito utilizado foi comparar a arrecadação verificada a cada dia com os fatura-

mentos realizados cujo vencimento se daria no mesmo dia. O gráfico a seguir apresenta o nível 

percentual de perda de arrecadação verificado no primeiro semestre de 2019, aqui utilizado 

como valor de referência, na linha azul. A linha amarela, representa o nível total acumulado 

de perda de arrecadação desde o dia 18 de março de 2020, quando os impactos da pandemia 

se mostraram mais pronunciados. As linhas laranja e cinza mostram o crescimento marginal da 

perda de arrecadação desde 18 de março em dois recortes temporais, acumulado desde 18 

de março de 2020 (cinza) e a média móvel de sete dias (laranja).” 
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Figura 2.6. Médias Mensais das Temperaturas Médias e Máximas Diárias  

 

Fonte: INMET. Elaboração: FGV CERI.  

Ainda pertinente ao mesmo tópico, na P5 da NOTA TÉCNICA Nº 77/2020–

SGT/SFF/SRM/SRD/GMSE/ANEEL é apresentada a estimativa 

“18. Em grandes números, a perda de arrecadação do setor no primeiro semestre de 2019 foi 

de 2,4%, crescendo para 10,2% no período da pandemia. O impacto estimado da pandemia, 

portanto, é da ordem de 7,8% do faturamento realizado no período.” 

O texto é claro em apontar que a estimativa obtida do impacto do COVID-19 é baseada unicamente nos 

dados de carga de 2019. Ressalte-se que assim como o COVID-19 é um fator idiossincrático que afeta o 

ano de 2020, a metodologia utilizada ignora que há fatores idiossincráticos que afetaram o ano de 2019 

também. Significa dizer que uma análise adequada dos impactos da crise na carga deve avaliar um hori-

zonte maior e/ou tentar controlar para efeitos idiossincráticos na carga de 2019.  

A literatura aponta que temperatura do ar é uma das variáveis que mais impactam o consumo de energia 

elétrica, como pode ser visto em Cicala (2020)9. Se nos países do hemisfério Norte o maior impacto se dá 

 
9 Cicala, S., Early Economic Impacts of COVID-19 in Europe: A View from the Grid, disponível aqui, 2020. 
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no inverno, por conta de uso de equipamentos de aquecimento de ar, no Brasil o maior impacto da tempe-

ratura sobre a carga se verifica no verão, quando os aparelhos de refrigeração de ar são acionados. No 

caso de 2019, há evidências de que as medições de temperatura observadas neste ano foram superiores 

àquelas observadas em 2020, bem como no último ano.  

A Tabela 2.3 apresenta as médias mensais das temperaturas médias e máximas para a cidade de São 

Paulo no período de janeiro de 2001 a maio de 2020.10 Pode-se observar que a média das temperaturas 

médias diárias observadas no período selecionado pela ANEEL é três graus Celsius em 2020, em compara-

ção a 2019. Quando consideradas as médias das temperaturas máximas, a diferença é de dois graus 

Celsius. 

Tabela 2.3. Estatísticas anuais de temperaturas médias e máximas  

 

Fonte: INMET. Elaboração: FGV CERI.  

Assim, recomenda-se que estimação dos efeitos do COVID-19 na carga e na receita das companhias de 

distribuição de energia elétrica considere mais de um ano e um conjunto de variáveis explicativas rele-

vantes para determinação da carga. 

P8 da NOTA TÉCNICA 

Na P8 da NOTA TÉCNICA Nº 77/2020–SGT/SFF/SRM/SRD/GMSE/ANEEL é apresentada a estimativa 

“19. A figura a seguir monetiza o problema de perda de arrecadação. Busca responder à 

pergunta de quanto custa ao setor elétrico, diariamente, o crescimento marginal da perda de 

arrecadação verificada desde o início da pandemia. Trata-se do custo médio diário, desde 18 

de março de 2020, da diferença entre os níveis de perda de arrecadação verificados no perí-

odo da pandemia e aqueles verificados no primeiro semestre de 2019. A perda diária é da 

 
 

10 Os dados meteorológicos são provenientes da estação São Paulo (IAG), do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). 
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ordem de R$ 53,6 milhões, totalizando uma perda acumulada até o dia 17 de maio de apro-

ximadamente R$ 3,3 bilhões. 19. A figura a seguir monetiza o problema de perda de arreca-

dação. Busca responder à pergunta de quanto custa ao setor elétrico, diariamente, o cresci-

mento marginal da perda de arrecadação verificada desde o início da pandemia. Trata-se do 

custo médio diário, desde 18 de março de 2020, da diferença entre os níveis de perda de 

arrecadação verificados no período da pandemia e aqueles verificados no primeiro semestre 

de 2019. A perda diária é da ordem de R$ 53,6 milhões, totalizando uma perda acumulada 

até o dia 17 de maio de aproximadamente R$ 3,3 bilhões.” 

As mesmas observações aplicadas à subseção anterior cabem à esta, uma vez que a estimativa da perda 

de arrecadação é dependente do nível de carga e está sujeita aos mesmos fatores de variação.  

P6 da NOTA TÉCNICA 

P6 da NOTA TÉCNICA Nº 77/2020/SGT/SFF/SRM/SRD/GMSE/ANEEL é possível ler 

“20. Os dados por distribuidora são apresentados na figura a seguir. As barras alaranjadas 

representam o nível de perda de arrecadação no período da pandemia, enquanto as barras 

azuis representam o período de referência (primeiro semestre de 2019). Nota-se, regra geral, 

forte elevação da perda de arrecadação. A Conta Covid tem por objetivo injetar liquidez nas 

distribuidoras na proporção da variação marginal da perda de arrecadação 1, ou seja, a 

diferença entre as barras.” 

Ressente-se aqui da disponibilização dos dados por distribuidora, para que os mesmos exercícios possam 

ser realizados por especialistas no setor e mais bem compreendido pelos consumidores. 

P8 da NOTA TÉCNICA 

Na P8 da NOTA TÉCNICA Nº 77/2020–SGT/SFF/SRM/SRD/GMSE/ANEEL é apresentada a estimativa 

“21. A metodologia utilizada para estimar os valores de perda de arrecadação entre o início 

da pandemia e dezembro de 2020 consistiu em projetar no perfil da curva média Brasil apre-

sentada pelas próprias distribuidoras, a média mensal dos valores apurados pela ANEEL entre 

o início da pandemia e 17 de maio de 2020.” 

Há que se notar que esta estimativa deve ser considerada com muita atenção, uma vez que os padrões de 

isolamento social exigidos e praticados pelas autoridades certamente irão apresentar grande variação ao 

longo do ano. 
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Sobre III.1.3. Redução de Receita em Função do Mercado 

III.1.3.2. Modelo Utilizado 

P11 a da NOTA TÉCNICA Nº 77/2020/SGT/SFF/SRM/SRD/GMSE/ANEEL 

Nos parágrafos 35 a 37 são apresentadas as regressões que se supõe (a redação poderia ser mais clara) 

estimar a queda de consumo por grupo de consumidores para cada uma das distribuidoras consideradas. 

A pergunta que cabe aqui é porque não se utilizou o market share de cada distribuidora e, a partir da 

queda na carga observada e na tarifa praticada para cada um destes grupos, estimar a perda de receita. 

A nota de rodapé número 7 aponta que apenas 46 distribuidoras apresentaram dados com tal desagre-

gação. Foi este o motivo de não ser fazer mais simples? 

Na regressão apresenta no parágrafo 33 e 34 a única medida de qualidade de ajuste apresentada é o 

R2. Caberia aqui apresentar outras medidas de qualidade de ajuste e de adequação do modelo. 

P11 da NOTA TÉCNICA 

Na P11 da NOTA TÉCNICA Nº 77/2020/SGT/SFF/SRM/SRD/GMSE/ANEEL, de 25/05/2020 é possível ler 

“40. Dessa forma, utiliza-se no Cenário 2 os resultados do modelo de Regressão Linear Fuzzy 

- RLF, proposto por Tanaka, Uejima e ASAI (1982)10, e detalhado por Ross (2010)11. Ado-

tou-se o modelo não difuso, função de pertinência triangular simétrica. Como dados de en-

trada, utiliza-se o PIB real trimestral12 e variação de mercado trimestral SAMP (ano de refe-

rência contra ano-1).” 

Há alguns pontos que devem ser observados em relação a este parágrafo. O gráfico da Figura 2.7 apre-

senta a relação entre a carga mensal total dos sistemas interligados do Setor Elétrico Brasileiro (SEB) e o 

Índice de Atividade Econômica do Banco Central do Brasil (IBC-BR) no período de 2003 (ano em que esta 

série começou a ser publicada) e o último dado disponível de cada uma das séries (abril para a carga e 

março para o IBC-BR). Ambos os índices estão apresentados com base 100 em dezembro de 2002 para 

que a comparação entre a evolução das duas séries seja mais conveniente. Os dados de carga foram 

obtidos no site da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) para cada um dos submercados, e agre-

gados diariamente e nacionalmente. Os dados do IBC-BR foram obtidos por meio do pacote BETS, Ferreira 

et all. (2018)11, da linguagem estatística R. 

 
11 Ferreira et al., BETS: Brazilian Economic Time Series, 2018. 
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Figura 2.7. Índices Mensais de Carga Média e de Atividade Econômica  

 

Fonte: ONS, BCB. Elaboração: FGV CERI.  

A análise descritiva das séries oferece alguns elementos importantes para a metodologia econométrica que 

deve ser perseguida. 

1. Ambas as séries apresentam comportamento típico de séries temporais não estacionárias. Esta 

observação recomenda a realização de testes de estacionariedade antes de que a relação entre 

as duas seja estimada. 

2. Caso seja concluído que ambas as séries são não estacionárias, a literatura indica que deve ser 

estimado um modelo de cointegração com correção de erros. 

3. Caso seja verificada uma relação de longo prazo entre as duas variáveis, deve-se investigar a 

existência de relações de causualidade de Granger e, a partir daí, estimar os efeitos de uma 

variável sobre a outra. Estes efeitos são extremamente importantes para incorporar adequada-

mente os efeitos dinâmicos na previsão. 

No documento e no parágrafo citado é apresenta uma técnica não usual da estimação da relação entre as 

séries estudadas. A técnica não testa a não estacionariedade das séries que geraram as observações das 

variações utilizadas, nem considera a possibilidade de cointegração nas séries de atividade econômica. 
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Além destes pontos, a relação entre as duas séries sugerida pelo gráfico enseja a suspeita de quebra 

estrutural, principalmente a partir de 2014, ano em que a economia nacional entra em recessão; porém, a 

carga de eletricidade parece acompanhar este movimento. Esta possibilidade de quebra estrutural, já re-

conhecida por muitas áreas comerciais de distribuidoras de energia elétrica, têm causado desafiado seus 

profissionais no exercício de previsão de mercado, e por isso motivou o uso de séries mensais. Veja que 

dada a quebra estrutural, é necessário identificar janelas de observações que apresentem possível relação 

de longo prazo. Este exercício é delicado, uma vez que implica, necessariamente, a perda de muitas obser-

vações. Considerando que há alguma estabilização a partir de 2017, teríamos então, pouco mais de doze 

observações trimestrais para estimar uma relação de longo prazo. Segundo as melhores referências, 12 

observações não são suficientes, principalmente quando se consideram que os efeitos defasados devem ser 

testados. Juselius (2008)12 é uma excelente referência sobre o tema. 

P11 da NOTA TÉCNICA 

Na P11 da NOTA TÉCNICA Nº 77/2020/SGT/SFF/SRM/SRD/GMSE/ANEEL, de 25/05/2020 é possível ler 

“41. Toda a modelagem consta da aba “Cenários Mercado PIB (RLF)” da planilha a ser dispo-

nibilizada em apenso à presente Nota Técnica, sendo que para a solução é utilizada a ferra-

menta solver do Excel, modelo Simplex. A figura abaixo apresenta a distribuição dos dados, 

bem como regressão linear e RLF.” 

A utilização de técnicas econométricas de séries temporais permitiria estimar a dinâmica do efeito da ativi-

dade econômica sobre a carga fosse sem a necessidade de impor essa hipótese. Ressalte-se que a escolha 

de um modelo de crosssection não permite que os efeitos defasados de uma série sobre a outra sejam 

adequadamente estimados. 

Essas observações têm o objetivo de contribuir e aumentar a compreensão sobre as medidas tomadas pela 

ANEEL e o aprimoramento das mesmas. 

3. Desenho de políticas para o setor elétrico em resposta à crise do Covid-19 

As políticas para o setor elétrico em resposta à crise do Covid-19 precisam considerar as especificidades 

da economia brasileira e o que se sabe sobre o comportamento dos usuários de eletricidade - consumidores 

residenciais, pequenas e médias empresas (PME) e grandes consumidores comerciais e industriais (C&I).  

 
12 Juselius, K. The Cointegrated Var Model, Mehodology and Applications, Advanced Texts in Econometrics,Oxford, 2008. 
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Os consumidores residenciais já foram beneficiados por: (i) programa de TSEE, que agora tem alcance 

estendido e gratuidade para consumo até 220 kWh mês por período limitado; (ii) suspensão de corte por 

inadimplemento para consumidores residenciais, até 30 de junho; e (iii) diferimento dos efeitos de reajustes 

e revisões ocorridas no período, até 01 de julho.  

Grandes e pequenos consumidores comerciais e industriais de eletricidade têm sido profundamente afetados 

em suas próprias atividades, ocasionando obviamente redução em seu consumo. A despeito das medidas já 

adotadas, o recurso à justiça não raro é a primeira opção das partes que se sentem lesadas, tanto no 

ambiente livre quanto regulado, em busca de proteção.  

Além da Conta Covid, o diferimento de obrigações tributárias e outros instrumentos têm se somado aos 

esforços para garantir alívio de capital. As medidas para garantir sustentabilidade econômico-financeira 

do ambiente regulado são bem vistas por vários segmentos da cadeia de valor, pois permitem manter 

obrigações das distribuidoras para com segmentos a montante - transmissores e geradores. Ainda assim, 

diversos agentes recorrem ao Judiciário buscando flexibilizar suas obrigações, protegendo-se de expecta-

tivas de perdas de receita. E estas devem se confirmar para muitos segmentos, coerente com a profunda 

retração na atividade econômica. Apesar do Processo 48500.002846/2020-21 considerar em seu cenário 

mais agressivo redução do mercado coerente com estimativa de variação do PIB de -5,12 % (conforme 

Boletim Focus de 15/05/20), já há no mercado previsões em torno de 7 a 8 % de queda projetada do PIB 

em 2020.  

A contratação no ambiente livre enfrenta ainda duas vertentes de conflitos: na contratação dos serviços de 

rede (transporte e distribuição) e de energia. Essas duas componentes são contratadas separadamente pelos 

grandes consumidores, com a segunda sendo fruto de negociação bilateral. Por sua vez, a contratação dos 

serviços de rede se dá a título de uso dos sistemas de transmissão e distribuição. Trata-se de uma contratação 

pelo direito de acesso ou disponibilidade; ou seja, capacidade reservada ao consumidor nos respectivos 

sistemas.  

Mais de 50 entidades, entre empresas e associações, apresentaram recentemente na ANEEL pleito de mu-

dança nos pagamentos pelo montante de potência efetivamente usado ao invés de contratado (Processo 

48500.001841/2020-81, pautado em duas RPOs). A decisão da ANEEL é que, como os transmissores e 

distribuidores auferem receita regulada, admitir a flexibilização pleiteada - de redução na demanda con-

tratada ou pagamento pelo uso efetivo da rede - produziria descasamento na receita tida como adequada 

para a prestação desses serviços pelos agentes. Logo, decidiu a diretoria em favor da livre negociação 

entre as distribuidoras e consumidores (Despacho 1.406/2020).  

Há uma alternativa pouco explorada e que pode ser mais eficaz – atributo vital em momento em que o 

tempo vale tanto: a mediação. A regulação já conta com mecanismos para viabilizar um equacionamento 
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mais equilibrado desses conflitos ou soluções para pleitos, ao alcance de usuários no ambiente livre e regu-

lado. De modo geral, regular compreende as atividades de regulamentar (fazer e instituir normas), fiscalizar 

(seu cumprimento) e mediar. Ainda que pouco usual, a mediação confere agilidade ao processo decisório, 

sem comprometer segurança. Através da mediação, é possível também disciplinar as condições de prestação 

de serviços, de modo a, por exemplo, evitar abusos de parte de um monopolista, o prestador de serviços 

de rede.  

Stephen Littlechild, primeiro regulador inglês de energia, responsável pela implementação pioneira da re-

gulação por incentivos (price cap), já há algum tempo argumenta que acordos negociados (negotiated set-

tlement) constituem alternativa à regulação tradicional13. Trata-se de uma forma de mediação, na qual os 

consumidores da companhia regulada (utility), representados por um ou por um conjunto de usuários, nego-

ciam acordo que é submetido à autoridade reguladora. Essa submissão se justifica pela necessidade de 

garantir que eventual acordo entre as partes que negociam não acarrete ou transfira custos indevidos para 

aqueles que não estão a mesa.  

Em análise do processo de Negotiated Settlements na Comissão Reguladora de Energia dos Estados Unidos 

(FERC), Littlechild mostra que, entre 1961 e 1970, 56% dos casos de determinação de tarifas de transporte 

de gás foram estabelecidos total ou parcialmente através de negociação entre as partes. Esse número subiu 

ao longo das décadas seguintes, atingindo 90% entre 2007 e 2009. Acordos negociados também conferi-

ram agilidade ao processo decisório. Na década de 80, o tempo médio de processamento para casos de 

determinação de tarifas de eletricidade no FERC era de 14 meses, comparando com 37 para casos com 

contestação e 50 para casos com litígio.  

A mediação na regulação do setor de energia não é nova. A ANEEL tem larga experiência na mediação 

de conflitos entre usuários de eletricidade e companhias de eletricidade. A título ilustrativo, desde 2014 

tiveram lugar mais de 100 pedidos de mediação na Agência, sendo que entre 2014 e 2019 a taxa obser-

vada de sucesso supera 80%.  

A mediação se contrapõe e complementa a abordagem heavy handed regulation que caracteriza a regula-

ção de eletricidade no Brasil. Benefícios potenciais são a flexibilidade do processo, capacidade de inovação 

e de alcançar soluções melhor adaptadas para a particular situação em análise ou necessidade das partes. 

Ganha-se celeridade e agilidade no processo decisório.  

 
13 J. Doucet e Stephen Littlechild, 2006. “Negotiated Settlements: The Development of Legal and Economic Thinking”. Utilities Policy. 14: 266-277. 
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Um maior uso da mediação da ANEEL poderia contribuir para mitigar e dirimir conflitos na crise, principal-

mente para promover e facilitar acordos na contratação de serviços de rede - e talvez energia. Essa alter-

nativa pode ser muito vantajosa, principalmente considerando que várias das teses jurídicas lançadas no 

início da crise não devem prosperar. E que mesmo a arbitragem pode ser lenta e custosa.  

A título ilustrativo, Kaercher Loureiro e Rodrigues (2020)14 contestam o argumento de que o equilíbrio econômico-

financeiro pretendido pelos concessionários de serviços de eletricidade seria baseado em princípio constitucional. 

Em sua análise, sustentam que a Constituição Federal de 1988 não acolheu o princípio referido.15 Argumentam 

ainda os autores que “(...) isso não significa que, no plano da legislação ordinária e da própria contrata-

ção, não seja possível introduzir elementos protetivos do concessionário (e eles, de lege lata, existem).”  

Outro ponto destacado em Loureiro e Rodrigues (2020) é que a pretensa aplicação de princípios econômico-

financeiros que teriam origem na CF de 1988 não alcança contratos de delegação.  

“Em primeiro lugar, quem milita pela vigência implícita do equilíbrio econômico-financeiro na 

Constituição de 1988, por meio de um feixe de princípios gerais, deve contrastar as barreiras 

genéticas que se apresentam e depois demonstrar por que, apesar de todas elas, ainda assim 

se deve admitir aquela vigência implícita do equilíbrio econômico-financeiro, derivada de prin-

cípios gerais da Constituição, princípios esses que não guardam uma relação direta com o tema 

dos contratos administrativos ou das concessões de serviço público. Ou seja, o equilíbrio econô-

mico-financeiro vige implicitamente “por ali” (i.e., o somatório de princípios) porque se recusou 

sua vigência explícita e seu status constitucional “aqui” (i.e., aqui onde os dispositivos constituci-

onais são efetivamente regradores das matérias contratos administrativos e de concessões de 

serviço público; ou: aqui nos dispositivos que efetivamente têm afinidade com a matéria em 

questão). 

 
14 Gustavo Kaercher Loureiro e I. Rodrigues, em artigo de discussão do FGV intitulado “Tem mesmo base constitucional o equilíbrio econômico-

financeiro das concessões? Por um modelo flexível do regime econômico-financeiro das concessões de serviço público”, 2020. 

15 “O art. 175 da Constituição não só não albergou como se recusou a albergar a referência ao equilíbrio econômico-financeiro. 
O art. 37, XXI, a par de não se referir aos contratos de delegação, não está preocupado com tal equilíbrio, mas apenas 
com a preservação da palavra dada – no ambiente próprio dos contratos administrativos típicos. Isso significa que não 
houve, na Constituição, o reconhecimento de um princípio geral, de proteção do equilíbrio econômico-financeiro das con-
cessões?  

“Como dissemos no início deste artigo, nosso objetivo não é o de substituir uma certeza dogmática por outra, de sinal oposto. O que 
afirmamos aqui é que:  

i. os dispositivos usualmente invocados não podem ser usados para fundar o princípio de proteção ao equilíbrio econômico-
financeiro, sobretudo quando se pretende veicular por meio deles uma inteira concepção do instituto jurídico, na qual se 
encontram a configuração “matemática” da equação contratual; uma esquemática repartição de riscos, com as categorias 
conhecidas; a obrigação inapelável de o poder público arcar com as consequências de qualquer álea extraordinária – 
que são muito diferentes entre si – e um elenco de remédios, dentre os quais ressai a oneração do usuários (os sujeitos 
que, afinal, “pagam” a concessão).  

ii. diante dos resultados a que se chega pelo exame dos arts. 175 e 37, XXI, há uma forte “espécie de presunção iuris 
tantum” de que não há, com efeito, uma norma constitucional acerca do tema.” 
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Em segundo lugar, desejando-se enveredar por esta seara de derivações e induções, seria o 

caso de indagar a razão pela qual, no lugar (ou ao lado) da proteção do equilíbrio econômico-

financeiro não se deveria postular a vigência do princípio da “justa remuneração”, com suas 

potencialidades (acima). É digno de nota que todas as atenções estejam voltadas à primeira 

noção quando, em verdade, nossa tradição constitucional aponta para a segunda. O potencial 

desestabilizador da ideia de justa remuneração talvez auxilie a explicar essa falta. 

Em terceiro lugar, parece-nos que qualquer discussão da matéria deveria incorporar e levar a 

sério a profunda diferença existente entre as duas técnicas fundamentais de realização de 

atividades reservadas que se contrapõem e que o caput do art. 175 enuncia, aí sim, explicita-

mente: a execução direta e a execução delegada de atividades reservadas. Elas se diferen-

ciam, sobretudo, por uma imputação bem marcada de riscos: na execução direta, o Estado assume 

os riscos; na execução delegada, o particular os suporta. Do contrário, a própria distinção entre 

elas se esvairia, como já se esvaiu no passado, o que, aliás, levou à decadência da própria 

concessão, em favor dos movimentos de estatização. O Estado não é um sócio do concessionário; 

é o garantidor do serviço delegado. E entre uma coisa e outra há uma grande diferença não 

apenas jurídica, mas prática.   

Caso se assuma e se leve a sério esta ideia como ponto de partida, o princípio acima enunciado 

– este sim, um princípio - poderia ser, sucessivamente, ponderado e excepcionado, de modo a 

comportar bem marcadas exceções, devidamente justificadas e dimensionadas. Nessa linha, não 

seria difícil ver que deveria ele ser comprimido quando o titular do serviço nele (serviço) inter-

viesse, agravando a situação do particular - e a tanto ajudam noções como vedação do abuso 

de direito, enriquecimento sem causa dos usuários e do próprio concedente). Quanto mais intensa 

a presença e ingerência do dominus negotii no serviço, mais responsabilidade ele atrai para si 

- e já se observou argutamente que nem todas as concessões são iguais e que nem todas mere-

cem o mesmo tratamento, justamente por isso.  

Mais discutível, por outro lado, ficariam hipóteses em que o agravo não é do titular do serviço, 

mas de outra esfera pública e quando o impacto econômico na concessão advém do que se 

qualifica como álea econômica extracontratual e extraordinária. Que razão haveria eliminar a 

preponderância do princípio nestes casos? Se ela estiver, por exemplo, em exigências de con-

tinuidade do serviço, é bastante plausível supor que eventual atenuação do risco do particular 

se justifique na medida necessária para atender ao interesse público no prosseguimento do ser-

viço.  
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Essas anotações esparsas e incompletas sugerem que se veja como mais complexo, nuanceado 

e flexível o problema do regime econômico-financeiro das concessões e permitem que surja, 

também no direito público, a riqueza de reflexões sobre o grande problema “contrato & tempo” 

que assistimos no direito privado. No lugar de uma teoria monolítica amarrada nos píncaros do 

ordenamento (Constituição), um direito dúctil, que convive – e interage – com outras normas 

constitucionais e manifesta deferência às instâncias normativas inferiores e aos contratos de 

concessão – inclusive com suas inelimináveis incompletudes. 

Enfim, se a empreitada de buscar um (renovado) princípio do equilíbrio econômico-financeiro 

tiver sucesso, o que poderá emergir será algo com muito menos pretensão e grande necessidade 

de se enfrentar com outros valores da Constituição.”  

Referida análise tem considerável utilidade para o contexto atual. Na crise do Covid-19, diversos esforços 

têm sido feitos para desenhar e implementar políticas de proteção a usuários (residenciais) e companhias 

do setor elétrico. No caso das concessionárias, a preocupação é com a guarida que seria dada pelo princípio 

do equilíbrio econômico financeiro presente nesses contratos. Referido princípio albergaria medidas de 

(quase) “imunidade” aos efeitos da crise, em caráter profundamente assimétrico entre os usuários e conces-

sionários prestadores de serviços. Ainda que conte com princípios ordenadores a pautar as análises do 

regulador, responsável por sua implementação, a Conta Covid transfere custos para tarifas futuras de ele-

tricidade - que repercutem de modo inegável na capacidade de pagamento dos consumidores - em conflito 

com princípio de desenvolvimento sustentável - e na competitividade da economia.  

A proposta veiculada pela ANEEL na CP 035/20 é de que a operação da Conta Covid permitirá às distri-

buidoras captarem recursos financeiros, e que esses poderiam ser usados para fazer frente aos efeitos de 

pedidos de diferimento de demanda contratada para facilitar a negociação entre distribuidoras e consu-

midores; contudo, os diferimentos que venham a ser concedidos não devem resultar em subsídios cruzados 

entre grupos de consumidores. Ademais, os custos financeiros dessas operações devem também ser suporta-

dos pelos usuários beneficiados.  

É sabido que o universo de consumidores potencialmente beneficiados por esse diferimento é grande. Ape-

nas no estado de São Paulo, há cerca de 2.000 consumidores elegíveis a pleitear diferimento no grupo A. 

Na estimativa de limite da operação de contratação, a ANEEL contempla redução de 30% no faturamento 

da demanda para o grupo A relativamente aos processos tarifários vigentes no período de maio a julho.  

A proposta da ANEEL, portanto, apenas dispõe sobre a possibilidade de diferimento da demanda contra-

tada. E prevê papel para a mediação, coerente com o princípio de autocomposição manifestado na NT 01- 

GMSE/ANEEL. É importante nesse contexto incentivar soluções bilaterais para mitigar conflitos e judicializa-

ções. E como alternativa para a mediação facilitativa - tradicionalmente realizada pela ANEEL, cabe avaliar 
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o mecanismo da mediação avaliativa. Nesta modalidade, o terceiro mediador está autorizado a oferecer 

sua posição, ajudando as partes a encaminhar uma solução de modo mais célere e flexível.  

É imperativo que no mínimo o regulador aprofunde o uso de instrumentos de mediação para lidar com os 

conflitos que não cessarão, como atestam algumas decisões - ainda em sede de liminar - favoráveis a empresas 

que demandam revisão contratual para rever termos de contratação de consumidores de maior porte.  

3.1. Experiência Internacional com Política para enfrentamento do Covid-19 

A prestação de serviços essenciais foi desafiada nos tempos excepcionais da Covid-19, tanto em termos da 

continuidade do serviço, quanto do faturamento. Experiências europeias apontam para medidas paliativas 

de bom senso: tratamento especial a vulneráveis; suspensão de corte por inadimplemento; e diferimento com 

parcelamento de débitos. Os contornos das medidas, assim como o grau de abrangência e a extensão de 

vigência, são definidas gradualmente, em geral com respaldo legal. Enquanto se preserva o fornecimento 

de serviços essenciais e se mitiga a inadimplência com vultosas transferências de renda à população, o 

funcionamento dos mercados de energia acomoda a queda do consumo, transmitindo o ajuste por toda a 

cadeia.  

Na Itália, a Autoridade de Energia, Redes e Meio Ambiente (ARERA) suspendeu a interrupção por inadim-

plemento do fornecimento de eletricidade (clientes da baixa tensão), gás natural (consumo inferior a 200 

mil m³/d) e água (todos os clientes), inicialmente entre 10 de março e 3 abril, estendendo o prazo posteri-

ormente. Também foi autorizado parcelamento sem juros, mediante solicitação, com prestações não inferio-

res a 50 euros. Se o faturamento for menor que o previsto, as distribuidoras de eletricidade podem pagar 

até 80% dos encargos gerais do sistema (incluindo tarifa de acesso) e as de gás natural 90%. O regulador 

ainda suspendeu o pagamento das faturas para 11 municípios da “zona vermelha” (Lombardia e Vêneto), 

inicialmente até 30 de abril, postergado posteriormente. 

Para fazer frente às medidas excepcionais, foi destacado um fundo de 1 bilhão de euros da Caixa de 

Serviço Energético e Ambiental (CSEA). Instituída na década de 1960 para equalização tarifária, a Caixa 

atualmente administra contas regulatórias sob tutela da ARERA. Para acessar a ajuda, os comercializadores 

dos municípios da zona vermelha devem comprovar criticidade financeira, isto é, perda superior a 3% do 

faturamento total em relação aos últimos 12 meses.16 

 
16 Informações sobre a Itália obtidas na ARERA (www.arera.it) – Deliberazione nº 60/2020/R/COM, nº 116/2020 e 117/2020 – e na CSEA 

(www.csea.it). 
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Em maio, o Decreto Rilancio reduziu os encargos fixos das contas de energia elétrica para pequenas e 

médias empresas entre maio e julho. A medida reduz os encargos relativos a transporte, gerenciamento do 

medidor e outros encargos gerais, faturando-os com potência de 3 kW, independentemente do montante 

contratado ou observado. A medida beneficiará cerca de 3,7 milhões de pequenas e médias empresas. A 

ARERA estima redução média da fatura de 70% para aqueles que permanecerem fechados, ou de até 35% 

para aqueles reabriram em maio. Contratos com potência de 15 kW auferem economia de cerca de 70 

euros por mês. A ajuda será suportada pelos contribuintes, com transferência 600 milhões de euros do Estado 

à CSEA. A Itália ainda discute medidas de alívio para os consumidores residenciais do país. 

Na França, a “trégua de inverno” garantida por lei, que vigora entre 1º de novembro e 31 de março, foi 

estendida – primeiro até 31 de maio, agora até 10 de julho. Nesse período, é proibida a expulsão de 

locatários e vedado a fornecedores de eletricidade, aquecimento e gás, a interrupção por inadimplemento 

dos domicílios principais dos consumidores residenciais – já o fornecimento de água não pode ser interrom-

pido a qualquer tempo. A lei permite a redução da potência da eletricidade fornecida, salvo para consu-

midores com tarifa social. 

A lei francesa de emergência concedeu às microempresas beneficiárias do Fundo Solidário público – insti-

tuído por três meses, prorrogáveis –, o direito de diferir e parcelar sem juros, por seis meses, o pagamento 

de aluguel e de faturas de serviços essenciais. A lei também vetou a interrupção de fornecimento, vedando 

a redução da potência de eletricidade. Adicionalmente, o Regulador de Energia da França (CRE) suspendeu 

a aplicação de tarifas dinâmicas de eletricidade mais onerosas, geralmente aplicadas durante o inverno.17 

Na Espanha, decretos-lei emergenciais suspenderam o corte por inadimplemento de eletricidade, gás e 

água dos consumidores residenciais; proibiram aumentos nos preços do GLP nos próximos seis meses; e 

permitiram a pequenas empresas e autônomos suspender ou alterar contratos de fornecimento (contratação 

de demanda) sem penalidades, e ainda solicitar diferimento e parcelamento das faturas por seis meses. Os 

comercializadores também diferem o pagamento respectivo das tarifas de acesso às redes e dos impostos 

incidentes, podendo acessar linhas de garantias abertas pelo Estado para solicitar financiamento privado à 

perda de receita.18 

Em Portugal, a ERSE (Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos) estendeu o prazo usual para interrup-

ção por inadimplemento por 30 dias, prorrogando-a até 30 de junho. Habitualmente, o corte por inadim-

plemento só pode ocorrer após aviso prévio de 20 dias (ou 15 dias úteis para clientes vulneráveis). O 

regulador permitiu ainda o pagamento parcelado sem juros, mediante solicitação; e estimula a autoleitura 

 
17 Informações sobre a França obtidas na Legifrance (www.legifrance.gouv.fr) – Code de l'action sociale et des familles, Loi n° 2020-290, Ordon-

nance n° 2020-316 e nº 2020-331 – e no CRE (www.cre.fr). 

18 Informações sobre a Espanha obtidas no Boletín Oficial (www.boe.es) – Real Decreto-ley nº 8/2020 e nº 11/2020. 
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para evitar estimativas. A inadimplência será temporariamente suportada pelos operadores das redes 

(EDP), que devem parcelar a cobrança das respectivas tarifas de acesso. A dívida é aferida pelo diferencial 

entre montantes recebidos pelos comercializadores dos clientes e cobrados pelos operadores de redes – ou 

seja, o risco de mercado (volume) é suportado pelos geradores. As medidas regulatórias anunciadas pela 

ERSE foram anteriores ao dispositivo legal com medidas excepcionais, promulgado em abril (Lei n.º 7/2020).  

O Regulamento n.º 356-A/2020 da ERSE prorrogou a vigência das medidas excepcionais até 30 de junho. 

O prazo para pagamento fracionado (sem incidência de juros ou multa) foi estendido entre 6 e 12 meses, 

com primeira parcela diferida por até 60 dias da data original. Efeitos financeiros do parcelamento não 

serão repassados para as tarifas. 

Clientes de energia e gás que se encontrem em situação de crise empresarial (definido pelo Decreto -Lei n.º 

10 -G/2020), com encerramento total ou parcial das atividades, podem solicitar alteração dos encargos 

de potência ou capacidade, do termo fixo e de energia a serem faturados. Para clientes de média e alta 

tensão, a potência contratada a faturar corresponde à potência observada no período da fatura. A fatu-

ração de energia deve privilegiar dados reais de consumo.  

Comercializadores têm direito ao pagamento fracionado (9 prestações) dos montantes devidos aos opera-

dores de rede correspondente à solicitação de diferimento dos clientes finais. Para tanto, devem comunicar 

o código do ponto de entrega para os quais foi solicitado pagamento fracionado da fatura, em periodici-

dade semanal. Não serão devidos juros de mora ou qualquer outro encargo por parte dos comercializadores 

pelo pagamento fracionado, sem repercussão tarifária. A moratória de pagamento dos valores devidos, 

pelo operador de rede de distribuição ao operador de rede de transporte, se estende por até 120 dias, 

na proporção dos montantes suportados pelo operador de rede a título de fracionamento pelos comercia-

lizadores, sem juros e repasse tarifários. 

Comercializadores com quota de mercado inferior a 5% em 31/12/19 e com redução igual ou superior a 

40% do faturamento nos últimos 12 meses, podem requerer ao operador de rede uma moratória adicional, 

com prazo máximo de 60 dias. Operadores de rede de distribuição também ficam isentos dos encargos de 

rede (transmissão), na proporção dos montantes suportados pelo operador de rede a título de moratória 

de pagamentos pelos comercializadores. 

Desde 2016, a inclusão no cadastro da tarifa social em Portugal passou a ser automática (opt-out), ampli-

ando a base de 170 para 800 mil consumidores (13% do total). Como há separação entre distribuição e 

comercialização, o desconto é realizado na tarifa de acesso às redes – o mercado livre já alcança 92% da 

energia comercializada. Atualmente, o desconto social corresponde a 33% da tarifa do mercado regulado. 

O custo é suportado pelos geradores, na proporção da potência instalada. 
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3.2. Efeitos das políticas para Covid-19 

A suspensão de corte por inadimplemento pode ter efeitos persistentes sobre a (in)adimplência observada 

no setor elétrico, apesar de ser medida meritória e adotada em diversos países e regiões para proteger 

consumidores vulneráveis. De modo geral, a experiência internacional respalda a decisão de suspensão 

temporária do corte por inadimplemento durante o período de estada de alarme ou calamidade pública. 

Após esse período, observam-se soluções de diferimento e parcelamento de eventuais débitos para com as 

faturas de eletricidade. Medidas como essa não precisam ser adotadas de modo generalizado, dado que 

as medidas de alívio de capital têm custos para as distribuidoras, transferidos aos usuários adimplentes.  

A experiência da Austrália, por exemplo, é ilustrativa: benefícios a segmentos ou grupos vulneráveis não 

são concedidos indiscriminadamente; ao contrário, os cidadãos devem pleitear o benefício e comprovar, 

ainda que seja necessário usar incluir instrumentos de natureza autodeclaratória. O próprio auxílio emer-

gencial, programa do governo federal, já usa aplicativos para cadastrar pedidos de inclusão, que devem 

ser analisados. É recomendável que o regulador encontre soluções alternativas para mitigar a inadimplência 

após o período mais agudo da crise, quando a retração da atividade econômica ainda deve penalizar a 

arrecadação das distribuidoras.  

Pesquisa realizada pelo FGV CERI em 2015 para a área de concessão da Light considerando dados de 

faturamento e adimplência em um período de mais de dez anos revela comportamento assimétrico: as crises 

geram aumento da inadimplência em um primeiro mês, que persiste até mês seis, dando em seguida lugar 

a um aumento significativo do consumo irregular (furtos e fraude). Esse comportamento, contudo, não é ple-

namente revertido em períodos de bonança.  

O estudo referido considera na modelagem três canais de transmissão de choques de preços, com reflexo 

em quatro tipos diferentes de comportamento para o consumidor:  

 

1. Choque de preços afeta diretamente a demanda por energia faturada 

• Consumidores que podem pagar a conta, mas alteram sua decisão de consumo pelo preço mais 

alto 

2. Choque de preços aumenta a inadimplência e esse aumento de inadimplência reduz o consumo 

• Consumidores que reduzem o montante total consumido porque não podem arcar com uma 

conta maior 
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3. O aumento de inadimplência leva a uma perda não técnica 

• Consumidores já em estado de inadimplência passam a considerar em suas decisões a possibi-

lidade de roubo de energia 

4. Choque de preços afeta diretamente a perda não técnica 

• Consumidores que podem ou não podem pagar pela energia, mas decidem roubar energia 

antes da chegada da conta de luz 

A Figura 3.1 apresenta uma ilustração dos canais de transmissão descritos e que formam a base conceitual 

para a modelagem realizada.  

Figura 3.1. Impacto de Choque Tarifário sobre Adimplência, Perdas Não Técnicas e Consumo - Canais 

Diretos e Indiretos 

 

Fonte: FGV CERI (2015). 

Do ponto de vista econométrico, dada a existência de simultaneidade entre as variáveis envolvidas, usou-

se o método generalizado dos momentos (GMM) com defasagens para um tratamento mais adequado das 

relações observadas empiricamente. Conforme explicitado, foram encontrados efeitos permanentes a partir 

dos choques de preços simulados. Em particular, é um indício de que é importante reduzir potenciais furtos 

futuros (um efeito permanente) a partir da formalização de regra sobre diferimento dos pagamentos por 

parte das unidades consumidoras afetadas. Na figura abaixo, temos uma ilustração das simulações para 

um choque de 10% nas tarifas.  
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Figura 3.2. Persistência: Simulação para Aumento de 10% na Tarifa Impacto Medido por Função Impulso 

Resposta 

 

Fonte: FGV CERI (2015). 

Assim, soluções de diferimento e parcelamento focadas podem ajudar a aliviar despesas correntes e mitigar 

inadimplência e perdas não técnicas futuras. É importante destacar que estas decisões de suspensão tempo-

rária do corte por inadimplemento durante o período de estado de alarme e/ou calamidade são também 

respaldadas por experiências internacionais. No entanto, é recomendável que após este período sejam 

empregadas soluções de diferimento e parcelamento de eventuais débitos para com as faturas de eletrici-

dade. Estas soluções alternativas devem considerar a capacidade efetiva de pagamento dos usuários de 

eletricidade, buscando ofertar menus de soluções baseados, tanto quanto possível, em características obser-

váveis. Para a classe residencial, pode-se explorar a classificação em monofásico e bifásico, que possui alta 

correlação com consumo de eletricidade e renda. Já para pequenas empresas e entidades sem fins lucrati-

vos, podem receber tratamento diferenciaddo, desde que comprovada perda significativa de faturamento.  

O desenho de tarifas também impacta na perda de receita das utilities. Como aponta o Brattle Group em 

sua avaliação dos impactos do COVID no setor de energia [Brattle 2020]19, o desacoplamento entre volume 

e receita nas tarifas para o consumidor industrial e comercial – que representam a maior parcela na queda 

da carga - pode mitigar o impacto financeiro desta diminuição do volume. O Brasil, no entanto, ainda patina 

no avanço de estudos que visam uma melhor compreensão do consumidor, vital para maximizar os benefícios 

da transição energética aonde este ator – o prosumidor – assume um papel de protagonismo. Somente a 

 
19 Brattle Group, Impacts and Implications of COVID-19 for the Energy Industry, 2020. 
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partir daí podemos desenhar uma tarifa mais alinhada aos incentivos dos agentes e mitigar impacto de 

crises.  

Faruqui et al. 201720 fazem uma meta-análise a partir de um banco de projetos pilotos experimentais nesta 

linha, com foco em experimentos voltados para mensurar o impacto de incentivos monetários. Eles argumen-

tam que possivelmente uma nova onda de experimentos irá envolver tarifas de demanda. O Brasil, que 

ainda tarda na implantação de tecnologias de redes inteligentes. Pode assim, no mínimo, aproveitar a ex-

periência internacional e conhecimento acadêmico e se valer de uma riquíssima base de dados e melhorar 

o conhecimento do seu consumidor, que certamente tem suas peculiaridades.  

Uma oportunidade, por exemplo, é estimar com maior robustez a evidência anedótica de que aumento de 

furtos podem ocorrem numa fase posterior ao aumento da inadimplência, ou em seguida a um evento climá-

tico. Um mês tipicamente quente leva a um aumento na compra de aparelhos como ventiladores e ar condi-

cionados, e devido a uma intenção o custo real do uso do aparelho só é percebido depois de algumas 

faturas. O consumidor para de usar ou faz um gato? Esse tipo de conhecimento é urgente e imprescindível 

para construir respostas e minimizar o impacto de crises consequentes de eventos imprevisíveis, mas com 

consequências magnificadas pelas condições do setor e incentivos que cada agente enfrenta. O atraso em 

definir medidas de diferimento e planos de pagamento incentivam a inadimplência decorre de um conheci-

mento ainda incipiente do seu comportamento. 

Adicionalmente, é crescente o número de estudos [ Auffhammer e Catherine D. Wolfram, 2014]21 que apon-

tam que o aumento no consumo de energia é resultado da interação entre renda, clima (aquecimento), e 

crescimento da classe média. A medida que um grupo de pessoas saem da pobreza, estas adquirem bens 

de capital eletro-intensivos, o que não ocorre com na mesma taxa no estrato de renda mais alta (curva S)22.  

As informações de que dispõe as distribuidoras são insumo excelente para compreender esta curva no Brasil 

e melhorar as estimativas para crescimento da demanda por energia. Este tipo de informação pode maxi-

mizar os ganhos a partir de portfólio mais eficiente, se a regulação futura permitir e incentivar. 

A riqueza de dados que a distribuidora pode acessar – e disponibilizar – permitiria o desenvolvimento de 

uma enorme gama de estudos e aumento do conhecimento do seu consumidor, que está em transição assim 

 
20 Ahmad Faruqui, Sanem Sergici, e Cody Warner Arcturus 2.0: A meta-analysis of time-varying rates for electricity, The Electricity Journal, 2017. 

21 Maximilian Auffhammer e Catherine D. Wolfram, Powering up China: Income Distributions and Residential Electricity Consumption, Lucas W. Davis 
e Paul J. Gertler, Contribution of air conditioning adoption to future energy use under global warming, 2014. 

22 Alan Fuchs, Paul Gertler, Orie Shelef e Catherine Wolfram, The Demand for Energy-Using Assets among the World’s Rising Middle Classes, 
American Economic Review, 2016 
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como ela. Um desacoplamento das atividades de comercialização e distribuição poderia trazer oportuni-

dades de ganho e proteção para as distribuidoras que souberem desenhar incentivos que alinhem ganhos 

para seu consumidor e para a distribuidora. A modicidade tarifária seria consequência.  

Em síntese, não apenas durante o estado de calamidade pública as concessionárias de serviços de eletrici-

dade perceberão aumento de inadimplência e consumo irregular. Esses efeitos podem ser duradouros. Cabe 

ao regulador e a distribuidora buscarem medidas que permitam fazer gestão ativa para mitigar essa ina-

dimplência. Essas medidas devem incluir tantas soluções financeiras, que tentem identificar e focar em (gru-

pos de) usuários que de fato necessitam de suporte, como outras inspiradas na experiência do setor.  

4. Análise de Mercado das Empresas - Utilities como ativos de mercado 

De acordo com os manuais de finanças, as Utilities (empresas prestadoras de serviços públicos essenciais, 

tais como abastecimento de energia elétrica, gás, água e saneamento) devem fazer parte da carteira de 

investimentos de todos aqueles que desejam proteção contra variações negativas extremas em suas posições, 

principalmente em momentos em que o cenário macroeconômico seja adverso. Como os serviços de infraes-

trutura que essas empresas prestam não podem ser facilmente dispensados, seus clientes continuariam man-

tendo algum nível de consumo mesmo em momentos de perda de renda, conferindo a estas empresas um 

fluxo de caixa resiliente em momentos de crise. Por outro lado, como a atuação nestes setores exige um nível 

de investimento inicial extremamente alto, fruto de alta participação de capital fixo e indivisibilidades nos 

investimentos, enquanto seus custos de operação são relativamente mais baixos, temos caracterizada a exis-

tência de monopólios naturais – indústrias com economias de escala e de escopo. Deste modo, para que 

estas empresas não abusem de suas posições de monopolistas, ou seja, não pratiquem uma política de preços 

e investimentos diferente daquela que maximizaria o bem-estar da sociedade, justifica-se a existência e a 

ação da regulação econômica. A combinação destes dois fatores faz com que estas empresas tenham fluxo 

de caixa estável, o que as tornam excelentes investimentos para aqueles que querem ou necessitam correr 

baixos riscos. Estes fluxos de caixa estáveis e mais previsíveis, deveriam estar refletidos no comportamento 

dos preços de suas ações. A pergunta que surge, então, é: isto está sendo verificado na crise atual? 

4.1. O Ibovespa 

Antes de avaliar o comportamento das ações dessas utilities, cabe verificar o que aconteceu com o principal 

índice de mercado no Brasil. O gráfico abaixo apresenta a evolução do Ibovespa desde janeiro de 2018. 

O máximo da série foi atingido em 23 de janeiro deste ano, quando o índice fechou a 119528 pontos. 
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Desde então o índice chegou a fechar em valores abaixo de 63 mil pontos, apresentando no fechamento 

de 28 de maio de 2020 uma desvalorização de 26,88% em relação ao máximo histórico. 

Figura 4.1. Cotação Ibovespa 

 

Fonte: YahooFinance. Elaboração: FGV CERI.  

Diante de tal queda, cabe perguntar: caso o investidor tivesse investido em empresas reguladas de 

energia no Brasil, ele teria conseguido proteger o seu patrimônio deste imprevisível choque na econo-

mia? Esta análise será realizada observando o comportamento dos preços de ações na B3 de empresas 

reguladas do setor de energia. 

4.2. Análise de Empresas Selecionadas do Setor Elétrico 

Para fins de comparação, observamos a evolução do Índice de Energia Elétrica – IEE para o mesmo período 

e nota-se que o índice setorial sofreu brusca queda no período de inicial da pandemia, após atingir 81.871 

pontos no dia 4 de março, passou para 66.659 pontos em 01 de junho, o que representa uma queda de 

18,58% neste período. Verifica-se queda acentuada, porém, inferior à variação do IBOVESPA no mesmo 

período.  
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Pode-se ainda analisar a evolução de preços de algumas elétricas selecionadas dentro do IBOVESPA. Es-

pecificamente, o grupo das sete maiores companhias dentro do segmento de distribuição de energia elétrica 

no Brasil.  

Figura 4.2. Preço de Fechamento de Empresas Selecionadas  

 

Fonte: Yahoo Finance. Elaboração: FGV CERI. 

É possível observar que as ações das empresas do setor elétrico experimentam variações de preço de 

mercado bastante distintas. Enquanto empresas como COPEL, CPFL e LIGHT sofreram grandes variações de 

preço no período, Neoenergia, Equatorial e Energisa foram pouco afetadas. Existem diversos fatores que 

podem ajudar a explicar essa percepção de risco por parte do investidor. Entre eles, destaca-se a estrutura 

de mercado. Empresas de distribuição de energia podem atuar tanto no mercado regulado quanto no livre. 

A diferença em termos de risco é que para atender ao mercado regulado (cativo), a distribuidora deve 

contratar a energia com antecedência das geradoras. Quanto maior for a antecedência ou o prazo de 

contratação, mais exposta ela fica a variações de demanda frente a sua previsão para o mercado consu-

midor. Em termos estatísticos, quanto maior o prazo de previsão, maior a variância dos erros, o que aumenta 

o risco de a carga contratada ser muito distinta daquela prevista, implicando sobre ou subcontratação. 

A sobrecontratação de energia é liquidada no mercado de curto prazo na CCEE (Câmara de comercializa-

ção de Energia Elétrica) ao preço de liquidação de diferenças (PLD). Devido ao excesso de oferta no atual 
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período, essa sobrecontratação é liquidada a preços muito baixos. Uma possível saída para situações como 

essa seria a possibilidade de execução de contratos fora do ambiente regulado, o que ainda não é permi-

tido pela regulamentação vigente. 

Além disso, o efeito da pandemia é bastante distinto para distribuidoras que atendem a diferentes catego-

rias de consumidores. Grosso modo, os tipos de consumidores podem ser divididos em três de acordo com o 

perfil de demanda: industrial, comercial e residencial. A participação relativa de cada segmento em dife-

rentes concessões define os impactos percebidos pelas distintas distribuidoras. Como a pandemia possui um 

efeito assimétrico com relação aos perfis de demanda, o impacto do choque é bastante diferenciado de 

acordo com o mercado de cada distribuidora e por isso deve haver uma estratégia de mitigação de riscos 

que leve tal fato em conta. 

4.3. Alocação de Risco e Retorno do Capital 

Ao se discutir a alocação de riscos em contratos (de concessão), deve-se ter em mente que os mesmos devem 

ser alocados para os agentes que são mais capazes de suportá-los. Se os mercados fossem completos, todos 

os riscos poderiam ser facilmente alocados pela negociação de ativos contingentes, de forma que cada 

agente possuiria um nível de risco compatível com as suas preferências e ou função de produção (aversão 

ao risco). Na maioria dos casos os mercados não são completos e as únicas opções de alocação de risco 

ocorrem via determinação direta no contrato ou através de negociações em mercados de seguro. O desen-

volvimento de uma bolsa de energia, por exemplo, e consequentemente a criação de um mercado de deri-

vativos pode favorecer o processo de alocação de riscos ao reduzir a sua incompletude e assim permitir o 

hedge de posições contratadas. Fundamental nesse contexto é que o processo de formação de preços sub-

jacente seja hígido. A falta de mercado para contratação de energia para a maior parte dos consumidores 

e os mecanismos de formação de preços baseados em modelos com baixa discretização – espacial e tem-

poral – são restrições nesse processo. Felizmente há avanços em curso, como abertura (liberalização) e 

planos para disponibilização de preço em base horária no mercado, dentre outros aspectos.  

No ambiente livre, os contratos de compra de energia são diretamente negociados com o consumidor de 

forma bilateral. Neste caso, o consumidor tem flexibilidade para negociar a quantidade de compra, bem 

como o prazo do contrato de acordo com suas expectativas e tolerância ao risco. Por outro lado, no ambiente 

regulado, o consumidor não determina diretamente a quantidade de risco a que é exposto. Esta fica de-

pendente da quantidade de energia e prazo contratados pela distribuidora. O problema desta forma de 

alocação é que os consumidores não conseguem definir ou controlar a sua exposição ao risco, que depende 

exclusivamente da posição tomada pela distribuidora. Como o mecanismo tarifário atua de forma a repas-

sar (quase) todos os riscos de subcontratação ou sobrecontratação para o usuário, a distribuidora não tem 
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incentivos a fazer uma gestão eficiente da sua carteira de contratos. Sua capacidade de gestão é muito 

limitada, sendo quase passiva na contratação. 

Por outro lado, como os consumidores possuem necessidade de segurança energética, também devem arcar 

com parte dos riscos da contratação, de forma a refletir a sua disposição a pagar pela disponibilidade de 

energia elétrica em situações de elevada demanda. 

É importante destacar ainda que a segmentação do mercado atendido pela distribuidora é ou deveria ser 

considerada ao se fazer a gestão da carteira de energia. No momento atual de pandemia, por exemplo, 

é possível observar que a demanda por carga residencial pouco mudou, enquanto a queda maior se verifica 

nos setores da indústria e comércio. Portanto, um consumidor residencial que se encontra em um mercado 

com elevada participação de indústria e comércio será impactado por aumento de tarifa pela queda de 

consumo dessas outras classes. 

Diante de tal cenário, cabe perguntar os motivos de uma queda heterogênea de preços das ações das 

companhias de energia. Uma possível explicação seria a heterogeneidade na composição dos portfólios 

entre os diversos segmentos do setor e a distinta percepção de risco que se viu agravada pela atual situação 

de pandemia. 

Como reação à crise da pandemia, serviços essenciais como água e energia passaram a receber medidas 

regulatórias e legislativas que suspendem o corte por inadimplência e postergam o pagamento de fatura 

da baixa renda, provendo, em alguns casos, a isenção. As medidas são devidamente justificadas, uma vez 

que o consumidor não pode ter o serviço interrompido em momento de crítica necessidade, mesmo sem a 

possibilidade de pagamento atual. Basta lembrar que uma das principais formas de prevenção ao contágio 

do COVID-19 é justamente lavar as mãos frequentemente. Em tal situação se torna inconcebível imaginar, 

mesmo que em casos de inadimplência, o corte do serviço de água tem consequências graves não apenas 

para os que ficariam sem acesso, como também para os que continuariam com a provisão do serviço. Para 

compreender o argumento, basta pensar que o vírus é facilmente transmitido e, portanto, um contaminado 

adicional se tornaria mais uma fonte de disseminação. Além disso, uma maior necessidade pelos serviços 

públicos de saúde se veria presente. Tais consequências são conhecidas na economia como externalidades. 

Isto é, não há possibilidade de corte sem afetar pessoas não diretamente ligadas a esta ação. Assim, é 

importante a compreensão de que a determinação de não corte e isenção de tarifas são políticas públicas 

que tem efeito direto ou indireto sobre o caixa das empresas. Diferente de políticas públicas que são de-

batidas a contento no Congresso e aprovadas pela LOA, de forma a serem enquadradas no orçamento 

público, as políticas públicas no momento de pandemia são a toque de caixa e por necessidade. 
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A pergunta que cabe é: quem paga a conta? Uma vez que sobe a inadimplência e cai a demanda pelos 

serviços, a receita dessas empresas diminui e seu equilíbrio econômico-financeiro fica abalado. Para o in-

vestidor, o risco é que a conta recaia sobre a empresa (acionista), de forma que esta teria que sacrificar 

caixa para pagar dívidas de consumidores inadimplentes ou mesmo de políticas públicas sem fundos deter-

minados. Para o consumidor, principalmente o adimplente, o risco é que a ineficiência da companhia seja 

carregada para as tarifas na forma de um reequilíbrio desvirtuado. 

No contexto atual, o consumidor adimplente resta responsabilizado pela falta de pagamento do cliente 

inadimplente, assim como o consumidor residencial é penalizado pela queda do consumo comercial e indus-

trial. Essa prática configura risk pooling, sem que possa o consumidor procurar um hedge. Comportamentos 

dessa natureza ainda incentivam a opção pela geração distribuída – que na regulação vigente é permeada 

por subsídios cruzados de natureza regressiva, objeto de intenso debate na revisão da Resolução Normativa 

ANEEL 482/2012. O que deveria ser um processo virtuoso, manifestação da descentralização na transição 

energética, produz e agrava a death spiral das utilities. Esta constatação apenas ressalta a necessidade de 

a distribuidora atender de forma diferenciada a suas diversas classes de consumidores. A tecnologia e o 

acesso aos dados permitiriam entender as necessidades do consumidor e não apenas as restrições de oferta, 

levando a uma melhor alocação de recursos, custos, benefícios e riscos. A seção seguinte argumenta que a 

crise e a Conta Covid devem servir de estímulo para promover avanço mais equilibrado na alocação de 

riscos, através da implementação de um modelo de Default Supplier Obligation.  

4.4. Análise de Liquidez e Asset-Liability Management 

A maior necessidade no curto prazo para essas companhias passa a ser a disponibilidade de caixa. Com a 

queda da demanda e consequente postergação dos recebíveis, as empresas de distribuição passam a ter 

um descasamento entre ativos e passivos de curto prazo, aumentando as necessidades de capital de giro. 

Na Conta Covid, a entrada de liquidez se dá pela distribuidora, através de financiamento cuja destina-

ção dos recursos beneficia todos os demais segmentos. Ao ser responsável pela comercialização de 

energia elétrica para atendimento a seu mercado (regulado), ela é onerada por uma gestão de risco de 

atividades a montante da cadeia de valor – geração e transmissão – sem ser remunerada para isso. 

Duas alternativas existem: unbundling da comercialização regulada ou compensar para o risco – o que 

imputa mais custos ao consumidor regulado.  

Assim, para se compreender a necessidade de financiamento de curto prazo deve-se destacar a perda de 

arrecadação em duas partes, uma irrecuperável e outra que é recuperável e foi apenas postergada. O 

atraso em recebíveis é natural dada a situação vivida atualmente e onde há perda de renda por grande 

parte dos consumidores de energia. Além disso, ficou instituída a possibilidade do parcelamento da fatura 
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e a proibição do corte por inadimplência. Todos esses fatores apontam para o diferimento de parte dos 

recebíveis. Como existem diversas obrigações de curto prazo por parte da distribuidora, como o pagamento 

de salários, custos administrativos e mesmo o pagamento de impostos e encargos setoriais, a empresa, mesmo 

que economicamente sustentável, pode passar a ter problemas financeiros no curto prazo, isto é, passa a 

ter necessidade de caixa. Esta suspensão do corte por inadimplemento no período de 90 dias é adequada; 

contudo, combinada com medidas de diferimento e parcelamento acarreta queda significativa de liquidez23: 

¡. A despeito do Gap médio para as distribuidoras do G7 listadas em bolsa ser de apro-

ximadamente 4,2 dias (diferença entre os prazos médios de recebimento e de fornecedores 

/ Ciclo Financeiro) algumas já alcançam mais de 20 dias para o indicador.  

¡i. Isolada, a medida pode agravar ainda mais a frágil situação financeira das empresas 

do setor, que têm sido excessivamente atingidas.  

Uma forma de contornar o problema seria através do diferimento do passivo de curto prazo quando possível 

para que ocorra um casamento das necessidades de caixa no curto prazo com as entradas de caixa. Essa 

gestão do ativo e passivo de curto prazo é conhecida como gestão do capital de giro, parte importante do 

asset-liability management das empresas.  

Entre as obrigações de curto prazo das distribuidoras, encontram-se algumas contas passíveis de diferimento. 

Entre elas, tem-se os encargos setoriais, impostos, juros (remuneração do capital de terceiros) e dividendos 

(remuneração do capital próprio). Parte das medidas do diferimento de encargos já vem sendo instituída 

pelo governo, como o diferimento de impostos e de encargos. 

Com premissas simples acerca do impacto nas companhias em termos de perda de receita temporária, 

recuperação e efeito total, um exercício de diferimento pode ser realizado para avaliar a viabilidade de 

casamento de fluxos de caixa no curto prazo. A Figura 5.1 ilustra o argumento por meio dos exemplos de 

duas companhias, destacando as rubricas alvo do programa de gestão de ativos e passivos de curto prazo.  

  

 
23 Fonte: Economática. Dados contábeis de 31/12/2019.  

Liquidez medida pelo aumento equivalente no diferencial entre os prazos médios de recebimentos e de pagamentos das empresas. 
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Figura 5.1. Simulação de Viabilidade de Diferimento e Casamento de Fluxos de Caixa  

 

Fonte: FGV CERI.  

Para se elaborar a simulação, foram extraídos dados do demonstrativo financeiro societário dessas compa-

nhias para o ano de 2019. A escolha das companhias é fortuita e realizada para fins ilustrativos. O critério 

de escolha foi acessibilidade e transparência da informação. Trata-se de um exercício simples e que poderia 

ser automatizado pelo regulador a partir do uso de informações constantes nos demonstrativos padroniza-

dos que são recorrentemente enviados pelas companhias do setor.  

5. Incorporando Lições das Respostas para a Crise do Covid na Reforma do Se-

tor Elétrico 

A Medida Provisória 950 faculta ao Poder Executivo estabelecer condições e requisitos para a estruturação 

das operações a recolhimento dos recursos. O objetivo da operação financeira é garantir liquidez para as 

companhias de eletricidade em face da queda de arrecadação fruto da redução do consumo de eletrici-

dade e aumento da inadimplência.  

A CP ANEEL 035/2020 visa estabelecer os valores-limite que poderiam ser acessados pelas concessionárias 

e permissionárias de distribuição de eletricidade no âmbito da Conta Covid. Alinhada às expectativas das 

companhias, serão replicados ingredientes da conta ACR, como solução off-Balance Sheet e repasse às tari-

fas. Na proposta objeto da CP 035/20 o limite total de captação de crédito é estimado em R$ 15,3 

bilhões. Esse volume seria necessário para “lubrificar” as engrenagens de fluxos financeiros, assegurando 

pagamentos a montante da cadeia de valor, que inclui geradores e transmissores.  
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A pergunta é como complementar essa solução (tópica) com medidas no âmbito da reforma do setor de 

eletricidade - consubstanciada no Projeto Lei do Senado 232/2016 em tramitação no Congresso – a fim de 

garantir uma distribuição mais equilibrada e eficiente de custos e responsabilidades na gestão da crise.  

Como é de conhecimento comum no âmbito desta ANEEL, a liberalização de mercados é pilar das transfor-

mações experimentadas pelas reformas nas indústrias de rede vivenciadas por diversos países - em maior 

ou menor grau - na década de 90. Ela é percebida como instrumento essencial para promover ganhos de 

competitividade. Grandes consumidores comerciais e industriais, que têm maior capacidade de gerenciar 

sua contratação de energia, atendem a suas necessidades acessando mercados direta ou indiretamente, por 

meio de comercializadores. Beneficiam-se assim da competição na geração. Aos menores, é garantida a 

possibilidade de serem atendidos por um default supplier (comercializador de último recurso) mediante pre-

ços e tarifas determinadas pelo regulador.  

Essa é, por exemplo, a experiência de Portugal. Mecanismos de mercado dessa natureza permitem melhor 

acomodar e repercutir as flutuações na economia e as interações entre setor elétrico e demais setores pro-

dutivos. E assim a resposta pavimenta o caminho para uma recuperação mais rápida da economia.  

A crise da pandemia Covid-19 reduz demanda por eletricidade ao redor do mundo, de modo generalizado. 

E a competição traduz essa menor demanda e preços menores em queda nas despesas com eletricidade. 

Os consumidores residenciais também se beneficiam dessa redução. Resgatando o exemplo português, lá os 

consumidores atendidos pelo Comercializador de Último Recurso já experimentam redução nos preços mé-

dios que repercutem em tarifas menores de venda para clientes finais (último recurso) e tarifas sociais de 

venda ao mercado regulado. No Brasil, entretanto, a estrutura de contratação regulada, calcada em PPAs 

de (muito) longo prazo silencia a propagação dessas ondas para consumidores, dificultando a própria re-

tomada da economia.  

Se no início da vigência do modelo da Lei 10.848/2004 havia benefícios para as distribuidoras pela gestão 

de um volume muito maior de recursos do que sua parcela na arrecadação – que corresponde a cerca de 

20% de sua receita anual –, desde 2012 se avolumam desvios de contratação em relação a suas necessi-

dades. Em consequência, surgem desequilíbrios custosos sem que as companhias disponham de instrumentos 

de gestão para enfrentá-los. Sua condição passiva nesse contexto as fragiliza e gera riscos elevados do 

ponto de vista econômico-financeiro e de reputação. Vêem suas receitas e margens reduzidas crise e pelas 

políticas, e suas responsabilidades na cadeia de valor inalteradas.  

Para as distribuidoras, é passada a hora de promover a separação entre os serviços de rede – negócio das 

companhias – e a comercialização de eletricidade, objeto de contratação de longo prazo. As tendências e 

perspectivas de aumento da contratação no ambiente livre seriam mais bem recepcionadas por uma tal 

mudança, através da criação de um comercializador regulado de energia (CRE). Ficaria atribuída a esse a 
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responsabilidade de suprimento de pequenos consumidores regulados que não quisessem fazer a escolha 

de um supridor no mercado. E o regulador seria responsável por determinar preços e tarifas para esses 

usuários. A contratação e remuneração dos serviços de rede (fio) continuariam reguladas e remuneradas 

por todos que fazem uso deles.  

A consolidação do modelo de negócios de prestação de serviços de rede confere robustez e resiliência às 

distribuidoras de eletricidade, melhorando as condições de gerenciamento de riscos. Mais de dois meses já 

se passaram desde o início das medidas de distanciamento social sem que as distribuidoras possam acessar 

recursos para alívio de capital. E a implementação da conta Covid ainda depende da conclusão da CP 

035/2020 para produzir efeitos financeiros, ao passo que o enfrentamento dos efeitos econômicos é objeto 

de definição posterior.  

Enquanto mudanças dessa natureza não ocorrem, o atendimento das condições de contorno na busca das 

soluções e princípios que devem pautar os instrumentos para que as companhias de eletricidade en-

frentem a crise – evidência e transparência - requer acesso a dados com maior nível de granularidade, 

tanto temporal, quanto espacial. As análises constantes do item 2 do presente documento poderiam ser 

muito melhoradas caso se tivesse acesso com menor defasagem no mínimo a dados de consumo (carga) 

horários por área de concessão e/ou unidade da federação, distinguindo classes de usuários, ambiente de 

contratação, nível de tensão, segmento de atividade econômica. A não divulgação dos referidos dados deve 

ser considerada exceção, justificada, por exemplo, quando permitir a identificação de usuário. Apenas me-

diante acesso a tais informações será de fato possível avaliar com transparência a alocação de custos, riscos 

e benefícios na crise e na Conta Covid. A regulação em tempos de transição energética impõe transparência 

e acesso a informação para garantir o efetivo empoderamento do consumidor.  
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