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SOBRE A ABAR
A ABAR - Associação Brasileira de Agências de Regulação - foi fundada em 8 de abril de 1999. É
uma entidade de direito privado, criada sob a forma de associação civil, sem fins lucrativos e de
natureza não partidária. Seu objetivo é promover a mútua colaboração entre as associadas e os
poderes públicos, na busca do aprimoramento da regulação e da capacidade técnica,
contribuindo para o avanço e consolidação da atividade regulatória em todo Brasil. A defesa
institucional das agências sempre mereceu destaque, em especial na busca por autonomia e
independência. A formação e manutenção de grupos de entidades representativas em defesa da
regulação é uma prioridade. Ao longo dos anos, a ABAR tem investido na difusão do
conhecimento da regulação no Brasil. Além de ter uma agenda repleta de cursos e workshops
por todo o país, a cada dois anos realiza o Congresso Brasileiro de Regulação, que se constitui
em ponto culminante das atividades da associação.

Saiba mais em www.abar.org.br
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APRESENTAÇÃO DO IX CONGRESSO BRASILEIRO DE
REGULAÇÃO
O IX Congresso Brasileiro de Regulação e 3º ExpoABAR foi realizado na cidade de Brasília-DF,
entre os dias 17 a 20 de agosto de 2015. O evento é uma realização bienal da Associação
Brasileira de Agências de Regulação – ABAR, uma oportunidade única de encontrar conteúdo de
alta qualidade e uma excelente oportunidade de benchmarking.
Com uma programação repleta de palestras, debates, mesas redondas, apresentações de
trabalhos técnicos e também com a ExpoABAR, uma feira de exposição com várias instituições e
empresas da área.
O Congresso, considerado o mais importante evento da área no país, visa proporcionar uma
discussão mais aprofundada sobre a regulação e temas essenciais para a vida dos cidadãos,
como saneamento básico, mobilidade, inovação, transporte coletivo, todos os modais dos
transportes, energia (gás, energia elétrica, petróleo e outras fontes), assim como assuntos
jurídicos e as boas práticas regulatórias no geral. Na busca da evolução e aperfeiçoamento das
atividades regulatórias no Brasil, a cada edição se intensifica o intercâmbio de experiências e
conhecimentos entre as agências reguladoras, seus servidores e outros profissionais da área.
O evento conta a presença das principais Agências Reguladoras do País e a participação de
servidores de agências reguladoras, empresas concessionárias e prestadoras de serviços
públicos, especialistas e entusiastas da regulação, acadêmicos, representantes da sociedade
civil, estudantes das áreas de Direito, Economia, Contabilidade, Engenharias e demais
interessados.
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RESUMO
A Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco (Arpe) é
uma instituição que regula, fiscaliza e zela pela qualidade de todos os serviços públicos
delegados pelo Estado ou por ele diretamente prestados como água e esgoto, energia elétrica,
gás canalizado e na definição das tarifas de fornecimento. Dessa forma, a Arpe contribui para
que a população desfrute de serviços públicos de boa qualidade, a preços justos que sejam
acessíveis aos usuários e preservem a saúde financeira e a capacidade de investimentos das
empresas prestadoras. Com sede no Recife, a Arpe atua em todo o território estadual. A
fiscalização dos serviços de abastecimento de água é uma atividade prática de verificação e
acompanhamento, realizada por profissionais habilitados, no cumprimento da legislação
relacionada à prestação dos serviços. Assim, a ação de fiscalização nos municípios de Olinda e
Paulista, na Região Metropolitana do Recife, compreendeu a inspeção de todas as instalações do
sistema de abastecimento de água, com o objetivo de identificar eventuais não conformidades.
No entanto, o foco deste trabalho será as inspeções nos mananciais subterrâneos, onde os
aspectos usualmente observados são: estado de conservação (poço e da casa de química),
condições de operação, manutenção, eficiência do tratamento, condições de segurança,
consumo e armazenamento de insumos, conservação de energia, produção e perdas de água,
destinação de resíduos e atualização tecnológica, além do monitoramento da qualidade da água
bruta e tratada. As principais não conformidades constatadas foram ausência da laje de
proteção, falta de identificação, área mal conservada e com vegetação elevada, dutos de
aplicação de produtos químicos desprotegidos, instalações elétricas precárias, vazamento na
tubulação, além da falta e paralisação temporária do sistema de desinfecção, e água fornecida
fora dos padrões de potabilidade exigidos pelo Ministério da Saúde. Este trabalho apresenta os
resultados obtidos com a atividade de fiscalização, junto a Companhia de Saneamento de
Pernambuco (Compesa), nos sistemas que utilizam mananciais subterrâneos como principal
fonte de abastecimento, no período de 2011 a 2015.
Palavras-chave: Fiscalização, Manancial subterrâneo, Não conformidades.
INTRODUÇÃO
A regulação no setor de saneamento é essencial à saúde pública e à qualidade do meio
ambiente, sendo imprescindível para garantir a permanente expansão, melhoria e universalização
dos serviços, bem como para evitar preços abusivos e exclusão das camadas de baixa renda da
sociedade.
O Estado de Pernambuco é, dentre os brasileiros, um dos menos favorecidos pela natureza, em
termos de recursos hídricos. Em algumas regiões, as distâncias a vencer para levar água às
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comunidades, exigem investimentos muito elevados. Em outras, a água disponível necessita de
tratamento oneroso para ser distribuída com segurança. Em algumas áreas da Região
Metropolitana do Recife e nas principais cidades do interior do Estado, o abastecimento é crítico,
a população é submetida a regimes de racionamento muito severos.
Conscientes dessas dificuldades, todos os esforços foram concentrados no aproveitamento
máximo da infraestrutura existente. O foco dos trabalhos desenvolvidos na Coordenadoria de
Saneamento da Arpe tem sido a eficiência dos sistemas de abastecimento de água, que devem
operar a plena carga, sem prejuízo da qualidade da água produzida.
A ação de fiscalização dos sistemas de abastecimento de água, realizado pela Arpe, ainda não
produziu os resultados ideais, mas contribuiu, sem dúvida, para progressos significativos, como o
abrandamento dos regimes de racionamento em muitas áreas e para as correções das não
conformidades detectadas nas suas fiscalizações anteriores.
A Companhia de Saneamento de Pernambuco (Compesa) é uma sociedade anônima brasileira,
de economia mista, de utilidade pública, dotada de personalidade jurídica de Direito Privado sendo o Estado o seu maior acionista, executora da política de saneamento e concessionária dos
serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.
OBJETIVO
O objetivo deste trabalho é apresentar os resultados obtidos com a atividade de fiscalização,
inclusive com estabelecimento de metas, junto à concessionária de água, dos municípios de
Olinda e Paulista, na Região Metropolitana do Recife, nos sistemas que utilizam mananciais
subterrâneos como principal fonte de abastecimento, no período de 2011 a 2015.
METODOLOGIA UTILIZADA
A ação de fiscalização realizada pelos técnicos da Arpe compreendeu a inspeção de todas as
instalações do sistema de abastecimento de água das cidades de Olinda e Paulista, na Região
Metropolitana de Recife, com o objetivo de identificar eventuais não conformidades. Portanto, a
inspeção se deu com a verificação do desempenho e conservação de todas as unidades do
sistema: mananciais, captações, adução, estações elevatória, estações de tratamento,
reservatórios e rede de distribuição.
Na inspeção dos mananciais subterrâneos, os aspectos usualmente observados nas
fiscalizações são o estado de conservação, (poço e da casa de química), as condições de
operação, a manutenção, a eficiência do tratamento, as condições de segurança, o consumo e
armazenamento de insumos, a conservação de energia, a produção e perdas de água, a
destinação de resíduos e a atualização tecnológica, além do monitoramento da qualidade da
água bruta e tratada.
As principais não conformidades constatadas foram ausência da laje de proteção, falta de
identificação, área mal conservada e com vegetação elevada, dutos de aplicação de produtos
químicos desprotegidos, instalações elétricas precárias, vazamento na tubulação, além da falta e
paralisação temporária do sistema de desinfecção e água fornecida fora dos padrões de
potabilidade exigidos pelo Ministério da Saúde.
Todas essas irregularidades foram registradas nos relatórios de fiscalização e monitoramento da
qualidade da água, fundamentada em conceitos técnicos e na legislação e normas técnicas
pertinentes e encaminhadas para concessionária com o Termo de Notificação.
Com a comunicação formal da fiscalização foram abertos processos administrativos, nos quais
todos os documentos a eles relacionados foram juntados em ordem cronológica. Nos relatórios
foram estabelecidos os respectivos prazos para regularização. Posteriormente, foram adotados
pela Arpe procedimentos formais para as correções das irregularidades, inclusive a emissão de
Autos de Infração, que geraram sanções, desde advertências até multas pecuniárias.
Sendo assim, os resultados encontrados com uma fiscalização efetiva e com os instrumentos
legais existentes, mostraram que, se consegue resultados surpreendentes mesmo sabendo que
os problemas relacionados ao abastecimento d’água são de solução mais difícil em curto prazo.
Ressalta-se aqui, que a oferta de água superficial diminuiu sensivelmente, nos dois municípios
estudados, em virtude de condições climatológicas adversas, aliadas ao aumento populacional
verificado, principalmente no município de Paulista. Logo, para suprir essa demanda, é salutar o
uso de fontes subterrâneas com todos os seus componentes funcionando e bom estado de
conservação.
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RESULTADOS OBTIDOS E ESPERADOS
A Compesa, prestadora de serviços de abastecimento de água e de coleta, tratamento e
destinação final dos esgotos em Pernambuco, atende atualmente a 171 municípios, dos 184
existentes no Estado, além do distrito estadual de Fernando de Noronha.
Desde a sua implantação, a Arpe vem objetivando junto à Concessionária a melhoria nos seus
sistemas de abastecimento de água, exigindo um combate efetivo e contínuo as não
conformidades encontradas nas suas fiscalizações, inclusive estabelecendo metas
condicionantes.
É importante, para a regulação dos serviços, que as regras que norteiam as atividades de
fiscalização sejam claras e objetivas. Sendo assim, os instrumentos normativos para a regulação
dos sistemas abastecidos por poços são regidos pelas Resoluções da Arpe nº 12/2009
(renumerada nº 62/2013 pela Resolução nº 82/2013), pela Portaria n° 2914/2011 do Ministério da
Saúde e pelas normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) que tratam desse
tema.
Observou-se também que o tempo demandado pelas intervenções corretivas nos mananciais
subterrâneos foi reduzido, apesar dos problemas relacionados serem de difícil solução em curto
prazo.
Na inspeção dos mananciais subterrâneos são verificados os seguintes itens:
A. condição de acessibilidade ao poço e identificação da área;
B. condições de muros ou cercas de proteção e de limpeza, observando-se, inclusive, a
existência de vegetação elevada e de acúmulo de lixo;
C. existência de bomba reserva, em almoxarifado;
D. condições das instalações elétricas, inclusive o estado de conservação do quadro de
comando, além das condições de iluminação para realização de trabalhos noturnos;
E. existência de macromedição;
F. existência de casa de química e de equipamento para desinfecção da água;
G. se a laje de proteção tem declividade do centro para a borda, espessura mínima de 15 cm e
uma área não inferior a 1m². Além disso, a coluna de tubos deve elevar-se, no mínimo, a 50
cm acima da laje;
H. estimativa da demanda da localidade abastecida, se possível, comparando-a com a vazão do
poço.
Os Quadros 1 e 2, a seguir, demonstram a situação encontrada nos poços dos municípios de
Olinda e Paulista, nas fiscalizações realizadas pelos técnicos da Arpe, no período de 2011 a
2015. Convém observar que para se apresentar a real situação desses municípios, seria ideal a
exposição de cada uma das “não conformidades” encontradas na primeira fiscalização, com a
interface das irregularidades registradas na última, porém, este nível de detalhamento se tornaria
inviável no escopo deste trabalho.
Desse modo, preencheram-se os referidos quadros abordando: sistema de desinfecção,
estrutura operacional, identificação, segurança e limpeza e o funcionamento.
O sistema de desinfecção condiz com a qualidade da água; a estrutura operacional, com toda a
instalação física, como casa de química, laje de proteção do poço, condições das instalações
elétricas, medidor de vazão, tubulação existente, inclusive a de cloro, as caixas de proteção do
ponto de pitometria e do medidor de vazão, entre outros; a identificação refere-se à existência de
placas informativas das instalações da concessionária e o funcionamento, se o poço encontra-se
ativado ou desativado.
Quadro 1 - Demonstrativo da situação dos poços no município de Olinda – 2011 a 2015
Situação
Identificaçã
o
do
Poço

Desinfecção
(sistema de cloração)
2011

Estrutura
Operacional

2015

2011

Funcionando

Identificação, Segurança
e Limpeza

2015

2011

2015

2011

2015

P 1.03 - OL

-

+

-

+

+

+

+

+

P 1.05 - OL

-

+

+

-

+

+

+

+
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P 1.08 - OL

-

+

-

+

-

+

-

+

P 1.11 - OL

-

+

+

-

-

+

+

+

P 1.12 - OL

-

-

-

-

-

-

+

+

P 1.16 - OL

+

+

-

+

-

-

+

+

P 1.17 - OL

+

+

-

-

-

-

+

+

P 1.18 - OL

d

d

d

d

d

d

+

-

P 1.19 - OL

+

+

+

+

-

-

+

+

P 1.20 - OL

-

+

-

+

-

+

+

+

P 1.21 - OL

+

+

+

-

-

-

+

+

P 2.12 - OL

+

+

+

+

-

-

+

+

P 3.07 - OL

d

d

d

d

d

d

+

-

P 3.08 - OL

+

+

+

+

+

+

+

+

P 3.09 - OL

+

+

+

+

-

-

+

+

P 5.07 - OL

d

d

d

d

d

d

+

-

P 5.12 - OL

-

+

-

+

+

+

+

+

P 5.13 - OL

+

+

+

+

-

-

+

+

P 5.14 - OL

-

+

-

+

-

+

-

+

P 7.09 - OL

+

+

-

+

-

+

+

+

P 7.11 - OL

-

+

-

-

-

-

-

+

P 7.12 - OL

+

+

+

-

+

+

+

+

P 7.13 - OL

+

+

+

-

-

+

+

+

P 7.14 - OL

-

+

+

+

-

+

+

+

P 7.15 - OL

-

+

-

+

-

+

+

+

P 7.16 - OL

-

+

-

+

-

+

+

+

P 7.17 - OL

-

+

-

+

-

+

-

+

P 7.18 - OL

-

+

+

-

+

+

+

+

P 7.19 - OL

+

+

+

+

+

+

P 9.06 - PL

+

-

+

+

-

-

+

+

P 4.01 - OL

+

+

+

+

-

-

+

+

P 4.03 - OL

+

+

+

+

-

-

+

+

P 4.08 - OL

-

+

-

+

-

+

-

+

P 4.09 - OL

+

+

-

-

+

+

+

+

P 4.12 - OL

-

+

+

+

-

-

+

+

Boa (+)

16

Ruim (-)

16

Desativado (d)

3

30
2
3

3

17

22

15

10
3

8

19
24

3

+

13

29
5

32
3

3

Os dados do Quadro 1 apontam que no município de Olinda houve um avanço considerável na
qualidade da água, devido à implantação de 14 sistemas de desinfecção. Além disso, observa-se
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que houve um incremento de volume de água com a perfuração de um novo poço e reativação
de mais três poços, que estavam paralisados. Com relação à estrutura operacional e
identificação, segurança e limpeza, os números do quadro mostram uma recuperação, mas não
se consegue vislumbrar os exatos avanços significativos.
Quadro 2 - Demonstrativo da situação dos poços no município de Paulista – 2011 a 2015
Situação
Identificação
do Poço

Desinfecção
(sistema de cloração)

2011

Estrutura
Operaciona
l

2015

2011

Funcionando

Identificação, Segurança e
Limpeza

2015

2011

2015

2011

2015

P 14.02 - PL

+

+

+

+

+

+

+

+

P 14.03 - PL

+

+

-

-

-

-

+

+

P 11.01 - PL

-

+

-

-

-

-

+

+

P 11.02 - PL

-

+

-

+

-

+

+

+

P 4.01 - PL

+

+

-

+

+

+

+

+

P 4.02 - PL

+

+

+

+

+

+

+

+

P 5.05 - PL

-

+

-

-

-

-

+

+

P 5.01 - PL

+

+

+

+

-

-

+

+

P 5.03 - PL

+

+

-

+

-

-

+

+

P 5.04 - PL

+

-

+

+

-

-

+

+

P 5.06 - PL

+

-

-

-

-

-

+

+

P 10.05 - PL

+

+

+

+

+

+

+

+

P 10.06 - PL

+

+

+

-

-

-

+

+

P 9.01 - PL

+

+

+

+

-

-

+

+

P 9.02 - PL

-

-

-

+

+

+

+

+

P 9.03 - PL

+

+

+

+

-

-

+

+

P 9.06 - PL

-

-

+

+

-

-

+

+

P 13.04 - PL

+

+

-

+

-

-

+

+

P 13.05 - PL

-

-

+

+

-

-

+

+

P 13.06 - PL

+

+

+

+

-

-

+

+

P 8.03 - PL

-

-

+

+

-

-

+

+

P 3.03 - PL

+

+

+

+

+

+

+

+

P 7.01 - PL

-

+

+

-

-

-

+

+

P 2.05 - PL

+

+

-

-

-

-

+

+

P 2.06 - PL

-

-

+

+

-

-

+

+

P 2.07 - PL

-

-

+

+

-

-

+

+

P 2.08 - PL

-

-

-

-

-

-

+

+

P 2.09 - PL

-

+

+

+

-

-

+

+

P 2.10 - PL

-

+

+

+

-

-

+

+

P 6.01 - PL

+

-

-

-

-

-

+

+
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P 6.02 - PL

+

-

-

-

-

-

+

+

P 6.03 - PL

+

+

-

+

-

+

+

+

P 1.06 - PL

+

+

-

-

-

-

+

+

P 7.04 - PL

-

+

-

-

-

-

+

+

P 7.05 - PL

+

+

-

+

-

-

-

+

P 7.06 - PL

+

+

+

-

-

-

+

+

6

8

Boa (+)

22

25

19

23

Ruim (-)

14

11

17

13

30

35
28

1

36
0

Com relação aos poços do município de Paulista, de forma similar, confere-se no Quadro 2 que
houve um avanço em relação aos sistema de desinfecção na ordem de quatro unidades. Foi
reativado apenas um poço. De modo idêntico ao município de Olinda, a estrutura operacional e
identificação, segurança e limpeza, também para este município não se consegue verificar os
avanços significativos.
Estes resultados confirmam que os esforços com atuação da Arpe, após sucessivas inspeções,
sempre seguidas de notificações e insistentes cobranças por ações efetivas, apresentam uma
realidade diferente e com perspectivas bastante promissoras.
No processo referente à fiscalização de 2011, a Coordenadoria de Saneamento, decidiu pela
aplicação da penalidade de Advertência, instaurando o competente processo administrativo
punitivo, conforme disposto no art.4º da Resolução ARPE nº 007, de 28 de abril de 2009
(renumerada 57/2009 pela Resolução nº 82/2013). Foi salientado, no respectivo despacho, que
na hipótese da autuada não regularizar a não conformidade objeto do Auto de Infração, implicaria
em reincidência, consoante a legislação afeta à matéria.
Do monitoramento da qualidade de água verificou-se que os resultados nas redes de
distribuição, que abastecem as cidades Olinda e Paulista, apresentam cor, turbidez, cloro
residual, coliforme total e Escherichia coli, fora dos padrões exigidos pela Portaria 2914/11. Desta
forma, também foram instaurados os processos administrativos punitivos, decidindo como valor
da multa a ser imposta à Autuada R$ R$ 425.715,87 (quatrocentos e vinte e cinco mil, setecentos
e quinze reais e oitenta e sete centavos).
Nas figuras 1, 2 e 3, a seguir, ilustram-se as melhorias encontradas nas instalações de poços
localizados no município de Olinda, objeto das fiscalizações realizadas pela Arpe em 2011 (fotos
à esquerda) e 2015 (fotos à direita).

Figura 1- Poço P 7.12 OL - 2011 e 2015.
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Figura 2 - Poço P 7.14 OL - em 2011 e 2015.

Figura 3 - Poço P 1.3 OL em 2011 e 2015

As figuras 4 e 5, a seguir, apresentam as situações de poços localizados no município de
Paulista, conforme fiscalizações realizadas pela Arpe em 2011 (fotos à esquerda) e 2015 (fotos à
direita).

Figura 4 - Poço P 10.5 PL em 2011 e 2015.

Figura 5 - Poço P 11.2 PL em 2011 e 2015
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As figuras expõem as melhorias realizadas nas instalações físicas, identificação, segurança e
limpeza, compreendendo: os muros, os portões, as casas de química, os calçamentos, as
pinturas do local, as lajes de proteção, entre outras.
CONCLUSÃO
O estado de Pernambuco, onde estão os municípios, objeto deste estudo, é um dos menos
favorecidos pela natureza, dentre os brasileiros, em termos de recursos hídricos. Em algumas
regiões, as distâncias a vencer para levar água às comunidades, exigem investimentos muito
elevados. Em outras, a água disponível necessita de tratamento oneroso para ser distribuída com
segurança. Sendo assim, os resultados encontrados com uma fiscalização efetiva e com os
instrumentos legais existentes, mostraram que, se consegue bons resultados que já se
verificaram no curto intervalo analisado neste trabalho, 2011 a 2015.
Dessa forma, embora haja uma consciência de que os problemas relacionados ao abastecimento
d’água são de solução em longo prazo, pode-se concluir que o processo de fiscalização
implantado pela Arpe, contribuiu fortemente para um grande avanço na melhoria da prestação
dos serviços de abastecimento de água, beneficiando de forma marcante os usuários
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RESUMO
Esta Dissertação tem o objetivo principal de analisar o mercado relevante dos portos públicos,
primeira etapa em uma análise antitruste, verificando a hipótese normativa do órgão regulador de
que o porto em si é o Mercado Relevante para análise concorrencial. Como o Brasil possui 34
portos organizados e é grande o portfolio de cargas movimentadas, nessa Dissertação serão
analisados os mercados relevantes dos portos das regiões Sudeste e Sul nas cargas de soja,
minério de ferro e contêineres. Será utilizado para tanto o Teste do Monopolista Hipotético,
simulando a movimentação de cargas dos municípios produtores para o Porto de Roterdã,
verificando-se como a demanda de cada porto se comporta. Para simulação utilizar-se-á o
Sistema da Antaq denominado SIGTAQ, que se divide em dois módulos: o de Sistema de
Informação Geográfica (GIS) e o módulo de Transporte e Logística. A metodologia utilizada difere
totalmente das metodologias para cálculo de Hinterland ou Área de Influência em portos, pois
verifica a potencial demanda do porto e não a já ocorrida. Com o resultado das simulações
concluiu-se que os portos das regiões sudeste e sul do país não apresentam substitutos para as
commodities soja e minério de ferro, mas alguns apresentaram substitutos na movimentação de
contêineres.
Palavras-Chave: 1. Mercado Relevante. 2. Portos Organizados. 3. Teste do Monopolista. 4.
Sistema Geográfico.
TEXTO
Introdução
Um dos elementos importantes para o desenvolvimento de um setor portuário eficiente é
assegurar/promover um mínimo de competição.
Haveria pelo menos três situações em que o Estado poderia atuar no Brasil: 1) quando licitasse
novos terminais, poderia evitar que os mesmos players já atuantes do mesmo mercado relevante
da licitação fossem vencedores, garantindo uma maior desconcentração no mercado; 2) quando
houvesse uma concentração que unificasse o centro decisório de dois terminais portuários que
estivessem no mesmo mercado relevante, caberia avaliar se haveria redução significativa da
concorrência, o que poderia resultar na adoção de restrições; 3) no caso de uma acusação de
conduta anticompetitiva. Nos três casos, requer-se uma delimitação do mercado relevante para
que se possa avaliar a devida ação do Estado.
A análise do mercado relevante pode ser dividida em i) mercado relevante de produto; ii) mercado
relevante geográfico. No caso de portos, dada a existência muitas vezes de infraestruturas
específicas em um terminal, é possível pensar a delimitação de mercados relevantes de produto
conforme o tipo da carga1. Minério de ferro, petróleo, grãos, suco de laranja são produtos que
utilizam de infraestruturas específicas nos portos, o que pode justificar um mercado relevante de
produto ou mais precisamente do embarque e/ou desembarque de produto. A forma de

De fato, a OECD (2011) considera que há grande dificuldade de conversão da infraestrutura especializada
em um tipo de carga para outra sem um razoável investimento e elevado período de tempo nos terminais.
1
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transportar as cargas como contêineres também pode definir um mercado relevante de produto
próprio.
Nosso foco neste artigo é avaliar o mercado relevante geográfico nos portos brasileiros de três
mercados de produto: soja, minério de ferro e contêineres. Isto será feito com base na
comparação dos custos de transporte das cargas provenientes dos municípios exportadores
para os vários portos.
Uma motivação importante reside no atual arcabouço regulatório do setor portuário brasileiro.
Segundo dispõem os artigos 3º, inciso V, e 67, da Lei nº 12.815/2013 (Nova Lei dos Portos), a
ANTAQ ficou encarregada da promoção da concorrência quando da elaboração de editais e
instrumentos de convocação em procedimentos de licitação e seleção para concessão de portos
e arrendamento de terminais em portos organizados. A regulação concorrencial entre terminais
portuários arrendados, atualmente, é disciplinada pela Norma aprovada pela Resolução 2.240–
ANTAQ, que define em seu artigo 20, in verbis que “Com vistas à preservação da competição, a
transferência de titularidade do arrendamento para pessoa que, individualmente ou em
sociedade, já explore o terminal congênere dentro de um mesmo porto organizado, somente
poderá ocorrer mediante prévia análise e aprovação da Administração do Porto e expressa
autorização da ANTAQ e desde que o novo titular atenda os requisitos técnicos, econômicos e
jurídicos estabelecidos no edital de licitação” (grifos nossos).2
Para a licitação de novos terminais portuários arrendados, a restrição à concentração encontrase prevista no Edital de Licitação, conforme se pode extrair do seguinte dispositivo do Edital de
Licitação do Lote 1 do porto de Paranaguá3: “31.1. A celebração de Contrato de Arrendamento
para quaisquer dos Arrendamentos integrantes do Leilão poderá implicar, a critério do Poder
Concedente, em vedação à participação da Adjudicatária, sua Controladora, Controlada,
Coligada ou empresa sob o mesmo controle, em outros certames tendo por objeto o
arrendamento de instalações portuárias no mesmo Porto Organizado 3.7.1. A Proponente
apenas poderá ser titular de um único Arrendamento”. (sem grifo no original)
Depreende-se dos excertos supracitados que, tanto na Resolução 2.240–ANTAQ, quanto nos
editais de licitação, que só haverá avaliação concorrencial quando a operação ocorrer dentro do
mesmo porto organizado. Ou seja, há uma premissa de que os mercados relevantes geográficos
sempre se circunscrevem às áreas de cada porto organizado isoladamente.
Assim, se o Ato de Concentração envolver dois ou mais portos, mesmo sendo próximos, não
será objeto de controle prévio pela ANTAQ, tampouco haverá qualquer vedação à participação da
proponente em certames promovidos pelo Poder Concedente.
O CADE tem em sua jurisprudência casos que apontam para mercados geográficos relevantes
mais amplos do que cada porto individualmente e casos em que ocorre o oposto. No ato de
concentração (AC) 8.685/2007, por exemplo, foi definido um mercado relevante único para os
três portos no estado de Santa Catarina (São Francisco do Sul, Itajaí e Imbituba) em função da
proximidade no máximo de 265 Km entre eles. No AC 08012.000777/2011-16 também se definiu
o mercado relevante geográfico do Estado do Paraná com dois portos (Paranaguá e Antonina). Já
em AC anterior (08012.004907/2010-09), o mercado relevante geográfico se restringiu a
Paranaguá em função do fato que Antonina não tinha berço apropriado para o mercado relevante
de produto do embarque de combustíveis líquidos. Isto indica a relevância do tipo de carga para
tal exercício.
Nosso objetivo será verificar em que medida é razoável ou não definir mercados geográficos
relevantes restritos a cada porto no que diz respeito às cargas de soja, minério de ferro e
contêineres na logística de exportação nos portos brasileiros.
A próxima seção esclarece sobre a metodologia e dados utilizados no artigo. Na seção III se
analisa o mercado relevante geográfico referente à exportação de soja. Nas seções IV e V, o
mesmo exercício de mercado relevante geográfico é realizado para a exportação de minério de
ferro e para cargas exportadas em contêineres. A seção VI conclui.
Metodologia e Dados Utilizados no Artigo

Disponível em http://www.antaq.gov.br/Portal/pdfSistema/Publicacao/0000005762.pdf. Acesso em 31 de
outubro de 2013.
2

Disponível em http://www.antaq.gov.br/Portal/AudienciaPublica/2013_06/
Condicoes_Gerais_do_Edital.pdf. Acesso em 31 de outubro de 2013
3
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O mercado relevante geográfico será avaliado simulando um “pequeno, porém significativo e não
transitório aumento” dos preços dos serviços portuários. Assim, caso os terminais de um porto
hipotético pudessem impor um aumento de preços de cerca de 5 a 10% de forma lucrativa,
então estaria definido o porto como o mercado relevante geográfico desses terminais, estando a
tese da ANTAQ correta. Porém, se os usuários optassem por deslocar parte significativa de suas
cargas para um porto vizinho, aquele aumento de preço poderia passar a ser não lucrativo,
implicando que a premissa de que cada porto constituiria um mercado relevante geográfico não
seria correta.
Note-se como este tipo de exercício tende naturalmente a levar a uma delimitação de mercado
relevante geográfico restrita a um único porto. Quando o exportador avalia por qual porto é mais
barato exportar, ele considera não apenas o custo daquele porto, mas também todo o custo de
transporte do município de origem da carga até lá. Quando avaliamos o que ocorre quando o
preço dos serviços de um porto tem um incremento “pequeno, porém significativo e não
transitório”, entre 5% e 10%, o efeito sobre o custo total de transporte é inferior a este valor. Se o
custo portuário representar, por exemplo, 50% do custo total de transporte doméstico, o efeito
daqueles 5% a 10% do incremento do custo portuário sobre este último será entre 2,5% a 5%4 .
Ou seja, a variação percentual do total do custo é menor que a variação percentual do custo
portuário. Como o usuário decide o porto de exportação conforme o custo total e não apenas o
custo portuário, o preço do serviço portuário se torna relativamente mais inelástico. E isto
depende do peso do custo portuário no custo total de transporte. Quanto maior (menor) este
peso, mais (menos) elástico o serviço do porto.
A sequência metodológica que adotamos aqui compreende quatro etapas. Primeiro, coletamos
informações sobre a produção de soja, minério e contêineres, cujas fontes foram o Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a Confederação Nacional da Agricultura (CNA), o
Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), o Ministério dos Transportes (MT), a
Confederação Nacional da Indústria (CNI), o Serviço Geológico Brasileiro (SGB) e o Ministério do
Desenvolvimento Indústria e Comércio (MDIC). Segundo, construímos uma rede de transportes
virtual, a partir do Sistema de Informações Geográficos dos Transportes Aquaviários (SIGTAQ).
Terceiro, simulamos caminhos logísticos com o intuito de obter o menor custo entre os centroides
5de cada município e os portos exportadores para movimentação de soja, minério e contêineres.
Por fim, apresentamos cálculos das elasticidades preço cruzadas da demanda cruzada entre os
portos selecionados pela pesquisa.
Entre os dados disponibilizados, nenhum atendeu plenamente às expectativas iniciais do projeto
quanto a uma base de dados que representasse espacialmente os recursos minerais do Brasil.
Os dados oriundos do SGB, também conhecido por Companhia de Pesquisa e Recursos
Minerais (CPRM) possuem os municípios produtores de minério de ferro, sem informar a
quantidade de cada um deles.
Já os dados disponibilizados pelo MDIC apresentam a quantidade de exportação de minério de
ferro realizada por cada município em 2012. Entretanto, a base de dados do MDIC leva em
consideração o chamado domicílio fiscal, ou seja, onde foram recolhidos os tributos de
comercialização do minério e não onde a produção propriamente dita ocorreu. Essa diferença de
regime de contabilização cria algumas distorções, por exemplo, de acordo com o MDIC, o
município de Itaguaí-RJ exportou cerca de 26 milhões de toneladas, e sabe-se que o município
não produz um grama sequer de minério. Desta feita, não se pode utilizar os dados do MDIC
puramente para definir a produção de minério nos munícipios.
Para superar este problema, foi realizada uma interpolação entre os dados do SGB e do MDIC.
Utilizando-se o método de “Caminhos Mínimos”6 por custos logísticos no Sistema de
Informações Geográficas dos Transportes Aquaviários (SIGTAQ)7, verificou-se por quais
Note que quanto maior o percentual de incremento de preços,é sempre mais fácil ter o desvio de cargas.
Assim, se dois portos estivessem no mesmo mercado geográfico relevante a 5%, sempre estariam também
a 10%.
4

Na geometria, centroide é definido como o ponto correspondente ao centro de gravidade da peça. Em
geoprocessamento é necessário definir um ponto de partida para as simulações, que pode ser a
extremidade da área analisada, ou seu centro, o que chamamos de centroide.
5

O Método do Caminho Mínimo consiste em obter em um dado grafo com pesos nas arestas, o caminho
de menor custo entre dois vértices x e y. (Carvalho, 2005)
6

7

Adiante, explicamos o funcionamento do SIGTAQ.
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municípios exportadores do MDIC, os munícipios produtores de minério do SGB poderiam
escoar a sua produção.
Para a produção de transporte de contêineres foi utilizada a base de dados georreferenciados do
Plano Nacional de Logística de Transportes8 elaborado pelo Ministério dos Transportes.
Os custos logísticos utilizados são os mesmos empregados no Plano Nacional de Integração
Hidroviária – PNIH, quais sejam: i) Frete (Rodoviário, Ferroviário e Hidroviário); ii) Seguro; iii)
Estoque em Trânsito; iv) Valor agregado do produto; v) Taxa de Imobilização de Capital; vi) Tempo
de Transbordo; e vii) Taxa de Perda de Carga.
Para os dados de custo de transbordos em portos foram utilizados os adotados pela ANTAQ para
a elaboração dos Estudos de Viabilidade Técnica e Econômica para as recentes licitações.
Já os dados de fretes rodoviários foram coletados no Sistema de Informações de Fretes (Sifreca),
desenvolvido pela Escola Superior de Agricultura Luiz Queiroz (ESALQ), e pela Universidade de
São Paulo (USP), que fornece periodicamente os valores médios de fretes rodoviários, por rota,
para diversos produtos agrícolas.
Para os dados de fretes ferroviários, foram utilizadas as informações do Sistema de
Acompanhamento e Fiscalização de Transporte Ferroviário (SAFF), que é uma ferramenta da
Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, na qual são compiladas informações do setor
ferroviário.
Com relação aos fretes hidroviários, foram coletados 437 registros de transportes hidroviários no
Sistema da Marinha Mercante e em pesquisa realizada pela ANTAQ.
As malhas rodoviária e ferroviária utilizadas são aquelas relativas à infraestrutura gerenciada ou
supervisionada pela ANTT. A malha hidroviária, igualmente, coincide com aquela cujos dados são
disponibilizados pela Agência Nacional de Águas (ANA) e pela ANTAQ. Os portos e terminais de
uso privado são aqueles constantes do banco de dados da ANTAQ.
Ressalte-se que, para as rodovias, foram escolhidas todas aquelas disponíveis da base de dados
da ANTT, com exceção das rodovias planejadas, pois as simulações realizadas nesse estudo
levam em conta apenas o cenário atual e não a rede de transporte futura.
Igualmente, foram selecionadas as ferrovias em operação, não sendo escolhidas as em
construção e as planejadas.
Para os acessos hidroviários, foram selecionadas todas as linhas de cabotagem entre os portos
brasileiros e os acessos a esses portos. No tocante às hidrovias, selecionaram-se apenas as
navegáveis.
Por fim, quanto aos portos selecionados, foram delimitados segundo o enfoque adotado na
pesquisa, ou seja, aqueles que movimentam as espécies de carga objeto do estudo, bem como
aqueles que estimamos possuir o potencial para movimentação dessas cargas. Os terminais de
uso privado não foram relacionados na rede de transporte para simulação.
Além de todos os portos que apresentaram movimentação de soja no biênio, foram ainda
incluídos na simulação os seguintes portos: Itacoatiara – AM, Porto Alegre – RS, Rio de Janeiro –
RJ e Vitória – ES. Todos os portos que movimentaram minério de ferro em 2011 e 2012 foram
incluídos na simulação, bem como os portos de Itaqui – MA, Vitória – ES e Santos – SP, face ao
potencial desses em escoar minério de ferro e por possuírem Terminais de Uso Privado (TUP),
dentro do Complexo Portuário, que movimentam minério de ferro. No porto de Itaqui há o TUP
Ponta da Madeira e no porto de Vitória, o TUP Tubarão, ambos operados pela empresa VLI,
braço logístico da Vale S.A. No Porto de Santos existe o TUP Usiminas, operado pela empresa de
mesmo nome.
Para a seleção dos portos para simulação de movimentação de contêineres também se levou em
consideração a movimentação no biênio 2011/2012. Adicionalmente foram inseridos os portos de
Manaus e São Sebastião.
Para fechar o elo da matriz de transportes, o Porto de Roterdã foi escolhido como porto
estrangeiro destinatário de todas as cargas.
Para realizar as simulações, utilizou-se a metodologia sequencial de demanda, constituída em
quatro etapas: geração de viagens, distribuição de viagens, divisão modal e alocação de fluxo. O
método utilizado para a alocação de fluxo foi o de “Caminhos Mínimos” por custo logístico.
Hipoteticamente, para cada município produtor das cargas selecionadas nesse estudo, simulouse a exportação de toda a sua produção para o porto de Roterdã. O SIGTAQ testa inúmeros
caminhos para os pares de origem-destino definidos na malha de transporte. A depender da

Há críticas à malha de transportes construída pela PNLT do Ministério do Transporte. Porém, hoje não
existe no Brasil, nenhum outro dado confiável de produção de contêineres.
8
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malha de transporte e dos dados de custos logísticos, o sistema elege o porto organizado
brasileiro para o qual a carga foi transbordada para exportação.
Consideramos os custos e a qualidade dos serviços portuários como idênticos entre si de forma
a isolar apenas a influência do custo de transporte da “porteira para a fora” do porto. Como os
serviços portuários serão considerados homogêneos e os preços são os mesmos para todos os
portos, a produção dos munícipios será escoada pelo porto onde o preço da movimentação
portuária mais o preço da movimentação terrestre for menor.
Foram realizadas simulações do mercado relevante geográfico com base no teste do aumento
“pequeno, mas significativo e não transitório de preços”. Consistente ao padrão de análise usual
do antitruste9, incrementou-se o preço do serviço em 5% e 10% nos portos do Sudeste e Sul do
país, objetivando analisar se houve desvio de carga de um porto para o outro.
Mercado Geográfico Relevante de Exportação de Soja
Na primeira simulação todos os portos tinham o mesmo preço do serviço de movimentação, ou
seja, R$ 20,00 por tonelada de soja. Este é o valor que a ANTAQ utilizou nos Estudos de
Viabilidade Técnica e Econômica (EVTE) das licitações de áreas portuárias.
Foi simulada a exportação de 74,6 milhões de toneladas para o Porto de Roterdã. No mapa
adiante estão representadas as áreas dos municípios produtores de soja, identificando quais
portos foram eleitos para o escoamento. Já na tabela estão os quantitativos movimentados
inicialmente por cada porto.

Figura 1 - Mercado Inicial dos Portos em Soja
Tabela 1 - Mercado Inicial dos Portos para Soja

9

Porto

Movimentação (t)

Aratu

4.512.940,00

Ilhéus

551.185,00

Itacoatiara

10.080,00

Itaqui

11.262.913,00

Paranaguá

28.359.744,00

Porto Alegre

869.273,00

Porto Velho

3.373.061,00

Ver Guia de Concentrações horizontais da SEAE/SDE (Brasil 2001).
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Rio Grande

1.101.033,00

Rio de Janeiro

2.433.429,00

Santarém

11.025.775,00

Santos

7.823.679,00

São Francisco do Sul

592.642,00

Vitória

2.665.896,00

TOTAL

74.581.650,00

Após o cálculo do mercado inicial de todos os portos, foram realizadas quatorze simulações,
sendo dois grupos de sete simulações, cada um com incremento de 5% e 10% no valor de
movimentação dos portos de Vitória – ES, Rio de Janeiro – RJ, Santos – SP, Paranaguá – PA, São
Francisco do Sul – SC, Porto Alegre – RS e Rio Grande – RS. Ou seja, em cada simulação foi
incrementado o preço da movimentação de um porto por vez, justamente para verificar se havia
alteração da demanda por esse porto.
Para um incremento de preços dos serviços portuários de 5% todos os portos tiveram o mesmo
comportamento, não havendo qualquer transferência de carga para os portos concorrentes.
Já com incremento de preços de 10%, os portos transferiram alguma carga para as instalações
portuárias contestadoras. Contudo, a perda de carga não foi suficiente para diminuir o lucro do
porto, com elasticidade preço cruzada menor que um (ε<1).
Para as simulações com incremento de preços de 10%, destaca-se o porto de São Francisco do
Sul – SC que apresentou a maior perda de cargas relativa, no valor de 3,49%. Já o porto de
Paranaguá – PR foi o que apresentou a maior perda absoluta, no valor de 566.034t, conforme
tabelas a seguir. Os portos de Porto Alegre – RS e Rio Grande – RS não tiveram cargas migradas
para as outras instalações portuárias. A seguir, apresentam-se as tabelas com a simulação dos
portos de Paranaguá – PR e São Francisco do Sul– SC.
Tabela 2- Porto de Paranaguá-PR - Incremento de 10% no valor de movimentação.
Paranaguá Preço + 10%
Porto

Movimentação

Variação

Aratu

4.512.940,00

-

Ilhéus

551.185,00

-

Itacoatiara

10.080,00

-

Itaqui

11.262.913,00

-

Paranaguá

27.793.710,00

- 566.034,00

Porto Alegre

869.273,00

-

Porto Velho

3.373.061,00

-

Rio Grande

1.101.033,00

-

Rio de Janeiro

2.433.429,00

-

Santarém

11.025.775,00

-

Santos

8.389.713,00

+ 566.034,00

São Francisco do Sul

592.642,00

-

Vitória

2.665.896,00

-

Quantidade Inicial

28.359.744,00

Quantidade Final

27.793.710,00
- 566.034,00
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Preço Inicial

20,00

Preço Final

22,00

∆% da Quantidade

-2,00%

∆% do Preço

10,00%

ε Preço da Demanda

0,20

Lucro Inicial

R$ 567.194.880,00

Lucro Final

R$ 611.461.620,00

∆π

R$ 44.266.740,00

Na tabela anterior são representados os trezes portos que tiveram movimentação de soja na
simulação com o preço de transbordo no porto de Paranaguá a R$ 22,00. Percebe-se que todas
as movimentações estão iguais à simulação inicial, exceto a dos Portos de Paranaguá e de
Santos.
As 566.034t que o porto de Paranaguá deixou de movimentar foram escoadas pelo porto de
Santos. A quantidade inicial de Paranaguá se reduziu em 2%, representando uma Elasticidade
Preço cruzada da Demanda de 0,20, ou seja a demanda do porto para a mercadoria soja é
inelástica.
Apesar de esses números identificarem algum desvio de cargas entre o porto de Santos e o porto
de Paranaguá, não se pode afirmar que o primeiro seja substituto do segundo, pois o lucro do
porto de Paranaguá no momento dois é superior ao lucro no momento um. Isto implica que a
pressão concorrencial de Santos sobre Paranaguá não é suficientemente significativa para conter
eventual incremento de preços de 10%.
Tabela 3 - Porto de São Francisco do Sul - SC - Incremento de 10% no valor de movimentação.
São Francisco do Sul Preço + 10%
Porto

Movimentação

Variação

Aratu

4.512.940,00

-

Ilhéus

551.185,00

-

Itacoatiara

10.080,00

-

Itaqui

11.262.913,00

-

Paranaguá

28.380.444,00

+ 20.700,00

Porto Alegre

869.273,00

-

Porto Velho

3.373.061,00

-

Rio Grande

1.101.033,00

-

Rio de Janeiro

2.433.429,00

-

Santarém

11.025.775,00

-

Santos

7.823.679,00

-

São Francisco do Sul

571.942,00

- 20.700,00

Vitória

2.665.896,00

-

Quantidade Inicial

592.642,00

Quantidade Final

571.942,00
- 20.700,00
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Preço Inicial

20,00

Preço Final

22,00

∆% da Quantidade

-3,49%

∆% do Preço

10,00%

ε Preço da Demanda

0,35

Lucro Inicial

R$ 11.852.840,00

Lucro Final

R$ 12.582.724,00

∆π

R$ 729.884,00

Na tabela 3 estão listados os mesmos treze portos da tabela 2. O porto de São Francisco do Sul,
com aumento de 10% no valor do preço da movimentação, deixou de escoar 20.700t. Essas
cargas foram desviadas para o Porto de Paranaguá. Apesar de representar relativamente um
aumento maior no desvio da carga e uma maior elasticidade cruzada, a demanda do Porto de
São Francisco do Sul continua inelástica, não se podendo inferir que o porto de Paranaguá seja
substituto do porto de São Francisco do Sul.
Destarte, conclui-se que para a soja, o mercado relevante geográfico são os próprios portos
organizados.
Mercado relevante de Exportação de Minério de Ferro
A rodada inicial de simulação teve os mesmos preços do serviço de movimentação para todos os
portos no valor de R$ 32,00 por tonelada de minério. Foi simulada a exportação para o Porto de
Roterdã de 328,6 milhões de toneladas10 , que corresponde à quantidade exportada pelo Brasil
em 2012, segundo o MDIC.
O mapa adiante representa os municípios produtores de minério, identificando quais portos foram
escolhidos para a movimentação. A tabela apresenta os quantitativos movimentados inicialmente
por cada porto.

Figura 2 - Mercado Inicial dos portos para Minério

Tabela 4- Movimentação dos portos no Mercado Inicial

10

Fonte: http://www.cprm.gov.br/ e http://aliceweb2.mdic.gov.br/. Acessado em 21 de outubro de 2013.
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DISTRIBUIÇAO DE CARGAS NO
MERCADO INCIAL
Porto

Movimentação (t)

Aratu

6.405.534,92

Itaguaí

28.406.398,35

Itaqui

106.519.239,56

Santos

5.360.735,75

Vitória

181.355.116,89

TOTAL

328.047.025,47

Percebe-se que há uma quantidade pequena de portos que movimenta minério de ferro. Somase a isto a longa distância entre os portos, o que favorece a definição do mercado relevante em
um único porto. No tópico a seguir serão exibidos os resultados das simulações logísticas feitas
com incremento de 5% e 10% no preço de movimentação de minério de ferro.
Tal como no caso da soja, as simulações com aumento de 5% não mostraram qualquer alteração
na divisão de cargas entre os portos. Eles mantiveram a movimentação do mercado inicial, sem a
transferência de qualquer tonelada de minério para outro porto. Esse comportamento se explica
pela já citada elevada distância entre os portos, onde um aumento de R$ 1,60/t não é capaz de
tornar o porto menos atrativo.
Como não há transferência de carga, o valor da Elasticidade Preço cruzada da Demanda de
todos os portos é zero.
As rodadas de simulações logísticas com adição de 10% no preço do serviço de movimentação
de minério de ferro também não alteraram o cenário das demandas dos portos. Interessante
destacar a tímida transferência de cargas do porto de Vitória para o porto de Aratu com
incremento de 10% e para este último. Na tabela a seguir estão as sínteses dos resultados das
simulações.
Tabela 5 - Resumo dos resultados das simulações com aumento de 5%
RESULTADO COM AUMENTO PREÇOS DE 10%
P o r t o
Testado

∆Q (t)

ε ( P,
Q)

Porto(s)
recebeu(ram) a carga

Aratu

0,00

0,00

-

0,00

Itaguaí

0,00

0,00

-

0,00

Itaqui

0,00

0,00

-

0,00

Santos

0,00

0,00

-

0,00

Vitória

-1.067.573,
82

0,06

Aratu

que

∆Q (t)

+1.067.573,
82

Essa discreta migração de cargas vem ao encontro das conclusões expostas anteriormente. O
aumento de R$ 3,20/t foi suficiente para alterar a preferência de um munícipio produtor para o
escoamento de sua produção, porém em quantidade insuficiente para declarar a substituição de
um porto em relação a outro. No aumento de 10% o único município que migrou suas cargas do
porto de Vitória para o porto de Aratu foi o de Itamarandiba – MG. O custo total logístico para
movimentar cargas pelo porto de Aratu era de R$ 96,36, sendo R$ 64,36 o custo terrestre. Após
o incremento de R$ 3,20 no preço da movimentação portuária, o munícipio abandonou o
transporte ferroviário, preferindo movimentar suas cargas até o porto de Aratu por rodovia. As
tabelas a seguir representam os dois caminhos realizados pela carga, antes e depois do
aumento.
Tabela 6- Relatório de Caminho Mínimo par Origem-Destino (OD) - Itamarandiba - Vitória
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Itamarandiba - MG até o Porto de
Vitória
Ori
gem
Itamarandiba – MG

Des
tino
Governador
Valadares – MG

Governador Valadares – MG
Governador Valadares – MG

Vila Velha - ES

Vila Velha – ES
Vila Velha – ES

Vitória - ES

Modal

Distância do
trecho (km)

Rodoviário

223,27

32,19

Transbordo

0,00

4,89

Rodoviário

551,38

17,38

Transbordo

0,00

4,89

Rodoviário

23,04

5,01

SUBTOTAL
Vitória – ES

Custo do
Trecho (R$)

64,36
Transbordo

TOTAL

0,00

32,00

797,69

96,36

Conclui-se, que os cinco portos testados não apresentam substitutos, definindo-se cada um,
portanto, como um mercado relevante geográfico distinto. A principal motivação para a não
substituição desses portos é a vocação ferroviária para movimentação de minério de ferro, uma
commodity com baixo valor agregado que depende de custo logístico baixo para viabilizar o
transporte. Todos os cinco portos da simulação apresentam ferrovias para a movimentação de
minério de ferro.
Mercado Relevante Geográfico de Conteineres
A simulação inaugural para contêineres utilizou para todos os portos o mesmo preço da
movimentação no valor de R$ 725,00 por TEU. Foi simulada a exportação de 5,96 milhões de
TEU para o Porto de Roterdã, o equivalente à projeção para exportações no PNLT. No mapa a
seguir, estão representadas as áreas dos municípios produtores de cargas conteinerizadas com a
identificação dos portos que foram escolhidos para o transbordo. Já na tabela estão os
quantitativos movimentados inicialmente por cada porto.

Figura 3 - Mercado Inicial dos portos para Contêiner

Tabela 7 - Mercado Inicial dos Portos para Contêiner
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DISTRIBUIÇAO DE CARGAS NO
MERCADO INCIAL
Porto

Movimentação (TEU)

Belém

14.498,32

Fortaleza

176.492,51

Imbituba

58.168,29

Itaguaí

2.755,06

Itajaí

138.921,08

Itaqui

382.075,04

Manaus

74.384,65

Natal

59.299,80

Paranaguá

634.222,04

Rio Grande

20.252,45

Rio de Janeiro

385.383,41

Salvador

435.484,57

Santarém

30.652,13

Santos

2.585.165,38

Suape

131.151,70

São Francisco do Sul

107.043,37

São Sebastião

362.128,03

Vila do Conde

21.418,47

Vitória

336.653,62

TOTAL

5.956.149,93

Foram realizadas vinte simulações aumentando o valor da movimentação de contêineres em 5%
e 10% nos portos das regiões sul e sudeste, a saber: Vitória – ES, Rio de Janeiro – RJ, Itaguaí –
RJ, São Sebastião – SP, Santos – SP, Paranaguá – PR, São Francisco do Sul – SC, Imbituba – SC,
Itajaí – SC, Rio Grande – RS.
Nas primeiras simulações com aumento de 5% nos preços, os portos de Vitória, Paranaguá e
Itajaí apresentaram demanda elástica, sendo contestados por outros portos. Na tabela a seguir
estão as elasticidades preço cruzada da demanda dos portos para cargas conteinerizadas.
Tabela 8- Elasticidade preço cruzada da demanda por contêiner nos portos
Porto

Elasticidade Preço Cruzada da Demanda

Imbituba

0,00

Itaguaí

0,00

Itajaí

13,93

Paranaguá

7,84

Rio Grande

0,00

Rio de Janeiro

0,0

Santos

0,0
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São Francisco do Sul
Porto

0,00
Elasticidade Preço Cruzada da Demanda

São Sebastião

0,00

Vitória

2,15

Os portos com demanda elástica tiveram seus contêineres desviados para outros portos. A
tabela a seguir apresenta a diminuição na demanda de movimentação de cargas do porto testado
e para qual porto ou portos essas cargas migraram, ou seja, seu(s) substituto(s).
Tabela 9 - Resumo dos resultados das simulações com aumento de 5%.
Porto Testado
Vitória

Paranaguá

Itajaí

∆Q (TEU)

ε(P,Q)

-35.070,92

2,08

-248.839,51

-96.897,15

7,84

13,93

Porto(s) que
recebeu(ram) a carga

∆Q (TEU)

Rio de Janeiro

+27.064,49

Salvador

+8.006,43

Imbituba

+240.402,32

Rio Grande

+8.437,19

Paranaguá

+96.897,15

Com essa primeira rodada de simulações foi possível tirar algumas conclusões sobre o
comportamento das demandas das instalações portuárias. A principal delas é que a
substituibilidade dos portos não é recíproca. Ou seja, o porto de Vitória é contestado pelo porto
do Rio de Janeiro, mas não o contesta. O mesmo ocorre com o porto de Paranaguá que é
contestado pelo porto de Imbituba e Rio Grande, mas não os contesta. O porto de Paranaguá,
por sua vez, é substituto do porto de Itajaí. Esse fenômeno é explicado pelo custo logístico
terrestre.
Analisando o aumento de preços no Porto de Vitória, verifica-se que cinco municípios deixaram
de movimentar carga no porto de Vitória. Foram eles: Diamantina – MG, Oliveira – MG, Passos –
MG, Patos de Minas – MG e Luziânia – GO. Todos os munícipios trocaram o porto de Vitória pelo
porto do Rio de Janeiro, exceto o município de Luziânia – GO que trocou pelo porto de Salvador.
A permuta para o porto de Rio de Janeiro é explicada pela presença de duas ferrovias próximas
aos municípios: a FCA e a ALL-Sul. O determinante para a escolha pelas ferrovias é o custo do
segundo trecho rodoviário, onde na ALL-Sul é menor.
O aumento de 5% no preço de movimentação no porto de Vitória foi o suficiente para os
produtores dos municípios migrarem da ALL-Sul para a FCA, pois o maior valor daquele trecho
rodoviário foi compensado pelo menor preço de transbordo de cargas no porto do Rio de
Janeiro.
Para ilustrar, a seguir são apresentados em duas tabelas, os caminhos percorridos pelas cargas
nas duas simulações entre o município de Passos – MG e os portos de Vitória e Rio de Janeiro.
Tabela 10- Relatório de Caminho Mínimo par Origem-Destino (OD) - Passos-Vitória
Passos - MG até o Porto de Vitória
Origem
Passos – MG

Destino

D i v i n ó p o l i s - Rodoviári
MG
o

Divinópolis – MG
Divinópolis – MG

Modal

Vila Velha - ES

Distância do
trecho (km)

Custo do Trecho
(R$x10/TEU)

223,27

47,34

Transbord
o

0,00

7,50

Ferroviári
o

824,71

26,84

28

IX Congresso Brasileiro de Regulação e 3º ExpoABAR
Vila Velha – ES
Vila Velha – ES

Vitória – ES

Transbord
o

0,00

7,50

Rodoviári
o

23,04

6,30

SUBTOTAL
Terrestre

95,48

Vitória – ES

Transbordo

TOTAL

0,00

72,50

1071,02

167,98

Tabela 11 - Relatório de Caminho Mínimo par OD - Passos-Rio de Janeiro
Passos - MG até o Porto do Rio de Janeiro
Origem
Passos – MG

Destino
Lavras – MG

Lavras – MG
Lavras – MG

Barra Mansa RJ

Barra Mansa – RJ
Barra Mansa – RJ

Rio de Janeiro RJ

Modal
Rodoviário

Distância do
trecho (km)
226,41

TOTAL

47,99

Transbordo 0,00

7,50

Ferroviário

15,74

233,58

Transbordo 0,00

7,50

Rodoviário

20,19

73,92

SUBTOTAL Terrestre
Rio de Janeiro – RJ

Custo do Trecho
(R$x10/TEU)

98,92
Transbordo 0,00
533,91

72,50
171,42

Nas tabelas verifica-se que o SUBTOTAL Terrestre do custo logístico do par OD Passos-Vitória é
de R$ 954,80/TEU e do par OD Passos – Rio de Janeiro é de R$ 989,20/TEU, ou seja, uma
diferença de R$ 34,40/TEU. Com o aumento de 5% no preço de movimentação do porto de
Vitória, que corresponde R$ 36,30, o porto de Rio de Janeiro ficou mais atrativo para os
produtores do município de Passos – MG.
A reciprocidade não foi verificada, ou seja, o porto de Vitória não contestou o porto do Rio de
Janeiro porque todos os municípios que movimentam pelo porto do Rio de Janeiro não possuem
outra ferrovia próxima a não ser a FCA. O aumento de preços no porto do Rio de Janeiro não foi
suficiente para compensar o aumento do custo logístico para movimentar pela ferrovia ALL-Sul
ou pelo modal rodoviário com destino ao porto de Vitória.
Outra demanda que merece destaque é a do porto de Paranaguá. O mesmo apresentou como
seus substitutos os portos de Imbituba e Rio Grande, porém é substituto do porto de Itajaí.
Mais uma vez o custo logístico terrestre foi determinante para a troca de portos pelos produtores.
Por exemplo, o município de Charqueada – RS, na simulação inaugural, movimentava suas
cargas pelo porto de Paranaguá.
O custo logístico terrestre entre o município e o porto é de R$ 653,40/TEU. Somado ao custo de
movimentação no porto de R$ 725,00/TEU, totaliza um custo logístico para exportação de R$
1.378,40/TEU. Com o aumento de 5% no porto de Paranaguá, ficou mais vantajoso o custo total
logístico pelo porto de Imbituba no valor de R$ 1.412,30, sendo R$ 687,30 o valor terrestre.
Percebe-se que se somado o valor do incremento de 5%, correspondente a R$ 36,30, ao custo
total logístico do transporte entre Charqueadas – RS e o porto de Paranaguá, chega-se a um total
de R$ 1.414,70, superior ao custo pelo porto de Imbituba. Esse fenômeno também ocorreu com
os outros munícipios que trocaram o porto de Paranaguá pelo porto de Imbituba.
Quanto à demanda do porto de Itajaí, que encontrou Paranaguá como seu substituto, a opção
para os produtores dos municípios foi trocar o modal ferroviário para o rodoviário, para “fugir” do
aumento de preços do porto de Itajaí.
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Realizou-se uma segunda rodada de simulações com incremento de 10% nos preços dos
serviços portuários. As características dos portos continuaram as mesmas. Os portos de Vitória,
Paranaguá e Itajaí continuaram com as elasticidades cruzada superiores a 1, porém somou-se a
eles o porto de Imbituba que foi contestado pelo porto de Paranaguá. Os outros portos
continuaram apresentando demanda cruzada inelástica.
Porto
Testado

∆Q (TEU)

Vitória

-35.070,92

Paranaguá

-248.839,51

Itajaí

-137.538,05

Imbitu
ba

-26.100,58

ε(P,Q
)

Porto(s) que
recebeu(ram) a carga

1,42

∆Q (TEU)

Rio de Janeiro

+38.669,90

Salvador

+9.238,30

Imbituba

+240.402,32

7,84

Rio Grande

+8.437,19

Paranaguá

+96.897,15

São Francisco do Sul

+40.640,90

Paranaguá

+26.100,58

9,90

4,49

A seguir está a tabela com o resumo dos resultados para as simulações com incremento de 10%.
Tabela 12 - Resumo dos resultados das simulações com aumento de 10%
Agora, pela primeira vez nas simulações, apareceu a substitutibilidade recíproca. O porto de
Paranaguá figurou como o substituto do porto de Imbituba que, por sua vez, contestou o porto
de Paranaguá. O município que transferiu a sua carga para o porto de Paranaguá com o aumento
de preços em Imbituba foi o de Taquara – RS. Mais uma vez uma troca de ferrovia foi responsável
por deixar os custos mais baixos para o porto substituto. A seguir estão as tabelas que
representam o caminho da carga do município de Taquara – RS para Imbituba e depois desse
mesmo município para Paranaguá, após o aumento de preços no primeiro porto.
Tabela 13- Relatório de Caminho Mínimo par Origem-Destino (OD) – Taquara-Imbituba
Taquara - RS até o Porto de Imbituba
Origem
Taquara – RS

Destino

Modal

Tubarão –
SC

Rodoviári
o

228,09

48,38

Transbor
do

0,00

7,50

Ferroviári
o

40,90

3,23

Tubarão – SC
Tubarão – SC

Imbituba SC

Distância do
trecho (km)

SUBTOTAL

C u s t o d o Tr e c h o
(R$x10/TEU)

59,11

Imbituba – SC

Transbor
do

TOTAL

0,00

72,50

268,99

131,61

Tabela 14 - Relatório de Caminho Mínimo par Origem-Destino (OD) – Taquara-Paranaguá
Taquara - RS até o Porto de Paranaguá
Origem
Taquara - RS

Destino
Canoas – RS

Modal
Rodoviário

Distância do
trecho (km)
48,50

Custo do Trecho
(R$x10/TEU)
13,26
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Canoas - RS
Canoas – RS

Morretes - PR

Morretes – PR
Morretes – PR

Paranaguá - PR

Transbordo

0,00

7,50

Ferroviário

877,24

31,35

Transbordo

0,00

7,50

Rodoviário

22,63

6,17

SUBTOTAL
Paranaguá – PR
TOTAL

65,78
Transbordo

0,00

72,50

948,37

138,28

Examinando as duas tabelas, identifica-se a alteração logística para desviar as cargas do porto
mais caro. Na simulação com todos os preços iguais, a carga é escoada pela ferrovia Tereza
Cristina que tem um terminal em Tubarão – SC a 228,09 km de distância do município de Taquara
– RS. A ferrovia vai direto ao porto de Imbituba.
Com o encarecimento do transbordo no porto catarinense, a carga foi levada até o município de
Canoas – RS onde foi transbordada para a ferrovia ALL-Sul. Esse caminho apesar de mais longo,
foi mais vantajoso porque utiliza em grande parte a ferrovia que é um modal mais barato.
Diferente das cargas a granel, verificou-se nas simulações com contêineres a presença de
substitutos entre alguns portos, demonstrando que a delimitação do mercado relevante pode, em
alguns casos específicos, ir além do próprio porto organizado, o que deve ser considerado tanto
nas regras de licitações como na análise de ACs e condutas.
Conclusões
Para a commodity soja, verificou-se que os portos analisados não se substituem entre si. Esse
comportamento é explicado principalmente pelo baixo valor do transbordo de soja nos portos de
R$ 20,00. Os percentuais de 5% (R$ 1,00) ou até mesmo 10% (R$ 2,00) representam muito
pouco no custo logístico total, cuja maior parcela é dada pelo custo do transporte terrestre.
Assim sendo, o aumento de preços não é suficiente para os produtores optarem por outra
ferrovia ou rodovia, que com certeza terá um custo maior.
Nas simulações de minério de ferro também não foram verificados substitutos para os portos
testados, permanecendo as demandas pelo serviço portuário totalmente imutáveis nas
simulações. Mais uma vez a conclusão é que os próprios portos constituem o mercado relevante
geográfico para a análise de concorrência para o regulador e para a autoridade antitruste. O que
explica a hegemonia dos portos testados é a vocação do modal ferroviário para a movimentação
do minério de ferro. Os portos que possuem ferrovias são quase insubstituíveis na movimentação
dessa carga. Mas não se pode negar que a vocação ferroviária é causada pelo baixo custo
logístico deste tipo de modal frente ao rodoviário, ou seja, mais uma vez o custo logístico
terrestre foi determinante para a definição das demandas dos portos.
Com relação à movimentação de contêineres, já no incremento de preços “pequeno, mas
significativo e não transitório” de 5%, foram encontrados substitutos para os portos de Vitória,
Paranaguá e Itajaí. Porém esses portos não figuraram como substitutos para os portos que os
contestaram, havendo uma substitutibilidade não recíproca entre eles.
Para o porto de Vitória, a substituição pelo porto do Rio de Janeiro foi graças à troca na opção de
ferrovias feitas pelos municípios produtores. O aumento no valor do custo da movimentação no
porto de Vitória foi decisivo para os produtores, mesmo pagando um custo logístico terrestre
maior, pois o menor valor de transbordo no Rio de Janeiro compensava a troca.
Quanto ao porto de Paranaguá que foi contestado pelo porto de Imbituba, houve uma troca do
modal ferroviário para o modal rodoviário. O incremento de preços em Paranaguá foi suficiente
para que os municípios produtores optassem por um modal mais caro em detrimento da ferrovia
para escapar da alta de preços. O mesmo ocorreu com a demanda do porto de Itajaí, que viu
suas cargas migrarem para o porto de Paranaguá graças à preferência dos produtores pelo
modal rodoviário em prejuízo do ferroviário. Nas simulações logísticas com incremento de 10%,
naturalmente os mesmos portos citados anteriormente foram contestados, incluindo agora o
porto de Imbituba que foi contestado pelo porto de Paranaguá, formando assim, o primeiro par
recíproco, ou seja, o porto de Paranaguá contesta Imbituba que por sua vez é substituto de
Paranaguá. O porto de Imbituba foi trocado por conta da troca de ferrovias disponíveis nos
municípios que preferiram o porto de Paranaguá.
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A descoberta de substitutos para portos em contêineres é explicada pelo alto preço do
transbordo desse tipo de carga. Ainda sim, todos os outros portos não citados não apresentaram
qualquer substitutibilidade. O método de caminhos mínimos executado pelo SIGTAQ mostrou-se
uma ferramenta extremamente útil para o estudo do mercado relevante geográfico em Portos.
Nesse trabalho não foi usado o cálculo de Hinterland, usualmente utilizado em estudos
portuários. Este último emprega as movimentações já ocorridas nos portos, constituindo
exercício excessivamente estático para capturar a real dinâmica dos
mercados relevantes. Um incremento de preços “pequeno, mais significativo e não transitório”,
típico das análises antitruste, e que baseou nossos exercícios, pode simplesmente alterar
dramaticamente estas movimentações.
Em todas as simulações, os custos terrestres foram fundamentais para definir o grau de
substitutibilidade de um porto. Foi determinante a presença de opções de mais de uma ferrovia,
ou até mesmo mais de um modal para o escoamento de carga. Outro fator relevante foi a relação
custo logístico terrestre / preço da movimentação da carga do porto. Quanto menor essa relação,
ou seja, quanto maior o preço do transbordo de carga no porto, mas fácil o porto ser substituído
por outro, pois um aumento de 5% ou 10% no preço do serviço portuário representa uma maior
parcela no aumento do custo logístico total. Essa relação foi mais baixa nas simulações com
contêineres, justamente onde foram encontrados substitutos.
Por fim, a conclusão que se chega é que para granéis agrícolas ou minério de ferro a hipótese da
ANTAQ está correta em considerar o porto como o Mercado Relevante para análise da
concorrência. Em contêineres, a regra da Agência Reguladora também não está tão longe da
realidade. Foram encontrados substitutos para alguns portos, porém não para a sua maioria,
verificando-se que mercados relevantes geográficos além da área do porto específico são
exceções.
De qualquer forma, entendemos que a revisão da Resolução 2.240 e os editais de licitação pela
ANTAQ seria cabível para dar contas destas exceções. Em especial, quando se tratar de um caso
envolvendo terminais que movimentam contêineres, o mercado relevante geográfico poderá
eventualmente ser expandido.
Uma ressalva é relevante. No presente artigo uma das premissas foi desconsiderar eventual
limitação de capacidade dos portos e dos links terrestres, além de eventual diferencial de
produtividade entre os portos. Nosso exercício é basicamente da “porteira para fora” dos portos.
Integrar tais variáveis neste exercício seria um refinamento bastante interessante para pesquisa
futura.
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RESUMO
A Administração Pública, como um todo, busca ser mais ágil e moderna, e para isto é de grande
importância que ela se reorganize, promovendo economia de gastos e ganhos de eficiência.
Entretanto, existe ainda um serviço muito burocratizado nos Órgãos Públicos, o que acaba
distanciando os serviços públicos dos cidadãos, pois o excesso de burocracia gera disfunções e
torna a Administração mais lenta. A burocracia se origina da constatação de que as várias
iniciativas conduzidas na Administração relacionadas à gestão de processos de negócio carecem
de integração, de padronização, de um sistema de medição de desempenho, o que acaba
dificultando ou impossibilitando o compartilhamento de resultados nos moldes de cadeias de
valor.
Uma das formas utilizadas pela Administração Pública para desburocratizar a prestação de
serviço é a simplificação dos processos, a qual constitui desafio decisivo para elevar os padrões
de competitividade, crescimento econômico e qualidade de vida no setor público, principalmente
no âmbito regulatório. Este método procura por meio da simplificação contribuir para uma maior
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e melhor cidadania, ao aumentar a transparência e revitalizar a confiança dos cidadãos no
processo democrático.
Um trabalho de simplificação administrativa só é viável se contar com a participação dos
servidores envolvidos com o processo, pois não é um trabalho isolado. Deve ser realizado a partir
da construção conjunta de todos os envolvidos na organização. A organização deverá
conscientizar todos os seus colaboradores sobre a importância do trabalho em equipe para o
alcance de resultados.
A simplificação envolve também a padronização de procedimentos, o desenvolvimento de
sistema de medição de desempenho que possibilite o monitoramento do desempenho do
processo, a capacitação dos envolvidos no novo processo de trabalho e a comunicação para
implementação (Plano de Comunicação e Manual).
Palavras-chave: simplificação administrativa, gestão de processos, regulação.
INTRODUÇÃO
No receituário da Nova Gestão Pública (NGP), uma das recomendações presentes é a
Simplificação Administrativa. Essencialmente, a partir da crítica ao modelo burocrático, no qual
existia um excessivo apego às regras e aos procedimentos, a NGP defende a flexibilização dos
meios e a orientação dos processos, da organização e dos agentes públicos para o alcance de
resultados, de uma maneira mais simples e objetiva.
O modelo geraria assim, simultaneamente, valores de eficiência e de democracia. De eficiência,
na medida em que supõe que não só a clareza da definição dos objetivos e a sua
operacionalização em resultados permite que toda a organização se oriente em sua direção, mas
também que a flexibilidade no tocante aos recursos e aos processos permite uma adequação
mais racional aos fins visados.
A simplificação administrativa se dá por meio da gestão de processos, que pode ser resumida
como uma metodologia para rever, melhorar, padronizar, controlar e avaliar os processos de
trabalho. A gestão de processos fundamenta-se em uma visão integrada de gerenciamento dos
processos, cuja finalidade principal é a maximização da eficiência e da efetividade do negócio,
usando para tanto a tecnologia como meio para promover controle, eficiência e qualidade no
gerenciamento dos processos. A gestão de processos auxilia as entidades a terem maior
flexibilidade, além de melhorar a qualidade de seus produtos e serviços. Atualmente, a
metodologia mais utilizada na gestão de processo é o BPM (Business Process Management), que
tem como principais fatores: o aspecto humano das corporações, o aparato tecnológico e as
estratégicas organizacionais diferenciadas.
A necessidade de desenvolvimento desse trabalho originou-se da constatação de que as várias
iniciativas conduzidas no âmbito da ADASA relacionadas à gestão de processos de negócio
careciam de integração, dificultando ou impossibilitando o compartilhamento de resultados nos
moldes de cadeias de valor dentro da organização. O presente artigo visa explicitar o modelo de
simplificação administrativa desenvolvido no âmbito da ADASA e seus resultados esperados.
OBJETIVO
Objetivo Geral
O objetivo deste trabalho é mostrar a importância da simplificação dos processos administrativos
no desenrolar das atividades de um órgão público, mais especificamente de uma Agência
Reguladora, além de modernizar e qualificar os processos de uma entidade reguladora para
fortalecer a legitimidade da ação de regulação na perspectiva do conhecimento, da
transparência, da cooperação, da responsabilização, da participação, da agilização, da
efetividade, da descentralização e da excelência da atuação institucional.
Objetivos Específicos:

• Promover maior transparência por meio do entendimento claro dos procedimentos inerentes

ao processo de regulamentação para facilitar a participação dos diversos atores envolvidos
nesse processo;
• Aprimorar os instrumentos normativos e organizacionais dos Órgãos Reguladores
necessários à efetiva implementação das ações e atividades destinadas à melhoria contínua
do processo de regulação;
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• Sistematizar o procedimento de regulação, buscando aprimorar a gestão da produção

normativa e contribuir para a melhoria da qualidade e da efetividade dos atos normativos
dos órgãos;
• Fortalecer a integração entre as unidades organizacionais da Agência por meio da
cooperação e da responsabilização nas ações e atividades inerentes ao processo de
regulamentação;
• Aprimorar os mecanismos e canais de participação da sociedade no processo de regulação;
e
• Fornecer uma orientação conceitual e um conjunto de melhores práticas acerca de
processos.
METODOLOGIA
Com a participação de todos da organização na simplificação de processos, assegura-se um
maior comprometimento com os objetivos propostos e com o alcance dos resultados da
organização como um todo.
Na simplificação dos processos administrativos devem-se priorizar aqueles processos que
apresentam o desenho do fluxo de atividades em situação mais crítica. Tais processos serão
alvos de simplificação imediata.
Após a fase de priorização dos processos a serem trabalhados, desenvolve-se a padronização de
procedimentos e o desenvolvimento de um sistema de medição de desempenho que possibilite o
monitoramento do andamento do processo. Em seguida, proceder-se-á à capacitação dos
envolvidos no novo processo de trabalho e à comunicação eficaz para a correta implementação.
Podemos definir as macrofases do processo de simplificação administrativa como:
- Planejamento: nesta fase, elabora-se um plano de trabalho para o mapeamento do processo,
destacando-se: cronogramas, requisitos e metas a serem atingidas.
- Mapeamento do Processo: trata do início do trabalho de simplificação, em que serão
levantadas as atividades e normas e desenhado o atual fluxo do processo.
- Análise e Melhoria dos Processos: trata da análise do fluxo atual e de outras condições que o
influenciam para identificar possíveis soluções. Ao mesmo tempo, será ainda trabalhada a
formatação do novo fluxo e dos indicadores que servirão para monitorar o desempenho do
processo.
- Implementação das Melhorias: trata da etapa final da simplificação, que consiste em dispor as
condições necessárias para a efetiva implementação do novo processo.
- Monitoramento do Processo Implantado: Promover o monitoramento e a avaliação de
desempenho dos processos organizacionais, de forma contínua, mediante a construção de
indicadores apropriados.
- Refinamento do Processo: Implantar melhorias que refinem os processos, visando alcançar
maior eficiência, eficácia e efetividade no seu desempenho.
Especificamente na ADASA, os macroprocessos priorizados para serem inicialmente trabalhados
foram: regulação, outorga, fiscalização, mediação, junto com os processos de aquisições e
contratos e gestão de projetos. Tais processos caracterizam a atuação da organização e recebem
apoio de outros processos internos, gerando o produto/serviço para o cliente interno ou usuário.
Os processos organizacionais enquadrados nesta categoria estão diretamente relacionados ao
objetivo maior das organizações.
CATEGORIA DE PROCESSOS
Toda organização desenvolve, no seu cotidiano, inúmeras atividades rotineiras, que levam à
produção dos mais variados resultados na forma de produtos e serviços. Tais atividades, devido
à sua natureza e à dos resultados gerados, podem ser enquadradas na forma de processos
organizacionais que, de forma integrada, trabalham no sentido de promover a consecução dos
objetivos principais da organização, diretamente relacionados à sua missão.
Processos representam um instrumento que permite aproximar as diretrizes estratégicas
daqueles que executam o trabalho nas instituições públicas, permitindo o alcance de objetivos.
Os processos organizacionais podem ser classificados em três categorias:
• Os processos finalísticos são ligados à essência do funcionamento da organização. São
aqueles que caracterizam a atuação da organização e recebem apoio de outros processos.
Os processos organizacionais enquadrados nesta categoria estão diretamente relacionados
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ao objetivo maior da organização. Os seus produtos e serviços se caracterizam por terem,
como clientes, principalmente, elementos pertinentes ao ecossistema da organização.
• Os processos de apoio geralmente produzem resultados imperceptíveis ao cliente externo,
mas são essenciais para a gestão efetiva do negócio. Esses processos centralizados na
organização viabilizam o funcionamento coordenado dos vários subsistemas da
organização em busca do melhor desempenho, garantindo o suporte adequado aos
processos de negócio. Estão diretamente relacionados à gestão dos recursos necessários
ao desenvolvimento de todos os processos da instituição.
• Os processos gerenciais são processos de informação e decisão. Focalizados na atuação
dos gerentes e suas relações, incluem as ações de medição e ajuste do desempenho
organizacional. Os processos organizacionais enquadrados nesta categoria estão
diretamente relacionados à formulação de políticas e diretrizes para o estabelecimento e
consecução de metas; bem como ao estabelecimento de métricas (indicadores de
desempenho) e formas de avaliação dos resultados alcançados interna e externamente à
organização.
PRINCÍPIOS PARA A GESTÃO DE PROCESSOS ORGANIZACIONAIS
A Gestão de Processos Organizacionais se baseia em alguns princípios que norteiam o
desenvolvimento das ações e encontram-se representados a seguir:

• Satisfação dos clientes: um processo projetado corretamente considera as necessidades,
•
•

•
•
•

perspectivas e requisitos dos clientes internos e externos. É preciso conhecê-los para que o
processo seja projetado de modo a produzir resultados que satisfaçam as necessidades do
cliente.
Gerência participativa: a liderança de uma organização deve procurar conhecer e avaliar a
opinião dos seus colaboradores envolvidos no assunto em questão. Esse aspecto é
importante para que as ideias sejam discutidas e o melhor desempenho seja alcançado
para um processo.
Desenvolvimento humano: é com base no conhecimento, nas habilidades, na criatividade,
na motivação e na competência das pessoas que se pode chegar à melhor eficiência,
eficácia e efetividade da organização. O sucesso das pessoas, por sua vez, depende cada
vez mais de oportunidades para aprender e de um ambiente favorável ao pleno
desenvolvimento de suas potencialidades.
Metodologia padronizada: é importante ser fiel aos padrões e à metodologia definida, que
poderá ser constantemente melhorada, e persistir na sua aplicação, para evitar desvios de
interpretação e alcançar os resultados esperados.
Melhoria contínua: o comprometimento com o aperfeiçoamento contínuo é o principal
objetivo da gestão de processos organizacionais. A melhoria do desempenho dos
processos com foco no resultado deve ser um dos objetivos permanentes da organização.
Informação e comunicação: disseminar a cultura, divulgar os resultados e compartilhar a
informação internamente é fundamental para o sucesso da gestão de processos.

FLUXO DE GESTÃO DE PROCESSOS – SIMPLIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA
A Gestão de Processos Organizacionais da ADASA tem como objetivo a implementação de
rotinas que promovam a sistematização, o monitoramento, a avaliação e a implantação de
melhorias nos diferentes processos organizacionais desenvolvidos pela Agência, no cumprimento
de sua missão institucional. O Fluxo de Gestão de Processos aqui apresentado pode ser
resumido conforme mostrado na Figura I.
FIGURA I: Fluxo – Gestão de Processos
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A seguir, são apresentadas resumidamente as fases explicitadas no fluxo.
PRÉ-REQUISITOS: São as condições necessárias que devem ser criadas para que se possa
iniciar o processo de Simplificação Administrativa. Para o sucesso da Simplificação
Administrativa, é importante que se atente para o cumprimento de tais condições, sem as quais
inviabiliza-se todo o processo, são elas: composição da Equipe, verificação da vinculação entre o
processo a ser simplificado e a estratégia da Agência, identificação das demandas estratégicas
do processo, identificação do principal problema a ser sanado; e identificação do resultado que o
processo pretende alcançar.
ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO: O Plano de Trabalho deve conter objetivo,
justificativa, cronograma de ação, propostas no guia e estimativa de custo.
LEVANTAMENTO DE NORMAS: O levantamento consiste na identificação das etapas que
compõem o processo organizacional priorizado, bem como das normas utilizadas em seu
desenvolvimento, culminando na identificação dos subprocessos que compõem o processo de
trabalho em estudo.
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AGRUPAMENTO DAS ETAPAS: Consiste em agrupar as etapas levantadas em conjuntos de
etapas que sejam similares, de forma a possibilitar a identificação dos subprocessos de trabalho
que integram o processo organizacional priorizado.
IDENTIFICAÇÃO DOS ELEMENTOS DE PROCESSO: Esta etapa consiste na identificação e na
visualização dos 4 (quatro) elementos essenciais dos processos de trabalho (fornecedor, entrada,
saída e cliente/usuário) que são encadeados sequencialmente como mostra a figura que segue.
DESENHO DO FLUXOGRAMA: Nesta etapa desenha-se o fluxograma. Para isto existe uma
infinidade de modelos que podem ser utilizados para o desenho dos fluxogramas de processo de
trabalho.
ÁRVORE DE SOLUÇÕES: A Árvore de Soluções consiste na identificação dos principais
problemas que afetam um determinado processo de trabalho, com o respectivo encaminhamento
para sua solução.
MODELAGEM DE PROCESSO: É o momento de examinar os diversos aspectos do processo de
trabalho de maneira que possibilite a implementação de melhorias.
SISTEMA DE MEDIÇÃO DE DESEMPENHO: É a denominação que se dá à atividade
sistemática e contínua de medir e avaliar a eficiência e a eficácia dos processos, por meio da
aplicação de indicadores previamente formulados. Indicadores são definidos e escritos com o
uso da linguagem matemática e servem de parâmetros de referência para medir a eficiência e a
eficácia dos subprocessos.
PROPOSTA DE SIMPLIFICAÇÃO: É o documento que apresenta a síntese do Novo Desenho do
Processo de trabalho e tem como objetivo sua submissão à apreciação da autoridade
competente para que seja aprovada e implementada.
IMPLEMENTAÇÃO DO NOVO PROCESSO: Compreende as ações necessárias para que o novo
funcionamento do processo de trabalho seja introduzido na rotina organizacional.
AJUSTE DE RECURSOS: Busca nesta etapa adequar os recursos utilizados no desenrolar do
processo para que não haja uso inadequado, ou seja, ajustam-se os recursos às reais
necessidades da execução de cada atividade.
GESTÃO DE RISCOS: O objetivo desta etapa é planejar, organizar, dirigir e controlar os recursos
humanos e materiais de uma organização, no sentido de minimizar os efeitos dos riscos sobre
essa organização ao mínimo possível.
ANÁLISE DE DESEMPENHO: Nesta etapa analisa-se o desempenho através de mecanismo ou
ferramenta que busca conhecer e medir o desempenho dos processos na organização.
IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES CORRETIVAS: É a atuação ou efeito implementado para eliminar as
causas de uma não-conformidade, defeito ou situação indesejável detectada, de forma a evitar a
sua repetição.
GESTÃO DE MUDANÇAS: Atua no sentido de engajar as pessoas e fazê-las cooperar com a
execução dos novos processos.
MELHORIA CONTÍNUA E OTIMIZAÇÃO: É o conjunto de atividades planejadas através das
quais todas as partes da organização objetivam aumentar a satisfação do cliente, tanto para os
clientes internos quanto externos.
RESULTADOS
Com a simplificação dos processos administrativos, busca-se uma crescente e significativa
melhora na gestão dos processos dos órgãos, o que traz inúmeros benefícios para a organização,
como também para os cidadãos/clientes.

39

IX Congresso Brasileiro de Regulação e 3º ExpoABAR

Além disso, espera-se também uma maior conscientização de que é preciso o envolvimento de
todos os colaboradores com os objetivos da organização e o consequente alcance de resultados.
Os servidores e demais colaboradores precisam se envolver e participar do processo para que
eles estabeleçam um vínculo, um compromisso com os objetivos a serem atingidos e de como
fazê-lo.
Este modelo desenvolvido tem o potencial de aumentar a eficiência na administração pública,
agilizando a execução do trabalho, além de permitir que a execução seja passada de forma mais
concreta para as novas forças de trabalho que a organização for adquirindo ao longo do tempo.
Na área de regulação, é esperado que este instrumento contribua para a melhoria da eficiência
regulatória, contribuindo para aumentar o grau de eficiência e eficácia da agência reguladora no
uso de recursos administrativos, orçamentários e financeiros.
CONCLUSÕES
Os serviços prestados pelas organizações de alguma forma sempre envolvem processos, que
são atividades que envolvem pessoas, procedimentos, tecnologia e a maneira particular de se
realizar um determinado conjunto de tarefas. Há que se levar em consideração o número de
pessoas envolvidas, como é feita a distribuição das tarefas entre eles, a tecnologia disponível e a
avaliação dos resultados obtidos dentro desta estrutura. Os processos diferem de uma
organização para outra, pois são próprios da organização.
Por meio da simplificação dos processos administrativos busca eliminar atividades que não estão
agregando valor no atual desenho e introduzir, de maneira gradual, um redesenho do fluxo de
atividades. Eliminando as atividades que não agregam valor ao serviço prestado, a Administração
terá condições de fazer a gestão de processos de trabalho com maior eficiência o que trará aos
clientes interno e externo uma melhor qualidade nos serviços e o alcance dos resultados
pretendidos pela organização.
A simplificação de processos leva à introdução gradual de mudanças de uma forma que não
compromete o processo de introdução de novas práticas administrativas que, naturalmente,
encontraria certa resistência, caso fosse imposto de maneira brusca e sem metodologia
apropriada.
Para COULSON (1996), simplificar um processo leva a melhorias significativas sem mudar a
estrutura básica, introduz mudanças graduais, mantendo a estrutura existente, com uso de mais
tecnologia, dando maior ênfase ao processo e mantendo atitudes e comportamentos vigentes.
É importante que a organização esteja sempre atenta avaliando e aperfeiçoando seus processos
com a finalidade de buscar sempre uma maior eficiência no seu desempenho. É necessária uma
monitoração constante para aferir se os processos estão sendo executados de forma satisfatória
e consequentemente estão produzindo os resultados pretendidos.
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RESUMO
A Lei 11.445/2007, que institui a Política Nacional de Saneamento Básico, estabelece como
sendo obrigatório o exercício da regulação da prestação dos serviços de saneamento, propondo
regras para o desempenho dos prestadores, assim como dos entes reguladores e das demais
instituições relacionadas diretamente com os serviços.
No Estado do Rio de Janeiro, os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário
prestados pela empresa estatal estadual CEDAE - Companhia Estadual de Águas e Esgotos são
prestados ainda sem atender à legislação federal no tocante à definição do ente regulador.
Há, no entanto, previsão de que a partir de agosto de 2015 esses serviços passem a ser
regulados pela AGENERSA - Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do
Rio de Janeiro, conforme estabelecido no Decreto Estadual no. 43.982, de 11/12/2012.
Entretanto, a histórica ineficiência no controle dos serviços prestados pelas empresas estatais
estaduais de saneamento, especialmente na composição das tarifas e sua relação com as metas
de investimentos necessários à universalização, representa um enorme desafio para o ente
regulador.
Para tanto, o ente regulador deverá estar capacitado, estruturado e disponível à regulação dos
serviços em toda a área de atuação do prestador e também em relação a qualquer modelo
institucional adotado para a prestação dos serviços.
Considera-se portanto como prioridade a permanente capacitação dos profissionais em exercício
no ente regulador, incluindo-se em suas rotinas diversas atividades relacionadas com os serviços
de saneamento básico.
O presente trabalho tem por objetivo apresentar essas ações, algumas já implementadas e outras
a serem implementadas, visando a capacitação e estruturação do ente regulador para o exercício
da regulação dos serviços prestados pela empresa estatal estadual.
Palavras-chave: Regulação, Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário, Empresa Estatal
Estadual de Saneamento Básico.
Introdução
Independentemente da natureza jurídica do prestador dos serviços de abastecimento de água e
esgotamento sanitário, não importando se é uma empresa privada, que opera em regime de
concessão, ou uma autarquia municipal, que presta os serviços diretamente, ou empresa estatal
estadual, que opera a partir de convênios e contratos de programa, suas atividades devem ser
objeto de controle a partir da atuação de um ente regulador público, este podendo ser estadual,
municipal, ou intermunicipal.
O ente regulador designado deverá ter como principais características, entre outras,
independência política, administrativa e financeira, e que seus técnicos sejam devidamente
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capacitados para o exercício de suas funções, devendo estar devidamente preparado a detectar
conformidades e não conformidades, instruir os processos regulatórios e, finalmente, deliberar
sobre qualquer evento relacionado com a prestação dos serviços.
A partir da definição, através de instrumentos jurídicos específicos, de equipe de profissionais
designados para o desempenho da regulação e fiscalização dos serviços prestados pela empresa
estatal estadual, foi estabelecida uma agenda de atividades visando a capacitação desses
profissionais, juntamente com a estruturação do ente regulador.
Entre as atividades foram incluídas oficinas, palestras e reuniões de capacitação, incluindo visitas
técnicas à empresa regulada, destacando-se os centros de controle operacional, as estações
elevatórias e de tratamento de água, as estações elevatórias e de tratamento de esgotos, as
unidades de manutenção de rotina e emergenciais e aos sistemas implantados em áreas
públicas.
Aspectos Metodológicos
Visando a integração interna, optou-se, em um primeiro momento, por não se definir uma equipe
exclusiva para atender à nova demanda de regulação da empresa estatal estadual, mas sim por
se nomear os técnicos já envolvidos, tanto com a regulação de saneamento - abastecimento de
água e esgotamento sanitário, como também de outros serviços, como energia, política
econômica e tarifária, assessoria jurídica, ouvidoria e assessoria de imprensa.
Para esses profissionais foi estabelecida uma programação de visitas técnicas às instalações
administrativas e operacionais do prestador estatal a ser regulado, concomitantemente a
palestras, cursos e oficinas internas sobre saneamento básico.
As etapas de capacitação já executadas, bem como aquelas ainda por serem executadas, todas
direcionadas aos profissionais designados, são caracterizadas como de curto, médio e longo
prazos.
Nas oficinas foram tratados não somente os aspectos operacionais, mas também os aspectos
históricos e institucionais do saneamento, no Brasil e na região de interesse, incluindo questões
jurídicas e as relacionadas ao licenciamento ambiental.
Em relação às questões institucionais, foram apresentados e debatidos os conceitos atuais de
saneamento básico, com suas definições a partir da Política Nacional de Saneamento, e os
cenários brasileiros e regionais, tanto sob o ponto de vista histórico como em relação à situação
atual.
No tocante às questões jurídicas, foram apresentados e debatidos os principais marcos
regulatórios que norteiam o setor, qual seja a tríade legal do saneamento. Entre os principais
marcos regulatórios, destacam-se: Lei 11.107/2005 - Lei dos Consórcios Públicos; Lei
11.445/2007 - Política Nacional de Saneamento Básico; e Lei 12.305/2010 - Política Nacional de
Resíduos Sólidos.
Em relação às questões técnicas e operacionais, foram apresentadas e debatidas algumas
noções de dimensionamento das partes dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento
sanitário, incluindo os critérios para definição de tecnologias para tratamento e disposição final
de esgotos sanitários.
Foram também abordados os aspectos econômicos e financeiros, tanto quanto às despesas,
incluindo os investimentos, operação e manutenção das partes dos sistemas, e também,
principalmente, quanto às receitas, sob a forma de tarifas, e seus respectivos reajustes ordinários
e revisões tarifárias.
A partir da implementação da Política Nacional de Saneamento Básico, o Estado do Rio de
Janeiro vem também implementando a Política Estadual, na qual se inserem diversos programas
de planejamento e de investimentos, que têm sido objeto de apresentação e apreciação por parte
do público alvo ao processo de capacitação descrito no presente trabalho.
Marcos Legais
O principal marco legal que define a regulação da Companhia Estadual de Águas e Esgotos CEDAE pela Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro AGENERSA é o Decreto Estadual no.
43.982, de 11/12/2012, que submete a referida empresa à fiscalização e regulação de suas
atividades por parte da agência estadual.
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Segundo o § 1º desse Decreto Estadual, ficará a CEDAE submetida ao poder regulatório da
AGENERSA a partir de agosto de 2015, incluindo-se nesta competência a definição da primeira
revisão tarifária da Companhia, a ser realizada no mês em questão.
Para o atendimento ao marco legal que estabelece o início da regulação da Cedae por parte da
Agenersa, foram nomeados, a partir das Portarias Agenersa no. 415, de 10 de fevereiro de 2015,
e nº 422, de 14 de abril de 2015, Grupos de Trabalho, compostos por diversos profissionais
com diferentes perfis de conhecimento, visando atender às demandas regulatórias, não apenas
sob o ponto de vista técnico-operacional, mas também jurídico e econômico- financeiro.
O processo de capacitação interna trata também dos procedimentos relacionados ao
atendimento aos usuários em função de reclamações sobre os serviços. Desta forma, a partir da
Portaria Agenersa nº 429, de 14 de julho de 2015, foi constituído Grupo de Trabalho para estudar
procedimentos a serem adotados pela ouvidoria apresentando sugestões de soluções, modelos e
padrões de atendimento.
Reuniões e Palestras de Capacitação
Diversas reuniões vêm sendo realizadas, em cujas Atas de Reuniões são registrados os temas
abordados, além de programadas palestras de representantes de agências reguladoras que já
contam com experiência e histórico de regulação de empresas estatais estaduais.
Entre as principais palestras realizadas destacam-se a palestra ministrada por José Luiz Lima de
Oliveira, Diretor de Regulação Técnica e Fiscalização dos Serviços de Saneamento da ARSESP,
versando sobre o histórico, as dificuldades e alguns resultados sobre a regulação da Sabesp no
Estado de São Paulo, em especial sobre o processo de revisão tarifária.
Foram ainda ministradas palestras da Secretaria de Estado da Casa Civil, visando apresentar a
visão do Governo Estadual em relação ao novo cenário institucional e a futura inserção da
regulação como um novo ator nas políticas públicas de saneamento no Estado do Rio de Janeiro.
Outra palestra muito importante foi a do Coordenador do PSAM - Programa de Saneamento dos
Municípios do Entorno da Baia da Guanabara, engenheiro Gelson Serva, que pode relatar aos
participantes sobre o andamento do programa, suas metas e seus desdobramentos, em uma
área onde predominam os serviços de saneamento prestados pela empresa estatal estadual, a
ser regulada pela Agenersa.
Oficina de Capacitação em Saneamento Básico Tópicos e Programação
"Cenário da Gestão dos Serviços de Saneamento Básico no Brasil; Cenário da Gestão dos
Serviços de Saneamento Básico no Estado do Rio de Janeiro; Conceituação dos Serviços de
Saneamento Básico, segundo a Lei 11.445/2007 – Política Nacional de Saneamento Básico;
Partes constituintes dos serviços (Gestão, Gerenciamento, Operação Técnica de Engenharia)" Pedro A. M. Pequeno – Engenheiro Civil Sanitarista - Regulador Engenheiro e Gerente da
Câmara de Resíduos Sólidos - CARES da AGENERSA;
"Partes constituintes dos sistemas de abastecimento de água (Captação, Adução, Tratamento,
Reservação, Distribuição e Ligações Domiciliares) e de esgotamento sanitário (Ligações
domiciliares, redes coletoras, interceptores, estações elevatórias, estações de tratamento e
emissários) - Ana Hafner - Engenheira, Conselheira da ABES - Associação Brasileira de
Engenharia Sanitária e Ambiental e Consultora em Saneamento Ambiental;
"Aspectos Históricos do Saneamento; Evolução Jurídica da Gestão dos Serviços de Saneamento
Básico - A Questão da Titularidade para Organizar e Prestar os Serviços de Saneamento Básico"
- Raul Teixeira - Procurador do Estado do Rio de Janeiro ; Assessor Chefe da Assessoria Jurídica
da Secretaria de Estado do Ambiente do Rio de Janeiro;
"A Tríade Legal do Saneamento Básico (Lei de Consórcios Públicos; Lei de Diretrizes Nacionais
de Saneamento Básico; e, Política Nacional de Resíduos Sólidos); Aspectos Jurídicos da Gestão
(Planejamento; Regulação &
Fiscalização; Controle Social; Sustentabilidade Financeira) e do Gerenciamento do Saneamento
Básico; Desafios e Superações para a Regulação e a Fiscalização no Saneamento Básico" Marcos Paulo Marques Araújo - Advogado; Assessor Jurídico da Secretaria de Estado do
Ambiente do Estado do Rio de Janeiro;
"Sustentabilidade Econômica e Financeira (Sistemática Tarifária)" - Pedro A. M. Pequeno –
Engenheiro Civil Sanitarista - Regulador Engenheiro e Gerente da Câmara de Resíduos Sólidos
(CARES) da AGENERSA e Fábio do Nascimento - Administrador - Gerente da Câmara de Política
Econômica e Tarifária (CAPET) da AGENERSA;
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"PSAM – Programa de Saneamento dos Municípios do Entorno da Baía de Guanabara;
Elaboração dos Planos Municipais de Saneamento Básico – Participação e Controle Social" Eloisa Torres – Engenheira, Sub Coordenadora do PSAM;
"Importância do Licenciamento Ambiental na Regulação das concessionárias de água e esgoto" Antonio Carlos Gusmão - Engenheiro do INEA - Instituto Estadual do Ambiente do Estado do Rio
de Janeiro; Professor universitário da área ambiental;
"Controle de Perdas em Sistemas de Abastecimento de Água" - Mônica Pena - Engenheira
Sanitarista, Professora da UFRJ;
"Serviços de Saneamento Básico (Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário) na Região
dos Lagos – Contratos de Concessão regulados pela Agenersa – Prolagos e Águas de
Juturnaíba)" - Oldemar Correa Guimarães – Engeheiro, Gerente da Câmara de Saneamento
(CASAN) da AGENERSA e por representantes das Concessionárias;
" Aspectos Gerais dos Serviços de Saneamento no Estado do Rio de Janeiro" - Evandro
Rodrigues Britto - Biólogo, Ex-Presidente da FEEMA e Ex-Diretor da CEDAE; Consultor em
Saneamento Básico.
Aspectos Relevantes na Capacitação em Saneamento
Em relação às apresentações na Oficina de Capacitação em Saneamento Básico há que se
destacar a apresentação do resgate histórico da prestação dos serviços de saneamento básico
no Brasil, demonstrando alguns aspectos que, em parte, podem apontar possíveis causas para a
insatisfatória condição na prestação desses serviços em muitas cidades brasileiras.
Destaque para a abordagem dos aspectos históricos do saneamento, a evolução jurídica da
gestão dos serviços e a questão da titularidade para organizar e prestar os serviços de
saneamento básico, relacionando-se a qualidade dos serviços com a origem do urbanismo
brasileiro.
Foi possível observar as fortes relações das formas de ocupação urbana com a evolução das
infra-estruturas de saneamento. As cidades com casas às margens dos rios e de costas para
eles, denotando-se uma comparação com o modelo ibérico em contra posição às cidades de
origem romana e anglo-saxônica que possuíam uma única sarjeta ao centro das ruas, denotandose ainda a postura predatória do colonizador português.
Observa-se portanto que, ao se analisar todo o processo de formação política brasileira, desde
os tempos coloniais, passando pela independência e pela constituição da república, e
posteriormente por todas as cartas constitucionais e outros marcos legais brasileiros, a gestão
dos serviços de saneamento também acompanhou essas transformações, sendo possível
encontrar explicações para a situação atual na qualidade da prestação desses serviços.
Ainda em relação aos aspectos jurídicos institucionais, importante destacar a cadeia sucessória
das instituições e de seus respectivos marcos legais, passando por todas as fases da política
brasileira, desde o tempo colonial, até os atuais, incluindo uma análise sobre a situação atual
face à decisão do Supremo Tribunal Federal em relação à titularidade dos serviços.
A partir de períodos mais recentes, até os dias atuais, passando-se pelo PLANASA - Plano
Nacional de Saneamento e, atualmente pela Lei 11.445/2007 e pela decisão do Supremo Tribunal
Federal sobre a responsabilidade compartilhada entre municípios e estados em regiões
metropolitanas e micro regiões, o conhecimento de todo o processo histórico pelo qual passou o
setor de saneamento se reveste de fundamental importância para a capacitação dos profissionais
envolvidos com o tema.
O debate da Tríade Legal do Saneamento Básico, composta pela Lei de Consórcios Públicos, Lei
de Diretrizes Nacionais de Saneamento Básico e pela Política Nacional de Resíduos Sólidos,
possibilita aos profissionais da área de saneamento conhecer um pouco mais sobre os aspectos
jurídicos da gestão, incluindo o Planejamento; Regulação & Fiscalização; Controle Social;
Sustentabilidade Financeira) e do Gerenciamento do Saneamento Básico; Desafios e Superações
para a Regulação e a Fiscalização no Saneamento Básico",
É muito importante registrar e poder capacitar os profissionais de regulação sobre a história dos
serviços de saneamento básico no Estado do Rio de Janeiro. Sob o ponto de vista técnico e
operacional, a oficina de capacitação contou com a explanação sobre a cronologia da
implementação de diversas instituições e estruturas que marcaram a história desses serviços,
algumas descritas a seguir:
Saneamento no Período do Império
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1850 - Criada pelo Governo Imperial a Junta Central de Higiene Pública, presidida pelo Barão do
Lavradio, Dr. José Pereira do Rego, destinada a melhorar as condições de drenagem das ruas e
das habitações da cidade do Rio de Janeiro.
1853 - Lei nº 719 de 28/09/1853. O Governo de D. Pedro II contrata o “Serviço de limpeza das
casas da cidade do Rio de Janeiro e do esgoto das águas pluviais, com João Frederico Russel ou
outro qualquer”.
1857- Contrato de 25/04/1857, aprovado pelo Decreto nº 1929 de 26/04/1857, assinado com
base na Lei acima por João Frederico Russel e Joaquim Pereira de Vianna de Lima Junior –
ficaram os contratantes com o privilégio de esgotar as ruas e os prédios da área central da
cidade, com cerca de 4,24 km2 durante 90 anos consecutivos, terminando em 24/04/1947.
1862 - Em 20 de fevereiro é criada a empresa “The Rio de Janeiro City Improvements Company
Limited”, por Eduardo Gotto, em Londres, com capital inicial de 850.000 Libras, dividido em
34.000 ações ordinárias de 25 Libras cada.
1863 - Maio de 1863 – Transferido para a Companhia City o Contrato de Russel e Lima Junior.
1863 - Junho de 1863 – Iniciadas as obras do 3º Distrito Glória, sete anos após a assinatura do
contrato de Russel e Lima Junior
1864 - Inaugurada a Estação Elevatória de Tratamento de Esgotos do Rio, conhecido como
Estação de Tratamento de Esgotos da Glória, pelo Imperador D. Pedro II, recebendo inicialmente
os esgotos de 1.208 das 14.600 casas situadas na área de 158 hectares da bacia da Glória,
constituída pelos “bairros residenciais de Laranjeiras, Silvestre, Santa Teresa, Glória, Flamengo e
Catete, além de parte da Zona da Lapa, Praia de Santa Luzia e arredores, até as ruas Senador
Dantas, Evaristo da Veiga, Francisco Belisário e Costa Barros (5)“, com uma vazão de projeto
igual a 28 l/s.
A estação adotava o processo de tratamento primário químico, no qual, após o tratamento
preliminar seguia-se um tanque de armazenamento de produtos químicos (sulfato de alumínio,
cal e carvão vegetal) e um decantador primário, com tempo de detenção de aproximadamente
uma hora. O lodo, resultado do tratamento, era removido por barcaças e lançado em alto mar. Ela
estava situada na atual Praia do Russel, nº 1, hoje sede da Sociedade dos Engenheiros e
Arquitetos do Rio de Janeiro – SEAERJ.
A cidade do Rio de Janeiro foi a segunda capital do mundo a dispor de um sistema de
esgotamento sanitário completo. A primeira teria sido Londres, em 1815.
Inicialmente se adotou o sistema de esgotamento sanitário denominado de “misto”, ou
“separador parcial inglês”, que consistia em esgotar os esgotos domésticos das instalações e as
águas pluviais dos pátios internos e dos telhados das instalações. Para tanto a City foi autorizada
a construir não só o sistema de redes de esgotos como também a rede de águas pluviais.
Posteriormente nas áreas esgotadas pela City, depois do contrato de 1899, foi adotado o sistema
de redes de esgotos denominado de “separador absoluto”, no qual apenas os esgotos sanitários
eram encaminhados à rede de esgotos, tendo em vista a problemas apontados na época no
sistema misto, como forte extravasamento em regiões de chuva muito intensa.
A partir de 1º de janeiro de 1913 o sistema separador absoluto passou a ser adotado em todas as
novas construções e nas reconstruídas, e gradativamente foi substituindo o separador parcial em
toda a cidade.
1865 - Entra em funcionamento o sistema de esgotos da bacia da Gamboa, constituída pelos
bairros da Gamboa, Estácio e Catumbi, com uma estação de tratamento semelhante à da Glória,
com uma vazão de projeto igual a 35 l/s.
1866 - É colocado em funcionamento o sistema de esgotos da bacia do Arsenal com uma
estação de tratamento, também semelhante à da Glória, com uma vazão de projeto igual a 50 l/s.
1877 - Em 28 de setembro a Estação de Tratamento de São Cristóvão entrou em carga
1883 - Essa estação já esgotava 2.400 prédios com uma rede de esgotos de 36,5 km.
1878 - Em de outubro a Estação de Tratamento de Botafogo entrou em carga.
1882 - Em 18 de novembro foi aprovada a planta para a construção da Estação de Tratamento da
Alegria, que entrou em carga no ano seguinte, em 1883, com 1850 casas esgotadas e 33,5 km de
redes construídas.
É importante destacar que durante o período imperial a cidade do Rio de Janeiro foi dotada de 6
estações de tratamento de esgotos com capacidade para tratar os esgotos de 516.200
habitantes residentes nas principais áreas da cidade.
A cidade do Rio de Janeiro passa então a ser praticamente atendida na sua totalidade com
tratamento de esgotos, pelo processo de tratamento químico primário, que se acreditava ter sido
adequado para a qualidade do corpo receptor da época, que no caso era a Baía de Guanabara.
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Importante observar que àquela época era universalmente aceito que a purificação das águas de
esgoto só deveria atingir o grau exigido pelas condições das águas receptoras, e que, portanto,
toda a despesa feita para alcançar um resultado acima desse mínimo necessário, constituiria
dispêndio inútil dos recursos públicos, os quais poderiam certamente se melhor aproveitados em
outros serviços de interesse público.
Interessante destacar que já naquela época os técnicos em saneamento aceitavam como uma
forma de tratamento a disposição de esgotos brutos nos corpos receptores, desde que o
lançamento estivesse adequado ao corpo receptor.
1910 - Esgotamento da Ilha de Paquetá com a construção da Estação de Tratamento de Esgotos
da Ilha de Paquetá, 1ª estação do Brasil usando o processo de tratamento biológico por filtros
biológicos.
1941 - A ETE da Penha foi inaugurada para atender 40 mil habitantes (70l/s) por tratamento
primário.
1944 - No antigo Estado do Rio, na cidade de Niterói, foi construída a estação de tratamento de
esgotos de Icaraí, para tratar os esgotos de 80 mil habitantes, com uma vazão média prevista de
168 l/s.
1947 - Terminado o Contrato da Companhia City, tendo sido construída neste período sete
estações de tratamento de esgotos, incluindo-se seis estações do período do Império e a ETE de
Paquetá, e 708 km de redes de esgotos sanitários.
Seus serviços e pessoal foram incorporados ao DAE, onde constituíram o Serviço de Esgotos
abrangendo toda a área esgotada da cidade. Os serviços de esgotos passam para a esfera da
Prefeitura do Distrito Federal, constituindo o Serviço de Esgotos do Departamento de Águas e
Esgotos - DAE, que, até sua extinção em 1957, construiu 39 km de redes, 3 grandes elevatórias
na Zona Sul (Leblon, Saturnino de Britto e André Azevedo), entre outras menores, e ampliou a
Estação de Tratamento da Penha para 80 mil habitantes (140 l/s).
Saneamento no Período da República
1947 - Existiam cerca de 708 km de rede de esgotos, com 110.000 prédios ligados a mesma,
seis estações de tratamento (Arsenal, Gamboa, São Cristóvão, Botafogo e Alegria), utilizando o
processo de sedimentação com coagulação química, uma estação de tratamento na Ilha de
Paquetá, utilizando processo de filtração biológica e trinta e uma elevatórias.
Durante a República, os esgotos sanitários foram administrados pela The Rio de Janeiro City
Improvements Company Limited - City, pelo Departamento de Águas e Esgotos do Distrito
Federal – DAE, pelo Departamento de Esgotos Sanitários – DES, posteriormente Departamento
de Saneamento da Superintendência de Urbanização e Saneamento – SURSAN, pela Empresa
de Saneamento da Guanabara – ESAG e pela Companhia Estadual de Águas e Esgotos –
CEDAE.
1954 - O Decreto nº 12.453, de maio de 1954, extingue o Serviço de Esgotos e transfere seus
encargos para a 4ª Divisão do DAE, que passou a ser denominada de Divisão de Esgoto do DAE,
totalmente reestruturada a partir de novembro por Lei Municipal.
1956 – Lei Municipal, em outubro, desdobra o Departamento de Águas e Esgotos em dois: o
Departamento de Águas (DAA) e o Departamento de Esgotos Sanitários (DES).
1957 - Lei nº 899 de 28 de novembro de 1957 – criada a Superintendência de Urbanização e
Saneamento - SURSAN, absorvendo o acervo e os encargos de esgotos sanitários do
Departamento de Esgotos Sanitários – DES. O DAA foi para a Secretaria Geral de Obras Públicas
e o DES para a SURSAN.
1958 - Criada a Comissão de Planejamento dos Esgotos Sanitários – COPES – através de
convênio entre a SURSAN e o Serviço Especial de Saúde Pública – SESP do Ministério da Saúde.
1960 - Inaugurada a nova Estação de Tratamento de Esgotos da Penha, em 17 de julho, pelo
processo de filtros biológicos, para uma vazão média de 434 l/s (165 mil habitantes), e realizada a
construção de 90 km de redes em 3 anos.
1965 - Decreto “N” 351/1965 – transforma o DES em Departamento de Saneamento, até 1972.
1969 - Em 9 de dezembro é inaugurada a 1ª estação de tratamento por lodos ativado no Brasil, a
ETE da Ilha do Governador, tratando 200 l/s.
1972 - Lei 2027/72 – Autoriza o governo do Estado a criar a Empresa de Saneamento da
Guanabara – ESAG – efetivada pelo Decreto “E” 5.793/72, que, juntamente com as obras de
implantação de redes de esgotos sanitários realizadas pelo DES, alcança a marca de 4.000 km
de extensão de RES.

46

IX Congresso Brasileiro de Regulação e 3º ExpoABAR

Em dezembro de 1972, na extinção do DES/SURSAN, existiam nove estações de tratamento,
com uma vazão média total de 1.248 l/s, com uma eficiência de remoção de carga orgânica de
68,7% e em 31/7/75.
Na criação da CEDAE, estes números passaram a ser de dezesseis ETE’s, com quatorze em
funcionamento tratando 1.273,7 l/s com uma eficiência de 89,9%. Durante os períodos do DES e
da ESAG foram construídos aproximadamente
3.300 km de redes de esgotos sanitários
Em 1º de janeiro de 1973, inicia-se a administração dos esgotos pela ESAG, criada pelo
Governador Chagas Freitas em dezembro de 1972, tornando-se a Cidade do Rio de Janeiro “a
primeira cidade do país a ter uma companhia exclusiva para cuidar de seus esgotos, a Empresa
de Saneamento da Guanabara – ESAG” .
1975 - Conclusão das obras do Emissário Submarino de Ipanema (26 de setembro de 1975), com
4.350 m de extensão com tubos de 2,40 m de diâmetro e comprimentos variáveis de 14 m a 50
m.
1975 - Criada a CEDAE, como sociedade de economia mista, em 1º de agosto de 1975, com
base na autorização dada pelo Decreto-lei nº 39 de 24 de março de 1975, absorvendo a
Companhia Estadual de Águas da Guanabara – CEDAG, a Empresa de Saneamento da
Guanabara – ESAG e a Companhia de Saneamento do Rio de Janeiro – SANERJ, facilitando,
assim, os objetivos do Plano Nacional de Saneamento – PLANASA.
Emissário submarino de esgotos de Ipanema
O primeiro Plano Diretor de Esgotos da Cidade do Rio de Janeiro, realizado em 1964,
recomendava um emissário submarino como destino final dos esgotos da zona sul.
Posteriormente, a Empresa de Saneamento da Guanabara - ESAG, em 1973, no Plano Estadual
de Esgotamento Sanitário da Guanabara, referendava a escolha, baseado no princípio técnico de
que “tratar esgotos é adequar convenientemente o efluente sanitário ao corpo receptor”.
1978 - Em 8 de novembro foi inaugurada a nova Estação de Tratamento de Esgotos de Icaraí,
para atender a uma população de 250 mil habitantes, com uma vazão média de 650 l/s, sendo a
1ª no Brasil a usar peneiras rotativas, substituindo os decantadores primários, e secagem artificial
de lodo por meio de filtros prensa.
1979 - Ampliação da Estação de Tratamento de Esgotos da Penha, em outubro, para uma vazão
média de projeto de 1.686 l/s, utilizando em paralelo os processos de lodos ativados, tratando
1.000 l/s, e filtros biológicos, tratando 600 l/s, sendo que no início da operação, pela Divisão de
Operação e Tratamento em 1981, tratava 600 l/s (jan. e fev.).
Entre os meses de março e abril a estação tratava em torno de 800 l/s. A partir deste mês passa
a tratar 1.000 l/s. No ano seguinte alcançou a vazão de 1.200 l/s.
1994 - Inaugurada a estação de tratamento Lagoa de Estabilização do Jardim Gramacho, no
município de Duque de Caxias, para uma vazão média de 400 l/s.
1998 - Inaugurada a Estação de Tratamento de Esgotos de São Gonçalo, com tratamento
primário, para uma vazão de projeto de 780 l/s. Esta estação teve seu tratamento secundário,
pelo processo de lodos ativados por oxigênio puro (1ª no Estado do Rio de Janeiro), implantado
em 2001.
1998 – Ampliada a ETE da Ilha do Governador, tratando 525 l/s.
2000 - Início da operação da ETE de Pavuna-Meriti, em dezembro, com vazão de projeto de 1m3/
s, pelo processo de tratamento primário quimicamente assistido, beneficiando 410.500
habitantes, tratando inicialmente 170 l/s. Atualmente tem capacidade para tratar 1.500 l/s, em
tratamento secundário.
2000 – Ampliada a ETE Icaraí para 952 l/s, passando a estação para tratamento primário por
CEPT, seguido por um emissário submarino com 3.340 m de extensão e 1 m de diâmetro.
2001 - Início da operação da ETE da Alegria, em 01/07, com vazão média de projeto de 5 m³/s,
pelo processo de tratamento primário convencional, beneficiando 1,5 mil hab., tratando
inicialmente 1,2 m³ l/s. Hoje trata com tratamento secundário por lodos ativados convencional,
2,5 m³/s.
ETE da Barra da Tijuca
Com uma vazão de projeto de 2,3 m³/s foi constituída de tratamento preliminar e tratamento
primário com capacidade de ampliação para tratamento de uma vazão de até 5,3 m³/s.
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Emissário submarino de esgotos da Barra da Tijuca
Inaugurado em 10 de abril de 2007, foi projetado para atender as Bacias de Jacarepaguá,
Recreio dos Bandeirantes e Barra da Tijuca, para uma vazão final de 5,3 m³/s, dispondo seu
efluente a 5 km da costa e a 45m de profundidade.
Controle e redução de perdas em sistemas de abastecimento de água - Estudo de Caso: Rio de
Janeiro / Brasil pela metodologia da International Water Association - IWA
O estudo realizado pela Engenheira Sanitarista Monica Maria Pena para a área da Baixada de
Jacarepaguá, no município do Rio de Janeiro, analisa a viabilidade técnica e a sustentabilidade
econômica-financeira de um Programa de Controle e Redução de Perdas na área de 280 km2,
utilizando as premissas da metodologia da IWA com ações e intervenções ao longo de um
período de cinco anos.
Programa de Saneamento Ambiental dos Municípios do Entorno da Baía de Guanabara PSAM
Com recursos do BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento e do FECAM - Fundo Estadual
de Conservação Ambiental, o programa estadual visa incrementar os índices de coleta e
tratamento de esgotos nos municípios do entorno da Baía da Guanabara.
O programa conta com um componente voltado para a sustentabilidade das políticas públicas
municipais de saneamento e o planejamento do setor, incluindo a implantação de Sistemas
Municipais de Informação sobre Saneamento Básico e o fortalecimento fiscal dos municípios e
aprimoramento da capacidade de financiamento dos serviços de saneamento.
Em relação aos índices de tratamento de esgotos nos municípios do entorno da Baía da
Guanabara, com populações acima de 100.000 habitantes, segundo o IBGE, tem-se
aproximadamente:

-

Rio de Janeiro ~ 6, 3 milhões de hab., com 32 %;
Niterói ~ 490 mil hab., com 85 %;
São João de Meriti ~ 460 mil, com 17 %;
Belford Roxo ~ 470 mil, com 20 %;
Mesquita ~ 170 mil, com 15 %;
São Gonçalo ~ 1 milhão, com 2 %;
Duque de Caxias ~ 860 mil, com menos de 1%;
Nova Iguaçu ~ 800 mil, com menos de 1 %;
Magé ~ 230 mil, com menos de 1%
Itaboraí ~ 210 mil, também com menos de 1 %.

Na Figura 1, apresentada a seguir, é possível visualizar a região do entorno da Baía da Guanabara
e as manchas representativas do atendimento com sistemas de esgotamento sanitário.

Figura 1 - Municípios do entorno Baía da Guanabara e o atendimento com sistemas de esgotamento
sanitário
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Considerações sobre as oficinas de capacitação
É possível concluir que as oficinas de capacitação, com abordagem diversificada no âmbito da
gestão dos serviços de saneamento, representam uma estratégia de qualidade na capacitação
das instituições com responsabilidade de regulação.
Considerando a necessidade de aprofundamento do entendimento em relação ao saneamento
básico, e tendo em vista a iminente regulação e fiscalização das atividades da Companhia
Estadual de Águas e Esgoto (Cedae), as oficinas devem envolver funcionários e convidados de
diversos órgãos. Muitos outros eventos deverão acontecer para que o ente regulador esteja
preparados para atuar e a empresa regulada poder prestar um serviço de qualidade.
A oficina realizada reuniu especialistas de diferentes setores, que trataram temas desde o cenário
da gestão atual, conceitos e partes constituintes dos serviços de saneamento básico no Brasil,
modelos institucionais de organização, regulação dos serviços, controle de perdas em sistemas
de abastecimento de água, dentre outros.
De acordo com a avaliação dos participantes, dentre os resultados que estão sendo observados
no Brasil, as concessões privadas, assim como as empresas estaduais já reguladas, vem
demonstrando, a partir de diversos indicadores de desempenho, resultados que estão sendo
utilizados por diversas agências reguladoras no País, como exemplos de “Benchmarking”,
visando avaliar, por exemplo, a produtividade do trabalho e do capital, tanto nos serviços de água
e esgoto, como também em resíduos sólidos.
Observa-se também que a prestação dos serviços de saneamento deve ser acompanhada pelo
desenho de um modelo de regulação que possa atender ao preconizado pela legislação
brasileira, assim como às demandas de cada município, apontadas pelos Planos de Saneamento.
Além disso, os avanços mais significativos vêm ocorrendo em municípios que desenvolveram
alternativas para antecipar as metas de universalização.
Visitas Técnicas
Foram realizadas visitas técnicas a diversas instalações operacionais da CEDAE, incluindo:
- Estação de Tratamento de Água do Guandu, com vazão média de 43 metros cúbicos por
segundo, considerada a principal Estação de Tratamento de Água do Estado do Rio de
Janeiro;
- Estação de Tratamento de Esgotos da Alegria, projetada para 5 metros cúbicos por
segundo, operando atualmente com mais de 2,5 metros cúbicos por segundo;
- Estação Elevatória de Água do Lameirão;
- Centro de Controle Operacional, localizado no edifício onde funciona a sede da empresa, no
centro da cidade do Rio de Janeiro.
- Estação de Tratamento de Esgotos Constantino Arruda Pessôa - Essa estação de
tratamento de esgotos é atualmente operada pela empresa Foz Água 5, que atua a partir de
contrato de concessão com a Prefeitura Municipal da Cidade do Rio de Janeiro. A área de
atuação corresponde à Área de Planejamento 5 - AP-5, do Município do Rio de Janeiro,
onde os serviços de abastecimento de água são prestados pela CEDAE, com regulação
pela AGENERSA, ficando os serviços de esgotamento sanitário, e toda a parte comercial,
sob responsabilidade da empresa Foz Água 5, com regulação pela Secretaria Municipal de
Saneamento e Recursos Hídricos - Rio Águas.
Resultados Obtidos
O quadro de profissionais especializados atualmente em atuação no ente regulador em estudo,
no caso a Agenersa, conta com engenheiros, advogados, administradores, contadores, técnicos
em edificações e profissionais na área de comunicação social. Nem todos têm experiência
específica na área de saneamento básico, mas já possuem vivência na área de regulação de
serviços públicos de infra-estrutura, prestados sob a forma de concessão.
Desta forma, as atividades de capacitação, incluindo as oficinas de saneamento básico, têm
resultado em uma melhor compreensão desses profissionais quanto aos aspectos jurídicoinstitucionais, econômico-financeiros, assim como, obviamente, aos aspectos técnicos e
operacionais.
Como os serviços prestados por empresa estatal estadual seguem um modelo adotado
anteriormente à Lei 11.445/2007 - Política Nacional de Saneamento Básico, principalmente
quanto à sustentabilidade econômica e financeira, à regulação e ao controle social, é razoável
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que a adequação dessas empresas às novas diretrizes preconizadas pela referida lei federal não
ocorra a curto prazo, sendo também razoável que o mesmo processo aconteça com os
profissionais envolvidos com a regulação desses serviços.
Conclusões e Recomendações
As ações de capacitação do quadro de profissionais de um ente regulador de saneamento são
fundamentais para se garantir condições qualitativas mínimas nas intervenções previstas pelos
marcos regulatórios vigentes, sem o que, as decisões regulatórias podem ser objeto de
questionamentos e críticas advindas do próprio setor e da sociedade como um todo.
Entretanto, para se garantir efetividade na atuação do ente regulador em relação à regulação e
fiscalização da prestação dos serviços de saneamento básico por empresa estatal estadual, é
importante, e fundamental, que as ações de capacitação sejam contínuas, partindo-se sempre de
uma abordagem mais genérica, se aprofundando gradativamente em questões mais específicas
em relação a todos os aspectos que permeiam a área de saneamento básico.
Desta forma, os temas abordados no processo de capacitação, desde o histórico da prestação
dos serviços de saneamento básico no Estado do Rio de Janeiro, tanto sob o ponto de vista
jurídico e institucional, mas também pelos aspectos técnicos e operacionais, até as abordagens
em relação aos novos modelos de gestão e ao controle de perdas em sistemas de abastecimento
de água, não se esgotam temporariamente, mas permanecem válidos e merecedores de
aprofundamentos.
Em última análise, não apenas a estrutura, mas também a concepção do ente regulador devem
estar sempre em permanente adequação à realidade dos municípios atendidos, à abrangência e
qualidade dos serviços e à inovação tecnológica, de forma a permitir contínua evolução para a
universalização dos serviços.
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RESUMO
O presente artigo objetiva apresentar os consórcios públicos como instâncias de regulação na
área do saneamento básico. Para tanto, visando a apropriação desta questão e sua
resolutividade, organizou-se o presente artigo a fim de definir a constituição de agências
reguladoras através de consórcios públicos, bem como expor doutrinas existentes sobre o tema,
conceituando saneamento básico e, verificando quais são as vantagens oriundas de sua
implantação. Para tal, quanto a sua metodologia, o referido artigo quanto a sua abordagem e
objetivos, será qualitativo e descritivo respectivamente e, adotará o procedimento de estudo de
caso (survey). Neste sentido, será analisada como exemplo a atuação da Agência Intermunicipal
de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos Municipais do Médio Vale do Itajaí
(AGIR) quanto à sua funcionalidade, considerando previamente que esta agência vem atuando de
forma efetiva quanto a seus processos, priorizando a continuidade e qualidade nos serviços
prestados à população na área do saneamento básico, mediante a legal e eficiente regulação,
controle e fiscalização dos mesmos.
Palavras-chave: Agência Reguladora, Consórcio Público, Saneamento Básico, AGIR.
INTRODUÇÃO
As políticas públicas deveriam, em tese, responder às demandas da sociedade. Tendo em vista o
panorama brasileiro no que tange as tratativas relacionadas ao saneamento básico, bem como às
políticas públicas existentes até a introdução da Lei nº 11.445/2007, leia-se também como Lei do
Saneamento Básico, se vislumbrava até então, um cenário precário e sem a devida
regulamentação de uma legislação que viesse nortear esse setor público vital ao bom
funcionamento de áreas como meio ambiente e saúde pública.
No entanto, com a aprovação desta Lei iniciaram-se mais intensamente os debates acerca da
questão ambiental versus saúde pública, com a questão principal de indicadores como a água
tratada, esgotamento e resíduos sólidos. Deste modo, a legislação trouxe consigo uma série de
deveres e obrigações a serem cumpridas pelo ente público, o qual inclusive tem sua competência
por imposição constitucional. Esta prevê que o município é o responsável pelo saneamento
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básico, que por sua vez poderá delegar as atividades de regulação para uma entidade, a qual
pode ser municipal, intermunicipal ou estadual, conforme prevê a Lei do saneamento.
Mediante o exposto, o presente artigo objetiva apresentar os consórcios públicos como
instâncias de regulação, com enfoque em sua legalidade e funcionalidade enquanto mecanismo
de eficiência, eficácia, economicidade e efetividade na regulação, controle e fiscalização dos
referidos serviços integrantes da área de abrangência do saneamento básico. Para tanto,
explorou-se a experiência da Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização dos
Serviços Públicos Municipais do Médio Vale do Itajaí (AGIR). Esta sim, foi o principal ponto de
partida dos municípios que a compõem, os quais se organizaram para formação do referido
consórcio público intermunicipal.
Quanto a sua metodologia, o referido artigo será de caráter qualitativo quanto à abordagem,
descritivo quanto aos objetivos e, estudo de caso (survey) como procedimento técnico adotado.
O presente artigo está construído de maneira estruturada, abordando-se assuntos pertinentes à
pesquisa como: saneamento básico, agência reguladora e consórcio público.
Importante salientar que deve haver um elo em comum entre os munícipios para a formação de
um consórcio, este elo aproxima as diferenças e interesses, gerando uma sinergia para enfrentar
os desafios da temática saneamento básico, visando ainda o benefício mútuo. Desta forma, é de
grande valia destacar que os consórcios públicos intermunicipais também significam um
importante instrumento de gestão regionalizada, além de caracterizarem o elemento fomentador
do desenvolvimento de políticas públicas nas mais diversas áreas, como: saúde pública,
transporte público, entre outras. E não menos importante, no saneamento básico, foco do
presente estudo.
CONSÓRCIOS PÚBLICOS
A caracterização dos consórcios publicou começou a ganhar forma e destacada importância com
a criação da Emenda Constitucional n° 19/98. Esta, em seu texto, ao alterar a redação do artigo
241, determinou que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disciplinassem por
meio de lei os consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados,
autorizando a gestão associada dos serviços públicos.
Neste sentido, tal legislação apresentou-se como um grande avanço à qualidade da gestão no
setor público, pois a partir de então as responsabilidades atribuídas ao poder público, agora
podiam ser executadas por mais de um ente federado, atuando em conjunto e com maior
representatividade.
Por conseguinte, a fim de regulamentar a criação de consórcios públicos, foi promulgada a Lei nº
11.107, de 6 de abril de 2005 – Lei de Consórcios Públicos e de seu regulamento, o Decreto nº
6.017, de 17 de janeiro de 2007. Ribeiro (2007) apresenta a lei nº 11.107/2005, como a primeira
lei brasileira a tratar exclusivamente de instrumentos de cooperação federativas, podendo ser
considerada como o marco do início do processo de institucionalização das relações federativas.
Cabe relatar para fins de melhor exemplificação, que anteriormente a estas legislações, os
consórcios figuravam de maneira discreta, sendo inclusive, excluídos de nossas Constituições,
como pode ser demonstrado na linha de tempo a seguir:
Figura 1 – Linha do tempo.
De 1891 a
1937

Os consórcios eram contratos celebrados entre municípios cuja eficácia
dependia de aprovação do estado.

1937

A Constituição reconhece que os consórcios (“associações de municípios”) são
pessoas jurídicas de direito público.

1961

É criado o BRDE, a primeira autarquia interfederativa brasileira.

De 1964 a
1988

Surgem os consórcios administrativos, meros pactos de colaboração sem
personalidade jurídica.

De 1988
até hoje

Criação de inúmeros consórcios públicos. Em 2001, só na área da saúde, haviam
1969 municípios consorciados.

53

IX Congresso Brasileiro de Regulação e 3º ExpoABAR
Em 1998

A Emenda Constitucional nº 19 alterou a redação do art. 241 da Constituição,
introduzindo os conceitos de consórcio público e de gestão associada de serviços
públicos.

2005

Lei de Consórcios Públicos.

2007

Decreto nº 6.017, de 17.1.2007, regulamenta a Lei de Consórcios Públicos.

Fonte: Ribeiro (2007, p. 19).

Assim, os consórcios públicos são formados por dois ou mais entes da federação para realizar
ações de interesse comum. O Decreto nº 6.017/2007, que regulamenta a Lei nº 11.107/2005,
conceitua consórcio público como:
[...] pessoa jurídica formada exclusivamente por entes da
Federação, na forma da Lei no 11.107, de 2005, para
estabelecer relações de cooperação federativa, inclusive a
realização de objetivos de interesse comum, constituída como
associação pública, com personalidade jurídica de direito
público e natureza autárquica, ou como pessoa jurídica de
direito privado sem fins econômicos.
Ao tratar ainda do conceito de consórcio público, Batista (2011) afirma que ao atuar de forma
isolada, Estados e municípios, apresentam dificuldades em proporcionar e garantir a melhor
solução para os problemas complexos da coletividade. Assim, o referido autor afirma que a
solução deve envolver múltiplos esforços, além do comprometimento de diversos agentes e a
articulação permanente através dos consórcios públicos, estes como uma ação estratégica por
parte de seus consorciados, os quais cooperam entre si, possibilitando ações cooperadas,
compartilhadas e efetivas entre entes federados
Na continuidade, Carvalho Filho (2008, p. 205) traz a ensinança que, "ao exame do delineamento
jurídico dos consórcios públicos, pode afirmar-se que sua natureza jurídica é a de negócio
jurídico plurilateral de direito público com o conteúdo de cooperação mútua entre os pactuantes".
Assim, é nítido que os consórcios públicos vislumbram a cooperação e o desenvolvimento, e não
a competição e o puro e simples crescimento, sendo que a congregação desses esforços de
forma organizada envolve inúmeras etapas e regramentos legais para a criação e implantação de
um consórcio público, às quais são relacionadas por Batista (2011):

•
•
•
•
•
•
•
•

1ª Etapa – Identificação de objetivos e interesses comuns;
2ª Etapa – Elaboração de estudos de viabilidade técnica;
3ª Etapa – Definição e elaboração de Protocolo de Intenções;
4ª Etapa – Assinatura do Protocolo de Intenções;
5ª Etapa – Ratificação do Protocolo de Intenções;
6ª Etapa – Elaboração do estatuto do consórcio público;
7ª Etapa – Assinatura do estatuto do consórcio público;
8ª Etapa – Adoção de providências complementares de caráter institucional, visando à
integração do consórcio público no âmbito da Administração Pública;
• 9ª Etapa – Obtenção do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) e abertura de conta
bancária;
• 10ª Etapa – Adoção pelos entes participantes de destinação orçamentária;
• 11ª Etapa – Medidas para o funcionamento do consórcio.
Mediante o exposto, infere-se que a criação de um consórcio público é algo complexo, pois
exige planejamento, vontade governamental e união regional, ao visar a concretização de
políticas públicas como resultado da vontade política dos representantes do poder público
fortalecida pelo amplo diálogo com a sociedade civil, representação essencial nesta construção
(BATISTA, 2011).
SANEAMENTO BÁSICO
Ao conceituar saneamento básico percebemos que historicamente este abarcava apenas os
serviços de água e esgotamento sanitário, evoluindo para além desses serviços e englobando o
manejo de resíduos sólidos, a limpeza urbana e a drenagem e o manejo de águas pluviais. Tal
afirmação consolida-se com a promulgação da Lei n° 11.445, de 5 de janeiro de 2007, a qual
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trata das diretrizes nacionais para o saneamento básico e considera saneamento como o
conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de abastecimento de água
potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, drenagem e
manejo das águas pluviais urbanas. Dentro desse contexto Alochio (2007), define cada um destes
conjuntos de serviços da seguinte forma:
A. abastecimento de água potável: incluem-se todas as atividades, infraestruturas e
instalações necessárias ao abastecimento público de água potável, englobando desde a
captação até as ligações prediais e os respectivos instrumentos de medição;
B. esgotamento sanitário: abrange as atividades, infraestruturas e instalações operacionais de
coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados dos esgotos sanitários,
englobando desde as ligações prediais até o seu lançamento final no meio ambiente;
C. limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos: atividades, infraestruturas e instalações
operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino final do lixo
doméstico e do lixo orgânico da varrição e limpeza de logradouros e vias públicas;
D. drenagem e manejo das águas pluviais urbanas: atividades, infraestruturas e instalações
operacionais de drenagem urbana de águas pluviais, de transporte, detenção ou retenção
para o amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição final das águas
pluviais drenadas nas áreas urbanas.
Assim, entende-se a temática do saneamento básico como uma das grandes prioridades e
desafios enfrentados pelos gestores públicos federais, estaduais e municipais. Isto, em razão da
demanda de serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem pluvial,
resíduos sólidos e limpeza urbana, que por sua complexidade podem ser onerosas aos cofres
públicos. Para tanto, se faz necessária à atuação das agências reguladoras neste processo,
como uma figura mediadora entre as três vertentes existentes neste contexto dos serviços
públicos municipais na área do saneamento, quais sejam: o Poder Público, os prestadores de
serviços e os usuários dos serviços de saneamento básico (BORBA; SCHMITT, 2012).
Em resumo, o saneamento básico visa fornecer qualidade de vida para o crescimento sustentável
e a promoção da saúde humana. Para tanto, vislumbra-se a necessitando de uma regulação
eficiente, eficaz e efetiva, e de recursos para investimentos neste setor. Acredita-se que tal
política foi parcialmente atendida com a Lei nº 11.445/2007, nossa Política Federal de
Saneamento Básico e igualmente com os Planos advindos desta. Assim, como instâncias de
gestão regionalizada e de governança pública, a referida lei traz em seu texto o incentivo aos
consórcios públicos para a regulação dos serviços como resolutiva para a universalização do
saneamento básico.
AGÊNCIA DE REGULAÇÃO
Na década de 1990 surgem no Brasil as agências reguladoras, este como um novo modelo
administrativo e econômico vigente. Assim, determinados setores públicos devido a sua gestão
equivocada e natureza econômica tendem a desequilíbrios e desacertos e, é através de uma
atividade regulatória exercida pelo Estado (todas as esferas, leia-se federal, estadual ou
municipal), usualmente por meio de um ente regulador, que esta situação tende a melhorar e a
ser solucionada visando a garantia da prestação dos serviços de saneamento básico (BORBA;
SCHMITT, 2012).
A Lei n° 11.445/2007, inclusive, através de seu Capítulo V e
artigos seguintes, apresenta a atividade regulatória na área do
saneamento como um dos itens primordiais à Política Nacional
do Saneamento Básico. Acerca do tema em apreço, Alochio
(2007, p. 84) aduz que:
O § 1º do art. 23 autoriza a delegação da função regulatória
dos serviços públicos de saneamento básico. Os titulares da
competência para tais serviços poderão delegar a função
reguladora para qualquer entidade reguladora constituída nos
limites do respectivo Estado. No ato de delegação devem se
tornar evidentes e claras a forma de atuação da agência
delegatária, bem como a abrangência das atividades a serem
desempenhadas pelas partes envolvidas.
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A fim de elucidar quais são os objetivos da atividade regulatória, o artigo 22 do Capítulo V da Lei
nº 11.4445/2007, apresenta os seguintes incisos:
- estabelecer padrões e normas para a adequada prestação
dos serviços e para a satisfação dos usuários;
- garantir o cumprimento das condições e metas
estabelecidas;
- prevenir e reprimir o abuso do poder econômico, ressalvada
a competência dos órgãos integrantes do sistema nacional de
defesa da concorrência;
- definir tarifas que assegurem tanto o equilíbrio econômico e
financeiro dos contratos como a modicidade tarifária, mediante
mecanismos que induzam a eficiência e eficácia dos serviços e
que permitam a apropriação social dos ganhos de
produtividade.
O Decreto nº 7.217/2010, regulamentador da Lei nº 11.445/2007, define em seu artigo 2º a
regulação como todo e qualquer ato que discipline ou organize determinado serviço público,
incluindo suas características, padrões de qualidade, impacto socioambiental, direitos e
obrigações dos usuários e dos responsáveis por sua oferta ou prestação e, fixação e revisão do
valor de tarifas e outros preços públicos, para alcançar os objetivos elencados.
Buscando a universalização dos serviços de saneamento básico, o Estado então, deixa de
exercer diretamente alguns serviços, ainda que considerados de natureza essencial, passando-os
ao particular que deverá atender às regras e normas ditadas pelo agente regulador, no que tange
às questões técnico- operacionais, à defesa dos interesses do consumidor e a proteção da livre
concorrência (PIETRO, 2009).
Nesta linha, os autores Côco e Almeida (2013), enumeram as seguintes competências das
agências reguladoras:

• Normativa: capacidade de emitir comandos;
• Adjudicatória: emissão de atos concretos direcionados a aceitar a integração de atores
•
•
•
•

econômicos no setor regulado para lhes dar direitos específicos, como, por exemplo, na
regulação tarifária;
Fiscalizatória: monitorar a ação dos particulares e cobrar deles atuação de acordo com a
ordenação do setor;
Sancionatória: comportamentos que discordem dos padrões instituídos e conter falhas
de mercado ou violações aos direitos dos consumidores dos bens ou serviços regulados;
Arbitral: dirimir conflitos entre regulados;
De recomendação: auxiliar, guiar e informar o poder político quanto às necessidades de
formulação ou reformulação das políticas públicas setoriais.

Considerando este contexto, a agência reguladora deve atuar na mediação de conflitos entre
população, poder público e prestadores, com ênfase nos usuários, na busca pela garantia da
eficiência, eficácia, economicidade e efetividade na prestação dos serviços públicos na área do
saneamento. Apresenta-se ainda que a regulação objetiva a mediação e não a imposição de
ações, sendo que seu papel consiste no arbítrio de atuações e de interesses (BORBA, SCHMITT,
2012).
Para Alochio (2007), por meio da regulação prioriza-se o atendimento aos princípios
estabelecidos a saber: independência decisória, incluindo autonomia administrativa, orçamentária
e financeira da entidade reguladora, transparência, tecnicidade, celeridade e objetividade das
decisões.
Agência Reguladora via Consórcio Público
A Lei nº 11.445/2007 nos traz a necessidade de que os serviços de saneamento básico de
responsabilidade dos municípios estejam adstritos a uma entidade reguladora, com a
possibilidade de se formar uma agência ou associar-se a uma existente. Porém, é dispendioso a
criação de uma agência própria, pois diante de necessidades sociais ilimitadas e recursos
públicos escassos, não é viável à administração montar tal estrutura, a qual demandaria altos
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investimentos para organização, implantação e manutenção da referida agência (BORBA;
SCHMITT, 2012).
A possibilidade de regulação dos serviços públicos por meio de consórcio público encontra
amparo expresso na Lei nº 11.445/07, que em seu artigo 8º dispõe que “os titulares dos serviços
públicos de saneamento básico poderão delegar a organização, a regulação, a fiscalização e a
prestação desses serviços, nos termos do art. 241 da Constituição Federal e da Lei nº 11.107, de
6 de abril de 2005”. Assim, com respaldo legal, a criação de consórcios públicos torna-se uma
importante opção para a melhor otimização dos recursos públicos, decorrente da união de
esforços de entes federados para a persecução de objetivos comuns.
Dessa forma, tanto os entes que constituem o consórcio como os recursos que financiam a sua
ação são públicos e entre as vantagens apontadas na constituição do consórcio, está a
agilização na execução de projetos, barateamento dos custos, maior transparência à aplicação
dos recursos públicos e ampliação da capacidade contratual, inclusive na captação de recursos,
como destaca Batista (2011). O autor afirma ainda que prefeitos e autoridades municipais que já
tiveram experiências em ações com consórcio afirmam como resultados: o fortalecimento da
autonomia do município, o aumento da transparência, o peso político regional para as demandas
locais, a agilidade na elaboração de diagnósticos e ações de governo, a economia de recursos e
a diminuição das desigualdades regionais.
Para Weber (2009) a maior eficiência do uso dos recursos públicos é um dos grandes pontos
positivos ao pensarmos os consórcios públicos, pois são compartilhados os custos de
implantação e de funcionamento dos mesmos, gerando diminuição de custos para os municípios.
Dessa forma, o volume de recursos aplicados como investimento no consórcio e o custeio de seu
uso são menores do que a soma dos recursos que seriam precisos a cada um dos municípios
para gerar os mesmos resultados.
Para os autores Borba e Schmitt (2012, p. 8), “a constituição de uma Agência Reguladora via
consórcio público amplia a capacidade de gestão dos serviços públicos municipais, potencializa
as ações de regulação, controle e fiscalização e, favorece os usuários, atendendo suas ilimitadas
demandas”.
AGIR
Os municípios da Associação dos Municípios do Médio Vale do Itajaí (AMMVI) uniram-se para
idealizar a criação de um ente de regulação regional para os serviços públicos de saneamento
básico, em atendimento às exigências da Lei nº 11.445/2007, além de pensar no
desenvolvimento regional por meio de soluções integradas com redução do custo operacional e
tecnicidade das ações. Assim, a AMMVI propôs a criação de Agência Reguladora através da
formação de um consórcio público, abrangendo os mesmos quatorze municípios da Associação,
com independência e autonomia decisória, financeira e administrativa.
O Protocolo de Intenções com o objetivo de constituir consórcio público foi formalizado no dia 08
de dezembro de 2009. Nasce então a AGIR (Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e
Fiscalização de Serviços Públicos Municipais do Médio Vale do Itajaí) como pessoa jurídica de
direito público, sem fins econômicos, instituída sob a forma de associação pública (consórcio
público), dotada de independência decisória e autonomia administrativa, orçamentária e
financeira, inscrita no CPNJ nº. 11.762.843/0001-41. É regida pelas normas da Constituição da
República Federativa do Brasil, da Lei Federal nº 11.107/2005 e do Decreto nº 6.017/2007.
A AGIR atua no controle, regulação e fiscalização dos serviços públicos municipais do setor de
saneamento básico, compreendido como os serviços:

•
•
•
•
•

Abastecimento de água;
Esgotamento sanitário;
Limpeza urbana;
Manejo de resíduos sólidos;
Drenagem e manejo das águas pluviais urbanas.

Atualmente catorze municípios estão consorciados a AGIR, conforme figura 2: Apiúna, Ascurra,
Benedito Novo, Blumenau, Botuverá, Doutor Pedrinho, Gaspar, Guabiruba, Indaial, Pomerode,
Rio dos Cedros, Rodeio e Timbó.
Figura 2 – Estrutura organizacional da AGIR.
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Fonte: AGIR (2015).

Entre as inúmeras atribuições da AGIR, pode-se citar a regulação da prestação dos serviços
públicos de saneamento básico por meio da fixação de normas, regulamentos e instruções; o
acompanhamento e fiscalização da prestação dos serviços públicos regulados; a manifestação
quanto ao conteúdos dos editais de licitação, buscando o equilíbrio econômico-financeiro dos
contratos de concessão, permissão e autorização; a moderação ou arbitração dos conflitos de
interesse; a avaliação dos planos e programas de metas e investimentos das operadoras dos
serviços delegados; a participação em audiências e consultas públicas referente à prestação dos
serviços públicos regulados e a análise e concessão da revisão e o reajuste das tarifas.
Em sua caminhada, valorosos benefícios resultantes do modelo consorciado AGIR podem ser
identificados, entre eles: equilíbrio, transparência, segurança jurídica, tecnicidade da regulação,
controle e fiscalização, economia pelo ganho de escala, afastamento do viés político-partidário,
harmonização e unificação das normas, indicadores e critérios de qualidade e eficiência. Ainda,
os seguintes pontos fortes podem ser destacados: capacitação da equipe gestora e operacional,
relação com prefeituras, prestadores e usuários, sistema de atendimento de ouvidoria,
atendimento ao público em geral, Comitê de Regulação atuante e todos os servidores contam
com nível de graduação e pós-graduação.
A Agência Reguladora apresenta a seguinte estrutura organizacional, de acordo com a figura 3:
Figura 3 – Estrutura organizacional da AGIR.

Fonte: AGIR (2015).
Se considerarmos sua estrutura, desde 2011, quando do efetivo início de suas atividades, a AGIR
ampliou seu espaço físico e quadro de pessoal, dispondo atualmente de uma ampla área dentro
da Associação dos Municípios do Médio Vale do Itajaí – AMMVI, o que facilita seu trabalho
regional com a própria Associação e igualmente com os outros consórcios inseridos nesta.
Igualmente, após a realização de dois concursos públicos, dispõe de uma equipe multidisciplinar
para garantia da tecnicidade de seu trabalho, contando com advogados, engenheiros,
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administradores, secretária executiva, contadores (estes últimos mediante Convênio de
Cooperação com a AMMVI), entre outros profissionais.
Atualmente, a independência financeira da AGIR advém da cobrança das taxas de regulação de
cada prestador dos serviços públicos de saneamento, como as taxas de abastecimento de água,
esgotamento sanitário e de coleta transbordo, transporte, tratamento e destinação final de lixo.
As taxas referentes à regulação dos serviços de varrição e limpeza e drenagem pluvial ainda não
são cobradas, embora haja previsão legal para tanto.
Mediante o exposto, demonstra-se a garantia da AGIR na busca continuada de sua
independência técnica, decisória e financeira. Pinheiro (2006) traz a independência como um
conjunto de propriedades financeira, estrutural e funcional, propriedades estas fundamentais para
a tomada de decisões em bases técnicas. Ainda, acerca da fundamental importância da
independência das agências, a Pinheiro (2006, p. 42) enuncia que:
A independência financeira caracteriza-se pela presença de
fontes de receitas próprias, normalmente oriundas dos
serviços regulados. Já a independência estrutural é
evidenciada pela existência de um quadro de pessoal
especializado e próprio. A independência funcional materializase na disposição de uma diretoria colegiada, mandatos
alternados de diretores e quarentena dos dirigentes. Não
obstante essas inter-relacionadas liberdades, as agências
estão vinculadas a regras gerais da administração pública
brasileira, como as de estabelecer seus planos de trabalho em
consonância com os orçamentos anuais do ente federativo a
que está atrelada e de realizar dispêndios de acordo com a
legislação que regula as licitações públicas.
Assim, com base no apresentado até este ponto, a AGIR apresenta-se como uma Agência cada
vez mais consolidada na região do Médio Vale do Itajaí, portanto, em pleno atendimento às
palavras de Pinheiro (2006), o qual explana que as Agências Reguladoras devem garantir o bom
funcionamento dos serviços públicos e o uso correto dos bens públicos, além de preservar a
saúde econômico-financeira dos prestadores dos serviços e fomentar a harmonia com os
gestores públicos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considerando o tratado no presente artigo, as agências reguladoras aparecem como as grandes
intermediadoras e conciliadoras das figuras envolvidas no saneamento básico, estas designadas
como Poder Público, prestadores e usuários. Assim, traz-se como proposta a regulação destes
serviços através dos consórcios públicos, onde os municípios organizam-se estruturando sua
agência de regulação nestes moldes.
Para tanto, apresenta-se como exemplo, a Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e
Fiscalização de Serviços Públicos Municipais do Médio Vale do Itajaí (AGIR), esta sob a forma de
consórcio público de direito público, composta atualmente por catorze municípios.
A aliança é uma característica forte do consórcio público, no qual ele sobrevive, principalmente,
mediante a confiança mútua entre seus parceiros, que não devem sentir-se explorados ou
enganados. Cabe ressaltar que uma cultura de confiança não se cria por si só, é um longo
caminho para o desenvolvimento dessa confiança e de um processo de aprendizagem entre os
participantes, nesse caso, os municípios em razão da aliança municipal formada através dos
consórcios públicos (KISSLER; HEIDEMANN, 2006).
O fato é que os atores regionais, quais sejam os municípios integrantes do consórcio AGIR,
desenvolvem ações conjuntas por conseguirem avaliar de forma real os problemas de sua região,
da mesma forma em que trabalham o planejamento e a execução de ações para a resolução
dessas problemáticas da área do saneamento básico. Convém expor que o saneamento básico é
um dos mais importantes serviços públicos ofertados à população, isto, pois ele está
inteiramente ligado à qualidade de vida da população, relacionando às condições de
abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos, limpeza urbana e drenagem
pluvial.
Infere-se portanto, que a atuação de agências de regulação sob a proposta de consórcio público
encontra-se na centralidade do sucesso desta qualidade de vida atrelada à prestação dos
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serviços, salientando- se seu papel na regulação, controle, fiscalização e mediação de todas as
vertentes e atores da área do saneamento básico. Por fim, destaca-se a significância dos
consórcios públicos intermunicipais como instrumento ímpar de gestão regionalizada, além de
caracterizarem o elemento fomentador do desenvolvimento de políticas públicas nas mais
diversas áreas, como: saúde pública, transporte público, entre outras. E não menos importante,
na regulação do saneamento básico, foco do presente estudo.
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RESUMO
O Princípio da Legalidade brasileira vem insculpido no art. 5º II da Constituição Federal, bem
como no art. 37 caput da citada carta, no que tange a estrita legalidade administrativa. Acontece
que não raras vezes, as autarquias especiais, denominadas agências reguladoras, responsáveis
pela atividade de regulação em diversos setores da economia, vem desrespeitando este princípio
primordial do Estado de Direito, fazendo uso de atos normativos caracterizados pelos requisitos
da generalidade e abstração, inovadores na ordem jurídica, proporcionando uma série de ações
inconstitucionais a serem versadas em âmbito judicial, desestruturando o arquétipo jurídico
estabelecido por Kelsen, e seguido pelo Brasil, contrariando a hierarquia das normas do sistema
jurídico brasileiro. Neste condão, a pesquisa objetiva analisar a abordagem das condutas,
justificando a reprovação das atitudes do setor, em busca do respeito pela ordem jurídica
estabelecida, demonstrando a posição dos diversos críticos da área, a fim de contribuir
positivamente para a doutrina, corroborando com o necessário respeito ao essencial Princípio da
Legalidade. Tudo isso com base numa pesquisa bibliográfica e jurisprudencial dedutivista.
PALAVRAS CHAVE: Princípio da Legalidade – Regulação - Inconstitucionalidades
INTRODUÇÃO
Sabendo-se que o princípio da legalidade é um dos pilares do Estado de Direito, consubstancia
uma organização estatal com condutas previamente estabelecidas na lei, impedindo atos não
admitidos pelo ordenamento jurídico vigente.
Este princípio envolve grandes questões jurídicopolíticas, como o constitucionalismo, o
positivismo jurídico, os direitos fundamentais do homem, como a liberdade e a individualidade.
Entretanto, o Estado de Direito vem adotando a extensão normativa de suas funções, mediante
três vertentes ontológicas: pautado em leis resultantes de um procedimento previsto e aceito pela
sociedade civil organizada; fundamento político da luta pela lei como fruto do conflito social de
interesses harmonizados mediante a prática da justiça; mas desencadeando uma inflação
legislativa desvalorizadora da lei.1
Nota-se que a evolução da preferência da lei como “autovinculação” do poder executivo e da
administração a uma forma de ato legislativo desencadeou o ato governamental de produzir leis,
enquadrando-nos numa verdadeira crise legal na busca de maior eficiência.2
Observe que este direito normativo em expansão ocorre tanto na ordem interna como na
internacional, inclusive alguns autores vem analisando a hipótese de que a lei passa por um
período de transformação conceptiva num Estado pós moderno baseado na complexidade da
realidade com um rompimento do dogmatismo em favor do pragmatismo, com maior
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Estado. São Paulo: Revista dos Tribunais, junho, 1997, p.16-19
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flexibilização do conteúdo normativo, uma hierarquia legal estanque dando lugar aos standards,
cada vez mais sistematizadores dos comportamentos sociais em adaptação.3
Absorve-se a racionalização pela produção normativa, em virtude da tendência de maior
codificação do Direito em conjunto com a crescente descentralização do poder normativo em
virtude da valorização da técnica legislativa. Neste ínterim, o Princípio da Legalidade ressurge
como um novo elemento de equilíbrio no ordenamento excessivamente normatizado e regulado.4
DESENVOLVIMENTO
A nova ordem legal possui dois preceitos fundamentais: o Princípio Democrático e o Estado de
Direito. Com relação ao primeiro, temos a lei proveniente da decisão resultante do conflito de
interesses sociais, enquanto o Estado de Direito tem a lei como instrumento material para o
desenvolvimento da atividade administrativa, e como garantia contra o abuso de poder.5
Isto traz legitimidade a lei, na medida em que há participação popular na sua elaboração,
impedindo que ela seja abusiva, e distante da realidade, eis que o poder público deve ser
baseado estritamente na legalidade administrativa.
É importante distinguir lei em sentido material e lei em sentido formal, classificação esta surgida
no século XIX, pela doutrina alemã. Lei em sentido formal é todo ato do Legislativo ou de
qualquer outro órgão com competência para emitir normas, mas em respeito ao procedimento
específico e exteriorizado por determinada forma. Enquanto a lei material é decorrente do
Legislativo no exercício de sua função típica. Neste sentido, toda lei em sentido material é
também lei em sentido formal. Assim a medida provisória e a lei delegada, por serem produzidas
pelo Executivo não são qualificadas como leis formais, mas tão somente como atos equiparados
à estas conforme a doutrina nacional.6
Enquanto a legalidade determina o respeito à lei, a reserva de lei estabelece a regulamentação de
algumas matérias unicamente por lei formal. Na legalidade há o ordenamento da hierarquia de
fontes normativas, ao passo que a reserva legal há o estabelecimento destas.7
Canotilho aborda uma percepção distinta em relação ao Princípio da Legalidade.
Tece comentário sobre a diferença entre os seus sentidos positivo e negativo:
É positivo porque a administração pública detém a lei como
bússola para atuar, restando espaços de manobra
devidamente controlados para ações que fujam dos limites da
liberdade política. De seu turno, a legalidade se faz negativa
sob a ótica de que a administração pública nada pode fazer,
senão aquilo que está previsto em lei.8
Lei é sob a ótica de Bulos, “a norma geral e abstrata de comportamento, aprovada pelo
Legislativo e sancionada pelo Executivo” e acrescenta que qualquer comando estatal deve
nascer de uma lei em sentido formal9 .
Percebe-se que ninguém é obrigado a fazer nada senão em virtude de lei, conforme dicção do
art. 5º, II da CF/88, que só admite imposição de obrigação através de ato legislativo típico, e que
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a Administração Pública tem suas condutas balizadas no Princípio da Legalidade, conforme o art.
37 da CF/88, as condutas administrativas ficam adstritas unicamente aos comandos legais.
É importante observar que a legalidade deve ser diferenciada da reserva de lei, e conforme José
Afonso da Silva, a reserva de lei é bem mais rigorosa que a legalidade, mas se subdivide em
absoluta e relativa, assim como a lei. Para a reserva de lei absoluta apenas se admite que as leis
sejam provenientes do Poder Legislativo em sua função típica, inadmitindo qualquer outra fonte
infralegal ou subordinada, já a relativa, admite outra fonte diversa da lei formal10.
Em virtude disso, não se pode reconhecer direito atribuído ao setor público que não contenha
previsão legal. Isto nos leva a crer que determinadas atribuições praticadas por algumas
entidades, são alvo de pesadas críticas pela doutrina, como a elaboração de atos normativos em
razão do poder normativo que autoriza o detalhamento maior da lei para fins de melhor
administrar as necessidades públicas de forma mais prática e célere.
Ocorre que as críticas neste sentido, intervêm na condição de elaboração em demasia de atos
normativos que tomam o papel da lei superior, ao trazer conteúdo inovador na área regulada pela
agência reguladora, desobedecendo à hierarquia das normas ditadas por Hans Kelsen e
utilizadas em nosso sistema jurídico constituído.
Na doutrina brasileira, há dissidência de nomenclatura no que tange ao poder da administração
pública de emitir atos. Para Alexandre dos Santos Aragão, por exemplo, se denomina poder
normativo, enquanto para outros como José dos Santos Carvalho Filho, o referido poder se
cognomina regulamentar, que o define sua base como “mecanismo de complementação das leis
indispensáveis a sua efetiva aplicação” e o define como “prerrogativa conferida à Administração
Pública de editar atos gerais para complementar a lei”11 . E há autores ainda como Leila Cuéllar,
que ora o denomina poder normativo, ora o denomina poder regulamentar:
No Brasil o que existe é um poder normativo/regulamentar
diverso daqueles que existem em outros países. Trata-se de
um poder temperado, adaptado ao sistema jurídico brasileiro,
não podendo (i) inovar de forma absoluta, ab ovo, na ordem
jurídica, (ii) contrariar a lei e o direito, (iii) desrespeitar o
princípio da tipicidade, (iv) impor restrições à liberdade,
igualdade e propriedade ou determinar alteração do estado
das pessoas; (v) ter efeito retroativo (em princípio).12
Por meio de uma breve análise, percebemos que de acordo com o art. 84, IV da CF/88 o poder
para emitir regulamentos é de competência privativa do chefe do executivo, podendo em casos
específicos ditados no parágrafo único do artigo em comento, delegar as funções constantes nos
incisos VI, XII e XXV primeira parte aos Ministros de Estado, ao Procurador da República ou ao
Advogado Geral da União, o que demonstra a impossibilidade de outros órgãos da administração
pública, que não os elencados no artigo editarem regulamentos para fiel execução, isto é, para
viabilizar a aplicação de uma lei, esclarecendo pormenores e instituindo procedimentos, o que
proporciona comentários no que tange a invasão de competência por parte das agências
reguladoras.13
Para Eros Grau, há três tipos de regulamentos: os de execução, consubstanciados no art. 84, IV
da CF, que trata da função normativa do Executivo; os autorizativos, que provem de atribuição
explícita de função normativa por meio de ato legislativo e os autônomos ou independentes
como atribuição implícita do Executivo pela CF.14
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Enquanto isto15 , Leila Cuéllar não defende ser razoável discussão entre a admissibilidade ou a
negação do regulamento autônomo, mas sim efetivar controle sobre estes, para coibir os abusos
que venham a existir mediante sua utilização.
De acordo com a lei explicitamente, é proibida a utilização de regulamentos autônomos no
âmbito da administração pública, seja quem for o autor de tal mandamento, eis que isto atingiria
frontalmente o Princípio da Legalidade, o qual impede que normas de inferior hierarquia inovem
no mundo jurídico, mas tenha tão somente o papel de esmiuçar matérias já albergadas por uma
lei, que como exigível pela Carta Maior, sofreu um minucioso processo de elaboração, por meio
da participação das duas casas legislativas, com posterior sanção presidencial, para por fim
torná-la vigente diante de todos os cidadãos.
Neste condão Marçal Justen Filho, reconhece a validade da ampla competência normativa para
complementar a lei, ou seja, cabível seria a conduta da administração no que pertine a uma
melhor explicitação do que a lei definiu anteriormente.
Para este autor, a competência normativa abstrata encontra fundamento na discricionariedade:
a discricionariedade não se afigura apenas como manifestação
de competência para editar algumas normas concretas e
individualizadas, destinadas a regular situação determinada
entre sujeitos específicos. A discricionariedade também pode
exteriorizar-se como fundamento para edição de normas
gerais.16
Seria cabível a administração pública escolher a melhor alternativa na implementação da política
pública respaldada na lei, por meio do exercício da competência discricionária atribuída às
agências.
Leila Cuéllar salienta que não há aqui menção à delegação legislativa, eis que esta atende aos
requisitos de excepcionalidade e temporariedade, o que não é característico na atividade de
fiscalização e regulação pelas agências, mas ela admite que o poder regulamentar pode ser
exercido por outros órgãos da administração que não o Presidente e os Ministros de Estado.
Reconhece-se atualmente que o poder regulamentar pode ser
exercido não somente pelo Presidente da República, mas
também pelos Ministros de Estado e por outros órgãos e
entidades da Administração Pública, como as autarquias.
Portanto, as agências examinadas, autarquias integrantes da
Administração Indireta, podem deter competência
regulamentar.17
Observa, porém, que se trata de um poder normativo/regulamentar temperado, adaptado ao
nosso sistema jurídico, encontrando óbices no que tange a inovação absoluta, a contrariedade à
lei, ao desrespeito ao princípio da tipicidade, a imposição de restrições à liberdade, igualdade e
propriedade, a alteração do estado das pessoas18.
Conforme se vislumbra na CF/88, o Brasil não adotou a figura do regulamento autônomo, mas
tão somente os regulamentos de mera execução constantes no art. 84 IV da CF, tecendo a
doutrina teses no sentido de reconhecer ou não a delegação de competência às agências
reguladoras quando emanam atos administrativos ou se há nítida invasão de competência do
chefe do executivo e de seus delegados.
Para Leila Cuéllar, não existe esta delegação legislativa do poder normativo das agências
reguladoras, pois incompatível com a natureza administrativa destas entidades, soma-se a isto o
caráter da provisoriedade que a delegação possui, não podendo conciliá-la com a constante
atribuição às agências que devem regular a todo tempo.
Para Eros Grau, a função normativa pode ser legislativa e regulamentar, nesse sentido ela pode
emanar atos primários, bem como secundários, abrangendo a possibilidade de inovação no
15
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ordenamento por parte do Executivo, desde que previstos em lei, cite-se a medida provisória
como exemplo, sujeita à conversão em lei pelo Congresso Nacional.19
Para Geraldo Ataliba regulamento especificamente significa
ato administrativo normativo, veiculado por decreto, expedido no exercício da função
regulamentar, contendo disposições, dirigidas aos subordinados do editor, regulando
(disciplinando) o modo de aplicação das leis administrativas, cuja execução lhe incumbe.20
O regulamento não deve ser confundido com o ato normativo proveniente do poder normativo da
administração pública, que prolata resoluções, portarias, instruções, os quais são ainda inferiores
ao próprio regulamento, entretanto não se pode desconhecer que ele está situado dentro da
função normativa do Executivo, classificado como um dos degraus da categorização kelseniana,
mas é função específica do Chefe do Executivo, e conforme o Princípio da Simetria das Formas,
pode ser utilizado nas outras esferas da Federação, entretanto em nenhum momento há
expressamente previsão constitucional de delegação deste poder a outro órgão da administração
pública.
Insta comentar sobre a lei que apenas permite os regulamentos de execução, e não reconhece a
delegação na elaboração de regulamentos a terceiros que não o chefe do executivo, salvo os
casos citados por lei. Por outro lado é reconhecido o poder normativo no âmbito da
administração pública, para elaborar atos administrativos que atendam às necessidades da
sociedade de maneira mais célere e próxima da realidade, neste contexto utilizará da
discricionariedade técnica que lhe é peculiar.
Nas palavras de Moreira Neto:
Discricionariedade é a qualidade da competência cometida por lei à Administração Pública para
definir, abstrata ou concretamente, o resíduo de legitimidade necessário para integrar a definição
de elementos essenciais à prática de atos de execução voltados ao atendimento de um interesse
público específico.21
Glauco Martins advoga no sentido de destacar outros pontos da discricionariedade como a
incapacidade da lei em prever e em ordenar todos os aspectos sociais de ingerência da
Administração Pública; assim como a necessária margem de atuação flexível da Administração,
inclusive mediante a edição de atos normativos; a concretude dos atos abstratamente regulados
por uma lei geral; a agilidade administrativa em razão do contato mais próximo com a realidade,
em comparação com o Poder Legislativo.22
Assim, deve a administração pública, utilizar este respaldo legal, e atuar mediante os elementos
necessários para a execução do interesse público, analisando conforme os critérios de
oportunidade e conveniência, ou seja, de mérito administrativo, a melhor opção possível para o
benefício da coletividade.
Importa analisar a densidade da matéria para que possa estar albergada antecipadamente na lei.
Por isso, a importância da Teoria da Essencialidade, trazida pela doutrina alemã, bem como a
Teoria da Reserva da Densificação Normativa demonstrada pelo professor Francisco Cavalcanti,
a fim de aferir legitimidade aos atos normativos no âmbito das agências reguladoras, quando
respeitam os limites necessários.
Moreira Neto entende a realidade como copiada do modelo francês de deslegalização, délégation
de matiéres, adotado no ano de 1907, na França pela jurisprudência do Conselho de Estado,
porém inadmissível no nosso ordenamento jurídico.23
Para Alexandre de Moraes as delegações legislativas para o Executivo se dão em virtude da
ausência de tempo do Parlamento, detentor de enorme quantidade de demandas, além disso,
pelo caráter técnico de algumas matérias e a necessária flexibilidade e celeridade na edição da
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legislação delegada em situações de urgência, sendo crucial a descentralização de papéis em
confronto com a inviável separação rígida dos poderes.24
Para o autor, as agências reguladoras irão receber do Executivo delegação para exercer a
regulação, mediante a prévia fixação pelo Congresso Nacional dos standards embasadores de
sua estruturação e fiscalização.
Alexandre dos Santos Aragão também critica esta absoluta separação de poderes, afirmando
inexistir tal separação, e sim variáveis de acordo com o momento histórico e as circunstâncias
políticas, tratando a outorga pelo estado de poderes normativos como uma prática universal,
devendo ser utilizada para garantir a proteção da coletividade, mantendo-se sempre a
possibilidade de interferência do legislador.25
O citado autor ainda defende que a competência normativa não é privativa do Presidente da
República, podendo ser atribuída a outros entes da administração pública, na medida em que
reconhece que os atos normativos das agências reguladoras (é assim que ele as chama) são
denominadas espécies de regulamentos, não devendo haver profusão de nomenclaturas que
apenas atrapalham e confundem ainda mais o entendimento acerca do tema, e acresce que a
relação entre a lei e a norma da autoridade independente por ser atípica leva a questionamentos
em relação à subordinação destas àquelas, reconhecendo que a normatização da agência tem
caráter primário.26
Isto, entretanto, vai de encontro ao que prega a doutrina brasileira, pois seria um absurdo admitir
o uso de regulamentos autônomos em nosso ordenamento, o que de fato não existe
expressamente e que, portanto, não deve ser acatada.
Para Aragão, se a administração deve prestar serviço fim, não teria porque não regulamentar
serviço meio, referindo-se aqui a teoria dos poderes implícitos norte americana, que diz: “Tudo
que for necessário para efetivar uma norma constitucional deve ser considerado implícito e
subentendido – seja uma proibição, restrição ou concessão de poder”.27 Esta atribuição não
tornaria tais entes com competência ilimitada em virtude da possibilidade de controle de seus
atos no que diz respeito a sua constitucionalidade.
Conforme o referido autor, as normas das agências reguladoras são regulamentos de execução,
podendo complementar as leis ou inovar no ordenamento jurídico, não devendo ser enquadrado
como delegação legislativa, se afiliando assim à atividade de deslegalização.28
De acordo com o pensamento de José dos Santos Carvalho Filho, os atos administrativos podem
ser originários e derivados, devendo o poder regulamentar ser classificado como detentor de
natureza secundária ou derivada, pois só é exercido à luz de lei preexistente, enquanto as leis
constituem atos de natureza originária ou primária, eis que emanadas diretamente da
Constituição. O poder regulamentar é típico da atuação administrativa de complementação das
leis. Outros exemplos de atos derivados são instruções normativas, resoluções e portarias.29
A crescente complexidade das atividades técnicas da Administração, deu azo ao fenômeno já
aventado por Aragão acima, o da deslegalização, mediante o qual a competência para regular
certas matérias se transfere da lei para outras fontes normativas, saindo do domaine de la loi
para o domaine de l´órdennance, todavia a referida delegação se sujeita a limites, que no Direito
americano se chama delegation with standards, delegação com parâmetros, que são
determinados pela lei.30
A deslegalização estaria no terceiro tipo da classificação trazida por García de Enterría, quando
enumera três espécies de delegação normativa: a receptícia, segundo a qual o Legislativo
24
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transfere função de sua alçada para que o Executivo o faça, como exemplo tem-se o art. 68 da
CF; a remissiva, quando há remessa por lei de normatividade ulterior, quando a própria lei
enquadra a matéria remissiva, como exemplo, temos os regulamentos do executivo e o terceiro
seria a deslegalização, com a retirada de matérias do legislativo para o executivo.31 Esta última é
tida por Marçal Justen Filho como delegação imprópria e inconstitucional, eis que vedada pela
CF/88.32 Sundfeld defende a efetivação de supervisão ministerial sobre as agências reguladoras,
pois elas não fazem nada mais que seu papel, ao tratar das especificidades de forma direta, por
meio de planejamentos interventivos, na busca da proteção social e desenvolvimentista, pois
negar o poder normativo às agências é negar a regulação. A dificuldade está em saber definir o
conteúdo mínimo da lei, ao utilizar standards suficientes e não mínimos, possibilitando o
atendimento das necessidades públicas por meio dos regulamentos de execução emanados
pelas agências conforme visão do autor.33
Para Manoel Gonçalves Ferreira Filho, não há constitucionalidade na edição de normas pelas
agencias reguladoras, eis que o art. 84, IV da CF/88 inadmite regulamentos autônomos, a
competência do Presidente da República é indelegável e o Princípio da Legalidade apenas
admite ser feito algo se uma lei de antemão determinar a obrigação34
Em virtude disto, não pode o ato normativo contrariar a lei, nem criar direitos e obrigações,
porque assim estará infringindo o art. 5º, II da CF/88.
Como maneira de coibir os atos normativos abusivos, o art. 49, V da mesma Carta, define que ao
CN cabe sustar atos que exorbitem dos limites de poder atribuídos ao Executivo. No que tange
ao controle judicial se o ato é contra legem cabível será o controle de legalidade.35
O art. 37 da Carta Maior divide a estrutura administrativa em autarquias, fundações, empresas
públicas e sociedades de economia mista, não englobando o termo agência reguladora, a qual
surgiu no Brasil nos anos 90, posteriormente a Constituição de 1988, tornando-a um termo
estranho às entidades relacionadas constitucionalmente.
O doutrinador resolveu enquadrá-las como uma autarquia, mas com peculiaridades que as
tornam submetidas a regime especial, em razão da maior parcela de autonomia que lhes
caracteriza, resolvendo a princípio a questão.
Para a criação de uma agência reguladora deve haver criação por iniciativa privativa do Chefe do
Executivo, e que seja formalmente efetivada por lei específica, mediante as determinações dos
arts. 37, XIX e 61, §1º, II da CF/88.36
De certa forma, a atividade de regulação é encontrada na seara constitucional nos termos do art.
174 da CF/88.
Para Marcos Juruena Villela Souto, a CF/88 traz como mecanismos de intervenção estatal na
economia: o planejamento do desenvolvimento econômico no art. 174, §1º; o incentivo no art.
174; a repressão ao abuso de poder econômico no art. 173,§4º e a exploração direta da atividade
econômica no art. 173.
No primeiro artigo percebemos a atividade de planejamento levando em consideração as
necessidades públicas e a possibilidade de oferta na solução das carências regionais e locais.
No segundo caso, há uma aplicação de reforço por parte do poder público sobre o particular
com a atividade de fomento e contenção das carências porventura existentes no setor reforçado.
No terceiro caso, abstrai-se prática abusiva e anticoncorrencial dos agentes econômicos que tem
o condão de gerar falhas no mercado, prejudicando terceiros através de suas práticas ilegais.
E o último caso trazido pelo autor, bem elenca o Princípio da Subsidiariedade do Estado, em
virtude das privatizações e delegação de funções na exploração do mercado e prestação de
31
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serviços públicos concedidos pela Administração, que agora atuará apenas como fiscal e
reguladora destas prestações, excetuando-se as hipóteses de extremo interesse público, casos
em que o próprio poder público irá prestar o serviço.
Ele adota a mesma posição de Egon Bockman Moreira, enfatizando que o regulamento
autônomo deve ser acolhido em virtude de a administração reordenar as atribuições, e ainda que
esteja em âmbito legal, a superveniência de lei revoga o regulamento que relata algum comando
distinto da lei posterior, e em sendo matéria da administração pública, a iniciativa legislativa
carece de legitimidade.37
Para Souto, as leis não mais atendem aos ditames da sociedade sendo necessárias normas que
abordem as especificidades, e que realizem o planejamento dos setores demandantes de
regulação, viabilizem a intervenção do Estado garantindo o cumprimento ou realização dos
valores.38
Entretanto, é válido salientar que o argumento supra citado apenas tem cabimento no sistema
francês, que atribui de fato competências unicamente à administração pública, desconhecendo
seu tratamento por iniciativa de lei, não obstante no Brasil, isto é inconcebível, pois tudo parte do
Princípio da Legalidade, a hierarquia de Kelsen utilizada por nós, impede que uma norma de
inferior hierarquia se sobreponha a uma que esteja em patamar superior.
Em nossa realidade, todas as decisões técnicas das agências reguladoras deverão sofrer
controle, para impedir, tanto o abuso de poder normativo, quanto a invasão da competência
legislativa. Neste sentido observa Paulo Roberto Ferreira Motta que há duas opções a serem
seguidas: ou se segue à Constituição e se reputam as agências reguladoras por total
incompatibilidade entre ambos ou se admite o exercício da atividade normativa unicamente no
que diz respeito a assuntos técnicos atribuindo-se um intenso controle sobre estas atividades,
por meio da relativização da constitucionalidade das normas das agências.39
É a visão de García de Enterría e Ramon Fernandes, citados por Justen Filho: “chegada a hora de
deixarmos de debater sobre a existência ou não de regulamentos autorizados (ou por delegação),
para voltarmos nossas preocupações aos métodos de controle dessa modalidade de poder
normativo.”40
Na visão de Sérgio Varella Bruna, temos também duas posições na admissão do papel das
agências reguladoras quando elaboram atos normativos: adotando-se a posição dos EUA,
mediante a autorização legislativa de complementar leis sob leis standards que precisam ser
complementadas pelas normas das agências, neste sentido se posiciona Eros Grau:
“regulamentos autorizados, que são os que, decorrendo de atribuição do exercício pleno daquela
função – nos limites da atribuição – pelo Executivo, inclusive com a criação de obrigações de
fazer ou deixar de fazer alguma coisa.”41
Ou, adotando-se o modelo francês de possibilidade de regulamento autônomo, atribuindo-se no
plano constitucional maior competência normativa para o Executivo.
A Constituição Portuguesa, diferentemente da brasileira admite tanto as autoridades
administrativas independentes quanto os regulamentos autônomos nos arts. 267, 3º, e 112, 6º e
7º respectivamente, havendo legitimidade na instituição destes entes no sistema de governo
português.
Enquanto o Brasil, apesar de se referir a órgãos reguladores, nos arts. 21, XI e 177 §2º, III, não
trata de sua independência e muito menos as denomina como agências, levando a discussão
sobre a legitimidade e o cabimento destes entes no sistema jurídico brasileiro. As emendas
constitucionais nº 8 e 9 de 1995, contemplaram a locução “órgão regulador” para os setores de
telecomunicações e petróleo, modificando os artigos supra elencados.42
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Os regulamentos admitidos por delegação na Constituição brasileira são aqueles expedidos pelo
Chefe do Executivo por meio do art. 84, IV ao dispor: “sancionar, promulgar e fazer publicar leis,
decretos e regulamentos para sua fiel execução”, e o inciso VI quando trata da organização e
funcionamento da administração federal desde que não implique aumento de despesa, nem
criação ou extinção de órgãos públicos, bem quando se refere à extinção de funções ou cargos
públicos, quando se encontrarem vagos, trazido pela EC 32/2001. Também é admitido o uso do
regulamento pelos Ministros de Estado por meio do art. 87, parágrafo único, II, quando diz
“expedir instruções para a execução das leis, decretos e regulamentos”.
Em síntese, admitem inovação apenas os seguintes autores: Aragão, Di Pietro, quanto aos
regulamentos admininstrativos, Motta e Bruna, quanto aos regulamentos autorizados, mas todos
encontram limites em standards, exceto Motta que encontra limites na consulta popular. Para
aqueles que entendem não caber qualquer tipo de inovação nos comandos das agências
reguladoras, temos Sundfeld, Moreira Neto (apenas em questões técnicas), Ferreira Filho, Justen
Filho, Souto, Motta quanto aos atos administrativos abstratos e Di Pietro, quanto às normas de
efeito interno.
Partindo-se do pressuposto de que nossa Constituição vigente, reflete o detalhamento para
atendimento de todas as necessidades da população, que havia sofrido o período de ditadura,
com a Revolução de 64, a Constituição de 67 e a EC 69, passa a tomar parte do sistema um
detalhismo exacerbado, uma constituição analítica, com tantos artigos, incisos e alíneas, que a
torna cada vez mais complexa.
Acresce-se ainda a praxe em se adotar modelos estrangeiros que de certa forma não se
encaixam dentro do que a estrutura constitucional oferece, como a figura das agências
reguladoras, importadas dos norte americanos, que possuem um sistema jurídico muito mais
flexível que o nosso, tendo que forçar que a doutrina faça contornos na interpretação desta
atuação, conforme a Constituição brasileira.
A CF/88 traz em seu art. 59 as espécies normativas albergadas por lei, as primárias ou
originárias, que trazem matéria inovadora, passando por processo legislativo, sancionadas pelas
duas casas do legislativo, Câmara e Senado e após aprovação do Presidente da República, são
as emenda constitucionais, as leis complementares, as leis ordinárias, as leis delegadas, medidas
provisórias, decretos legislativos e resoluções, sendo que as leis delegadas, art. 68 da CF, são
feitas pelo executivo por delegação do legislativo que o autoriza mediante a fixação do conteúdo,
bem como os termos de seu exercício, devendo depois ser remetida ao legislativo para avaliação
e aprovação. Com relação à medida provisória, art. 62 da CF, o chefe do executivo a utiliza para
caráter de relevância e urgência, podendo em momento posterior se transformar em lei, detendo
também o caráter primário ou originário. No que tange aos decretos legislativos e às resoluções,
art. 49 e 68
§1º da CF, abordam competência exclusiva do Congresso Nacional.
Raríssimas vezes, a CF prevê outras espécies normativas, tais como o Regimento dos Tribunais,
o Decreto do Executivo sobre competência e funcionamento de seu órgão, não havendo mais
nenhuma espécie primária ou originária admitida por lei.
Para Ferreira Filho, os atos normativos das agências são de inferior hierarquia ao regulamento,
pois em sendo confrontadas com a CF, será reputada exorbitante ao poder regulamentar e
infratora da legalidade, usurpadoras de competência privativa do Presidente da República e do
Congresso Nacional, portanto deveria ser encarada como um terceiro gênero normativo, que até
o presente momento não obteve previsão constitucional.43
Para Helly Lopes Meirelles:
Atos administrativos normativos são aqueles que contêm um
comando geral do Executivo, visando à correta aplicação da
lei. O objetivo imediato de tais atos é explicitar a norma legal a
ser observada pela Administração e pelos administrados.44
Portanto, o papel do ato administrativo advindo de uma agência reguladora, deve explicitar a
norma que lhe deu existência e nunca trazer comandos gerais e abstratos que ensejem na
criação de direitos e obrigações de maneira primária.
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Não obstante, a atividade normativa das agências, a atividade de regulação de fato existe no art.
174 da CF, mas esta atividade talvez pudesse ser desempenhada pelo próprio Ministério
correlato à área de conhecimento, não fosse isso, não teríamos transformado a CF numa colcha
de retalhos.
Ainda assim emendaram apenas duas agências, as quais são citadas no texto, após 1995,
ANATEL, sob EC 8 e ANP, sob EC 9, conforme arts. 21, XI e 177, §2º, III da CF/88, não dispondo
de outras agências, após criadas, vem a hermenêutica argumentar que não há impedimento para
que as demais agências sejam reconhecidas na atividade de regulação aventada pelo art. 174 de
forma geral.
A regulação tem como função material a intervenção na economia; como função competencial, o
disciplinamento das relações econômicas, como função final, a preservação dos sistemas
econômicos, para proporcionar bem estar à população com a correção das falhas de mercado e
melhor prestação de serviços.45
As agências reguladoras, como pessoas jurídicas de direito público interno, não obstante serem
autarquias conforme dito supra, possuem uma peculiaridade em sua investidura e em sua
submissão a controle que as tornam de certa forma mais independentes que as demais, no que
tange à investidura de seus diretores estas se dão a termo fixo, além disso, das decisões
emanadas das agências há impossibilidade de controle hierárquico mediante recurso hierárquico
impróprio ao Chefe do Poder Executivo.46
O modo de indicação do dirigente das agências se dá por indicação do Chefe do Executivo e em
seguida aprovação do Poder Legislativo, que o sabatinará e emitirá juízo de valor sobre sua
aceitação, e em o sendo aprovado não poderá ser exonerado ad nutum, mas tão somente em
cometendo falta grave comprovada mediante processo administrativo disciplinar mediante
devido processo legal, e nunca discricionariamente por opiniões políticas.47
Passa ainda por um período de quatro meses denominado por alguns como estágio probatório
sui generis, após o qual adquirirá estabilidade, não podendo mais ser exonerado de modo
injustificado, mas apenas perderão o cargo em virtude de renúncia, condenação judicial
transitada em julgado ou processo administrativo disciplinar.48
Diversamente, o ente regulador da concorrência não possui o mesmo grau de autonomia que às
agências reguladoras em relação ao Poder Executivo, eis que há possibilidade de perda de
mandato quando o seu Presidente ou Conselheiro divergir da política econômica adotada pelo
Executivo, conforme art. 5º da Lei 8884/94, seria tido como um órgão semi independente, pois
se encontra mais atrelado ao Executivo do que as agências reguladoras que detém teoricamente
total independência na prolação de suas decisões, eis que a prática demonstra vícios políticos e
econômicos prejudicando e comprometendo a qualidade da regulação, tópico que será analisado
mais a frente, em estudo sobre captura política e econômica.49
Não obstante, elenca-se uma breve passagem sobre o tema, quando alerta Joaquim Barbosa,
então Presidente do STF, sobre o risco de captura existente em virtude desta ampla
independência dos dirigentes das agências, os quais devem ser controlados por outros agentes
qualificados para averiguarem sua atuação, se está adequada aos fins públicos exigíveis por lei
ou se atuam contra legem de forma abusiva.
Advirta-se, contudo, que não basta conferir estabilidade aos
dirigentes de uma agência para que ela automaticamente
passe a ser ‘independente’. Mesmo nos EUA, onde o
Congresso exerce com zelo implacável a atribuição hoje
crucial de todo órgão legislativo (a fiscalização e o controle), e
em que o sistema de checks and balances funciona com
razoável eficiência, não são raras as críticas de que as
agências, ao invés de atuarem em busca do cumprimento do
45
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interesse público, procuram preferencialmente atingir seus
próprios interesses e os de lobbies eficazmente incrustados e
com atuação concertada, tanto nos comitês do Congresso
incumbido de supervisioná-las, quanto no âmbito das
atividades privadas que lhes incumbe regulamentar e fiscalizar.
Noutras palavras, é serio o risco de, ao se retirar as agências
do âmbito de influência da Política, submetê-las ao jugo de
forças econômicas poderosas.50
José dos Santos Carvalho Filho contribui na observância da lei pelo poder regulamentar: “Por
essa razão, ao poder regulamentar não cabe contrariar a lei (contra legem), pena de sofrer
invalidação. Seu exercício somente pode dar-se secundum legem, ou seja, em conformidade
com o conteúdo da lei e nos limites que esta impuser.”51
Marcello Caetano observa que o regulamento assim como a lei possui em seu sentido material
um grau de generalidade, entretanto o regulamento não pode ter nenhum grau de novidade, visto
ser limitado de direitos individuais, mas simplesmente desenvolvimento e aplicação de outras
normas, estas sim inovadoras.52
Em caso de ato normativo inconstitucional reconhecido pelo Poder Judiciário ou pela
Administração Pública, mediante a Súmula 473 do STF, o dano causado a terceiro merecerá a
devida reparação indenizatória por parte da agência infratora, com base no art. 37, §6º da CF/88,
que assim determina. Isto serve como um freio de fundamental importância na atuação do
dirigente da agência, que emite atos de maneira desarrazoada e desproporcional. É por esta
razão que antes da elaboração de um ato normativo para regular determinado setor econômico, é
mister fazer antes um estudo do impacto regulatório que abstraia os resultados provenientes da
regulação instaurada, calculando a relação custo vs.
benefício mediante consultas públicas, coletando a opinião da população e das instituições
interessadas, tudo isto ainda garante a legitimidade da atividade regulatória.53
Pede-se licença para discordar do renomado administrativista Moreira Neto ao invocar o
argumento da delegificazione, do modelo italiano, correspondente à transferência de função
normativa de um poder para outro, eis que inaplicável ao modelo brasileiro, pois não há
cabimento em nosso sistema de transferência de competência normativa reservada
constitucionalmente ao legislativo para o executivo.54
Deve haver sim alguma densidade normativa nas normas elaboradas pelo legislativo, pois estas
devem antecipar algum conteúdo para a regulação, conforme a Teoria da Reserva da
Densificação Normativa e não simplesmente transferir o papel de um poder para que o outro o
faça em razão de seu deficiente exercício.
Não obstante, Aragão defende os regulamentos autônomos na matéria e assim dispõe em análise
ao Poder normativo da ANP:
As leis atributivas de poder normativo às entidades
reguladoras independentes possuem baixa densidade
normativa a fim de propiciar o desenvolvimento de normas
setoriais aptas a, com autonomia e agilidade, regular a
complexa dinâmica realidade social subjacente.55
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Embora contrariamente aos regulamentos autônomos, Sundfeld salienta a importância da
regulação aberta, se afiliando a adoção dos regulamentos de execução pelas agências
reguladoras, quando argumenta: “O caráter aberto da regulação decorre, portanto, de sua
capacidade de assimilar as mudanças impostas pelas inovações tecnológicas e pela evolução do
mercado, sem que seja necessária a edição de novas leis."56 Mas acrescenta porém o risco de
seu uso no sistema jurídico brasileiro: “o que o direito global parece pôr em xeque é o principio
da legalidade e a separação dos poderes, considerados por muitos a alma do direito
administrativo.”57
Não se pode admitir que os sistemas jurídicos estrangeiros dominem a disciplina constitucional
brasileira. A ordem jurídica pátria estabelecida demanda que para sua aceitação, mister se faz um
processo de filtragem constitucional, viabilizando sua implementação, salvo se houver
modificação no seio da Constituição, uma vez que o uso de regulamentos autônomos não pode
ser vislumbrado unicamente, porque os tempos são outros, restando ao judiciário a solução do
problema em tela.
Neste sentido o STF determinou: “ Os Tribunais judiciários, em sede administrativa, não podem
dispor sobre matéria que a Constituição da República submeteu, em caráter de exclusividade, ao
domínio da lei”58
O STJ também negou a possibilidade na elaboração de dispositivos inovadores editados pelo
CMN, por meio da Resolução 1.721-90 deste, decidindo que: “não se encontrando prevista em
lei, a Resolução 1.721-90 não pode impor a obrigatoriedade de aquisição dos Certificados de
Privatização criados pela Lei 8018-90, face à necessidade de se dar observância ao Principio da
Legalidade”.59
De outra banda, o professor Sérvulo Correia defende que a margem de liberdade atribuída às
matérias, deve variar conforme seu grau de importância:
quanto maior a importância do preceito, menor deverá ser a
margem de liberdade por ele deixada à administração, como
executante (no plano da emissão de regulamentos, como no
da prática de actos concretos), para livremente escolher
pressupostos de decisão ou fixar o respectivo conteúdo60
Marçal reputa indispensável o respeito à separação de poderes e salienta a importância do
controle social sobre os atos administrativos:
(...)A finalidade da dissociação constitucional entre os poderes executivo e legislativo não pode
ser ignorada. Não é possível admitir que a omissão do legislativo resultaria na admissão para
atuação ilimitada do executivo. A geração de direitos, deveres, diferenciações entre os sujeitos e
assim por diante depende da intervenção dos representantes do povo. Essa é a solução
constitucional vigente entre nós e essa esquematização não pode ser afastada através do
argumento de que o executivo pode dispor de tudo aquilo que não foi objeto de disciplina pelo
legislativo. Essa solução é radicalmente incompatível com a Constituição, produzindo uma nova
sistemática de separação de poderes e dando outra configuração ao principio da legalidade.(...)61
Não se pode aceitar que a autonomia inerente à regulação impossibilite os meios de controle
sobre suas ações, além disso o papel da sociedade no acompanhamento da gestão e da
satisfatoriedade da atuação das agências são cruciais para a instrumentalização da democracia.
É essencial ter uma administração baseada na transparência e na accountability, sendo esta
última reputada como o dever de arcar com as conseqüências dos atos ilícitos praticados,
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56

SUNDFELD, Carlos Ari. A administração publica na era do direito global. São Paulo: Max Limonad, 1999,
p. 166
57

58

www.stf.jus.br, ADIN 2150-DF, RTF 174-80 e ss. Acesso em 10 de fevereiro de 2014.

59

www.stj.jus.br, RESP 184.887-SP. Acesso em 10 de fevereiro de 2014.

CORREIA, Sérvulo. Legalidade e autonomia contratual nos contratos administrativos, Coimbra:
Almedina, 1987, p. 53
60

61

JUSTEN FILHO, op. Cit., p. 506

72

IX Congresso Brasileiro de Regulação e 3º ExpoABAR

embasada no dever de prestar contas dos seus atos a terceiros, dispondo de dados e
informações, respeitando as orientações e arcando com defeitos e falhas que porventura
surjam62, para que a sociedade possa ser reparada por quaisquer prejuízos provenientes da má
regulação.
O sucesso da regulação depende da participação social, do exercício da democracia, da
responsabilização dos infratores, do respeito à lei, da compatibilidade na escolha de políticas
públicas e no uso correto dos recursos públicos.
É oportuno impedir que a discricionariedade seja utilizada de maneira aleatória e impensada,
combatendo o clientelismo político, a captura econômica, as ilegalidades regulatórias, para que
no futuro, as agencias reguladoras se adequem ao nacionalismo estatal, imbuído numa
globalização que não agrida a essência do Estado Democrático de Direito, consubstanciando-se
sobremaneira no respeito ao inexorável Princípio da Legalidade.
CONCLUSÃO
Partindo-se do princípio de que a administração pública deve agir unicamente pautada na lei, e
que esta deve obedecer ao processo legislativo constitucional, estando as agências reguladoras
inseridas no âmbito da administração indireta, deve como autarquia especial agir também nos
estritos limites legais.
Não obstante, o principio da legalidade tem sido desrespeitado em razão dos demasiados atos
normativos proferidos por entes autônomos, que utilizando-se do poder normativo de maneira
abusiva, coopera com a elaboração de comandos complexos e contraditórios, transportando a
solução da matéria para a esfera judicial, por meio dos mecanismos de controle.
Isto se dá, em razão da indevida adoção do modelo italiano de delegificazione, que corresponde
à transposição de matérias da competência do Legislativo para o Executivo, ainda que não
tenhamos respaldo constitucional para tanto, por conveniências políticas e econômicas
disfarçadas de celeridade e proximidade com a coletividade.
É o que Celso Antônio Bandeira de Mello tem denominado como delegação disfarçada, eis que
por meio do poder normativo assegurado aos entes reguladores, estes inovam na ordem jurídica,
como se fosse autorizada esta delegação de papéis.
Por isso, Enterría demonstra ser inconcebível o uso da deslegalização em matérias reservadas
unicamente à lei, não havendo qualquer possibilidade de tratamento por comando normativo
inferior, pois infringiria frontalmente a Constituição, uma vez que se tratam de matérias de reserva
legal absoluta.
Ainda assim, a regulação tem feito as vezes do legislador, configurando um real abuso de poder,
desvirtuando o estado intervencionista brasileiro, que deveria se submeter a essencialidade dos
comandos gerais e abstratos, a reserva de densificação normativa que antecipe de forma
conteudística uma atuação à esfera administrativa de maneira clara, a fim de impedir ou minorar
estas incongruências à ordem constitucional, seja por qual má influência for, pois ao final o Direito
sempre prevalecerá.
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ENERGIA TÉRMICA PRESENTE NOS GASES
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Graduado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Goiás – UFGO em 1987 e Pós
Graduado em Regulação Econômica de Mercados pela Universidade de Brasília – UnB, em 2007.
Ocupa o cargo de Gestor Governamental do Estado de Goiás, sendo concursado em 2001.
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– CEP: 74.672-790 – e-mail: celsiusclaudius@yahoo.com.br
RESUMO
A produção de uma usina termelétrica está diretamente relacionada ao despacho centralizado
realizado pelo Operador Nacional do Sistema (ONS). Esse despacho considera as
disponibilidades de cada uma das usinas em condições de operação no Sistema Interligado
Nacional (SIN). Elas são despachadas com o objetivo de minimizar os custos operacionais e
visando o menor custo marginal possível, tendo-se em vista as afluências hidrológicas, o
armazenamento de água dos reservatórios, os preços ofertados pelas térmicas e as restrições
operacionais. Com relação ao aumento desses empreendimentos, já no mês de abril de 2014 os
dados do Boletim de Operação das Usinas publicado pela Câmara de Comercialização de
Energia Elétrica (CCEE) informava que a geração de energia térmica no Brasil aumentara 11,1%
atingindo o quantitativo de 14.223 megawatts (MW) médios. Essa marca expressiva foi alcançada
num momento em que essas modalidades eram fortemente acionadas para compensar a queda
no nível dos reservatórios das hidrelétricas do país. Como elas responderam a esses despachos
centralizados do ONS? Como estes empreendimentos passaram a responder nos instantes em
que o sistema elétrico mais precisava e esperava deles? Estas e outras perguntas relacionadas
aos desempenhos das UTEs passaram a ressoar de forma insistente e preocupante em todo o
setor elétrico. Para se ter uma idéia da atual importância das termelétricas em nossa matriz
energética, basta atentarmos para o fato de que, no Brasil, dentre as principais fontes energéticas
elas se destacam, atingindo um número de quase 2.000 empreendimentos em operação, o que
representa um quarto de toda a energia gerada no país. Se por um lado essa geração apresenta
uma ótima eficiência energética, com alta capacidade de produção anual integral (diferentemente
das usinas hidroelétricas que dependem das cheias dos rios para seu funcionamento); por outro
lado há de se ressaltar também que suas produções são feitas, predominantemente, da queima
de combustíveis fosseis. Apenas um terço dessas gerações tem como combustível a biomassa,
sobressaindo-se a cana-de-açúcar. Tudo isto se torna preocupante e deve ser bastante discutido,
já que as incertezas vêm ressaltar a importância de se investir em tecnologias que primem pela
produção de energia limpa, como é o caso das usinas eólicas, que se constituem no melhor
exemplo.
PALAVRAS-CHAVES: TERMELÉTRICA, GERAÇÃO, DESEMPENHO, ENERGIA, BIOMASSA.
AS USINAS TERMELÉTRICAS
Energia
Em sua ampla abrangência o vocábulo energia traz o significado de uma palavra mágica que
move o mundo e impulsiona o desenvolvimento das nações. A busca pelo aumento de sua oferta
é uma preocupação constante dos governos e empreendedores. Sem o incremento energético a
economia fica estagnada e os planejamentos se tornam nulos. Nesta busca sem trégua inserem-
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se as usinas termelétricas, com seus problemas, com seus prós e contras, mas acima de tudo,
com suas necessidades.
Termelétricas
O processo de obtenção de energia elétrica por meio da energia térmica tem como base o
direcionamento para uma turbina de um vapor superaquecido produzido em uma caldeira. A
energia mecânica gerada pela turbina é transferida por meio de um eixo até um gerador elétrico,
onde é convertida em energia elétrica devido à rotação dos imãs no seu interior. O vapor ao sair
da Turbina passa por um trocador de calor sendo condensado por completo e retornando a
caldeira para o reinício do processo.
São diversos os tipos de usinas termelétricas, sendo, geralmente, divididas em função do
material utilizado como combustível. As maiores utilizações recaem na queima de biomassa ou
combustível fóssil. Em casos especiais aparecem os reatores nucleares servindo de gerador de
calor para geração de vapor. São as usinas denominadas termonucleares. Abaixo segue a
ilustração de uma termelétrica.

Usinas Movidas à Biomassa
Para o funcionamento deste tipo de usina, utiliza-se a combustão de material orgânico. O termo
biomassa abrange os resíduos orgânicos que podem ser utilizados como combustíveis, tais
como: bagaço de cana, lenha, casca de arroz, resíduos de madeira, e outros. Esta geração é
renovável, permitindo o reaproveitamento de resíduos e é menos poluente do que a utilização de
combustíveis fósseis, como petróleo e carvão mineral. Tais usinas beneficiam-se de
licenciamentos ambientais mais simples e tem facilidade de localização mais próxima aos
grandes centros de consumo, reduzindo os custos de transmissão.
Usinas Movidas à Combustíveis Fósseis
Os combustíveis fósseis são substâncias de origem mineral, formados pelos compostos de
carbono e originados pela decomposição de resíduos orgânicos. Este processo se desenvolve ao
longo de milhões de anos, sendo, com isto, considerados recursos naturais não renováveis.
Embora sejam encontrados em áreas profundas do solo ou no fundo do mar, são os mais usados
para gerar energia elétrica. Os mais conhecidos são: gasolina, óleo diesel, gás natural e carvão
mineral. A queima destes combustíveis gera altos índices de poluição atmosférica, tornando-se
os grandes vilões pelo efeito estufa, aquecimento global e prejuízo à saúde humana. Daí a
permanente desconfiança em relação às suas utilizações.
Usinas Termonucleares
Em uma Usina Nuclear a energia não é obtida diretamente do Urânio. Ele é utilizado para produzir
Energia Térmica e não Energia Elétrica. O local onde o Urânio é processado se chama Reator
Nuclear, ele é o coração da usina, sua parte principal. O calor gerado por este reator é canalizado
e transferido para água que se transforma em vapor para o acionamento das turbinas. Este
dispositivo não para nunca, nem mesmo quando é desligado. Continua funcionando, só parando
de rodar quando todo o Urânio interno acabar. Exatamente por isto é que existe sempre o grande
perigo de uma termonuclear explodir em caso de acidente.
AS TERMELÉTRICAS NA MATRIZ ENERGÉTICA BRASILEIRA
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Conforme dados da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) a participação das usinas
termelétricas na Mariz Energética Brasileira, atualmente, é de 26,43%. Este percentual é dividido
em gerações elétricas à base de combustíveis fósseis com 17,783% e aquelas que se utilizam de
Biomassa com 7,647%. Temos ainda que o país conta com 1.898 usinas termelétricas em
operação, 129 autorizadas, mas ainda não iniciadas e 27 em construção.
Em uma consulta aos dados do setor nos últimos anos, torna-se possível concluir que os
números das termelétricas se apresentam continuamente crescentes, enquanto a participação
dos empreendimentos hídricos está caindo. Com isto um sinal de alerta ou de cautela deve ser
aceso: é preciso repensar os prós e os contras dessa modalidade de geração.
Biomassa
Biomassa é toda matéria de origem vegetal ou animal que inclui resíduos, inclui plantações
energéticas, inclui plantações de árvores, que podem ser também aproveitadas energeticamente
e, até mesmo, resíduos sólidos urbanos, como, por exemplo, o lixo das cidades, resíduos rurais e
resíduos de animais, explica Suani Coelho, coordenadora do Centro Nacional de Referência em
Biomassa da USP. O percentual de uso da biomassa na matriz energética brasileira já se
aproxima de 10%, tornando-se, com isto, uma das principais linhas de pesquisa no país. Hoje já
existem empresas produzindo a sua própria energia a partir da casca de arroz e de aveia.
Neste setor estacam-se o bagaço de cana, resíduos florestais, lichivia, (um subproduto da
indústria papeleira), biogás do lixo e de resíduos agropecuários, casca de arroz, entre outras
fontes. Mas, segundo os estudiosos, o potencial de exploração energética da biomassa do nosso
país equivaleria em uma conta conservadora a pelo menos quatro hidrelétricas de Itaipu. O poder
energético da biomassa é tão importante que se tornou uma das principais linhas de pesquisa da
Embrapa Bioenergia, em Brasília.
A grosso modo, falando, a gente poderia, com as tecnologias que temos hoje, talvez ter mais
duas ou três ou mesmo quatro Itaipus de biomassa. Em uma época em que a energia está tão
cara e tão escassa, isso faz diferença, diz José Dilce Rocha, pesquisador da Embrapa em
Brasília.
Combustíveis Fósseis
Conforme já colocado, não são renováveis ao longo da escala de tempo humana, ainda que ao
longo de uma escala de tempo geológica esses combustíveis continuem a ser formados pela
natureza. O carvão mineral, os derivados do petróleo (tais como a gasolina, óleo diesel, óleo
combustível, o GLP - ou gás de cozinha - entre outros) e ainda, o gás natural, são os
combustíveis fósseis mais utilizados e mais conhecidos.
Um grande impasse é o fato de serem finitos, fazendo com que a dependência energética a partir
deles seja um problema quando esses recursos, embora abundantes, acabarem. Por isso o
interesse em energias renováveis é crescente. Outro problema é que, com a queima de
combustíveis minerais, são produzidos gases que produzem o efeito estufa, como o gás
carbônico e libertados metais pesados, como o mercúrio.
VANTAGENS E DESVANTAGENS DAS TERMELÉTRICAS
Em função do grande potencial hídrico, o Brasil utiliza a energia termoelétrica de forma
estratégica. Esse uso ocorre quando há diminuição de água, provocada pela carência de chuvas,
nas represas que abastecem as usinas hidrelétricas. Se todos estes empreendimentos
conseguissem operar simultaneamente poderiam gerar cerca de 15 mil MW de energia
(Megawatts), o que corresponderia a um percentual7,5% de participação no sistema elétrico
nacional. Diante dessa relevância torna-se necessário discutir as vantagens e as desvantagens
do uso dessa modalidade de geração.
Vantagens das Usinas Termelétricas
• Em comparação com usinas hidrelétricas, as termelétricas são mais rápidas para se construir,
podendo, assim, suprir carências de energia de forma mais rápida;
• O gás natural pode ser usado como matéria-prima para gerar calor, eletricidade e força motriz,
nas indústrias siderúrgicas, químicas, petroquímicas e de fertilizantes, com a vantagem de ser
menos poluente, facilidade de transporte e manuseio, vetor de atração de investimentos e
segurança.
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• Podem ser instaladas em locais próximos às regiões de consumo, reduzindo, o custo com a
construção de torres e linhas de transmissão;
• O carvão mineral, também utilizado como matéria-prima, está presente nas boas jazidas, com
fácil extração, combustível de custo moderado por ser cotado em moeda nacional e questões
ambientais equacionadas.
• São alternativas para países que não possuem outros tipos de fontes de energia.
Desvantagens das Usinas Termelétricas
• Como, em grande parte das termelétricas, são usados combustíveis fósseis para queimar e
gerar energia, há uma grande liberação de poluentes na atmosfera. Estes poluentes são
responsáveis pela geração do efeito estufa e do aumento do aquecimento global. Portanto,
este tipo de energia é altamente prejudicial ao meio ambiente.
• Outra desvantagem é que o custo final deste tipo energia é mais elevado do que a gerada em
hidrelétricas, em função do preço dos combustíveis fósseis.
ESCASSEZ HÍDRICA E CRISE ENERGÉTICA
O segundo semestre do ano de 2014 veio trazer novamente aos brasileiros o pesadelo do apagão
vivido na virada do século XX. Uma nova crise energética chegava em conseqüência do forte
período de estiagem e com ela era reacesa a discussão e o medo da possibilidade de outro
racionamento de energia. Como não houve um acréscimo proporcional da capacidade de
armazenamento dos reservatórios nas hidrelétricas, a crise energética colocou em evidência a
fragilidade do sistema de abastecimento.
Como é de amplo conhecimento, as usinas hidrelétricas respondem pela maior parte da geração
de energia no país. Para funcionar, elas dependem de nascentes, rios, lagos e represas bem
protegidas por vegetação. Sem a cobertura vegetal a seu redor, sofrem mais com seca e a
deposição de sedimentos no fundo, conhecida como assoreamento. Por outro lado, o consumo
de água e energia cresce continuamente, com a agravante de existir uma grande possibilidade do
padrão climático mudar nas próximas décadas. Por isso, os sistemas que garantem esses
serviços públicos devem e necessitam se tornar mais robustos, a fim de aguentar tanto fases de
chuvas torrenciais quanto de secas prolongadas.
No entanto, não tem sido esta a realidade. O sistema hidrelétrico brasileiro já foi capaz de
suportar mais de um ano sem chuva sobre os reservatórios. Hoje essa tolerância está em menos
de cinco meses e tende a diminuir mais ainda nos próximos anos. O problema se agravou com a
onda de usinas construídas nos últimos anos, com projetos chamados tecnicamente de “a fio
d’água”, onde é dispensada a construção de grandes barragens e reservatórios, e provocando
menor oposição social e ambiental. Mas são mais vulneráveis a secas e geram menos energia.
Com a seca que atingiu o o Sul e o Sudeste, maiores geradores de energia, nossas reservas
baixaram, sendo que o governo federal, por razões políticas, não promoveu esforço de
economia. Apenas subsidiou o barateamento da conta de luz e estimulou o consumo.
Desabastecido, o país foi obrigado a ligar as termelétricas movidas a gás, óleo combustível e até
carvão.
A seca também expôs, com o chão rachado do fundo dos reservatórios, nossa incapacidade
para abastecer as torneiras da população. O problema é mais agudo em São Paulo pela redução
no volume de água no Sistema Cantareira, um complexo formado por seis represas, responsável
pelo abastecimento de quase 9 milhões de pessoas em 11 cidades, incluindo a capital paulista. A
área de captação dos reservatórios enfrenta a maior estiagem desde que começaram as
medições, em 1930. Por razões políticas, o governo do Estado adiou as campanhas e medidas
para economizar água.
O nível de água no Sistema Cantareira caiu abaixo dos 15% do limite máximo. Nesse ritmo, o
sistema passou a correr um sério risco de secar. Caso isso tivesse acontecido, a Cantareira
poderia demorar até dez anos para encher novamente, conforme ressaltou Alexandre Vilela,
gerente técnico do Consórcio Intermunicipal das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí.
O risco da seca foi tão grande que levou o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, a fazer
um pedido incomum à presidente Dilma Rousseﬀ. Alckmin pediu que águas do Rio Paraíba do
Sul, que abastece regiões do Rio de Janeiro e do Vale do Paraíba, fossem despejadas no Sistema
Cantareira. Foi um pedido emergencial delicado, por envolver o compartilhamento de água entre
sistemas em Estados diferentes, administrados por empresas diferentes.
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Ainda sobre a grande problemática da escassez hídrica, conforme publicação de Martim Vicente,
em seu trabalho Crise Energética. Hidrelétricas Interrompem a Produção:
Em uma época de transformações climáticas profundas, os
efeitos sobre a vida das pessoas são, cada vez mais drásticos.
Primeiro, temos visto a estiagem histórica de estados como o
Rio de Janeiro – cujo verão tem sido 90% menos chuvoso que
a média – e a baixa recorde dos reservatórios que abastecem a
cidade de São Paulo.
Agora, começa a se descortinar um efeito secundário da
escassez hídrica, uma fragilização de nossa matriz energética,
eminentemente hidrelétrica. Como o nível de água está baixo
os apagões têm sido uma realidade para grande parte do
território nacional. Estamos vivendo uma verdadeira crise
energética.
Inclusive, se compararmos à situação do racionamento
histórico de energia, em 2001, época do governo de Fernando
Henrique Cardoso, em 20015, os níveis de água de 85% das
hidrelétricas nacionais estão ainda menores. Ou seja, 18 das
21 unidades estão com capacidade energética reduzida.
Apenas em São Simão (MG/GO), Sobradinho (BA) e Serra da
Mesa (GO) há uma alta no volume de água; as outras usinas
estão com déficit, sendo que, em duas, já há operação dentro
do volume morto: Ilha Solteira e Três Irmãos (SP).
Furnas (MG) e Nova Ponte (MG), duas das principais centrais
energéticas do país estavam, até dia 20 de janeiro, com
apenas 11% de seus volumes úteis.
Diante da perigosa situação, voltaram a ser ligadas as termelétricas, ou seja, mais gases
responsáveis pelo efeito estufa passaram a ser lançados na atmosfera. Especialistas foram
unânimes em afirmar que os apagões só não ocorreram por conta do apoio termelétrico, que já
vem ocorrendo, de forma massiva, desde 2013. Na época do primeiro apagão, em 2001, não
havia tal opção.
A BAIXA RESPOSTA DAS TERMELÉTRICAS
A escassez hídrica que remeteu o país a uma crise energética, desde o ano de 2012, repassou às
termelétricas uma enorme responsabilidade: suprir a deficiências das hidrelétricas. Entretanto, o
desempenho dessa função vital não correspondeu plenamente ao que se esperava. No momento
em que o país mais precisou das UTEs, estas apresentaram uma resposta insatisfatória, com um
baixo desempenho.
Em 18 de novembro de 2012, o jornal O Estado de São Paulo já estampava a manchete “Usinas
termelétricas ficam abaixo das metas de geração de energia”. No corpo da matéria o diário
colocava:
Contratadas para ficar em stand by para qualquer emergência
no sistema, usinas têm dificuldade para produzir o volume
programado.
Quase um mês depois de o Operador Nacional do Sistema
Elétrico (ONS) ser obrigado a acionar todas as térmicas
existentes no País para preservar o nível dos reservatórios,
algumas usinas ainda têm tido dificuldade para produzir o
volume programado. Há unidades que não conseguiram
produzir um único megawatt (MW) nesse período, o que fez a
Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) iniciar uma rígida
fiscalização nas usinas.
Essas termoelétricas, movidas a óleo combustível, diesel e
carvão, são contratadas para ficar em stand by para qualquer
emergência no sistema elétrico, a exemplo da seca que o País
vive atualmente (ler abaixo). Para ficarem paradas à espera de
um chamado do ONS, elas ganham uma receita fixa mensal.
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Quando são acionadas, além da renda mensal, recebem
também pelo custo do combustível, que é extremamente
elevado - acima de R$ 500 o MW hora. Todo esse dinheiro sai
do bolso dos brasileiros quando pagam a conta de luz.
O que se pôde constatar é que nem todas as usinas termelétricas estavam preparadas para a
produção de energia quando solicitado. No início, a diferença entre os volumes programados
pelo ONS e o que realmente foi gerado era da ordem de 2 mil MW médios - equivalente à
geração de uma usina como a de Santo Antônio, no Rio Madeira. Hoje esse volume caiu
bastante, para algo em torno de 800 e 500 MW médios. Mas a queda não é resultado apenas da
melhora no desempenho das usinas. Como algumas não estavam operando, o ONS retirou as
unidades da programação.
Questionado sobre a problemática pelo Jornal já citado o Superintendente de Fiscalização dos
Serviços de Geração da ANEEL Alessandro D’Afonseca Cantarino, colocou: "Estamos fazendo
estudos diários com base nos relatórios do operador e, à medida que encontramos grandes
discrepâncias, iniciamos a fiscalização". O Superintendente pontuou ainda que algumas
fiscalizações são feitas no escritório. Outras in loco, como já ocorreu em usinas no Ceará, Piauí,
Maranhão, Paraíba e Rio Grande do Norte. Dependendo do resultado da fiscalização, a agência
poderá até suspender a operação comercial das térmicas. "Estamos estudando alguns
processos. Os geradores já foram notificados para apresentar suas justificativas."
Foi destacado por Cantarino alguns problemas verificados com relação às termelétricas.
Segundo ele:
Há várias explicações para o baixo desempenho das térmicas.
Há problemas de conservação, restrições elétricas nos pontos
de conexão da usina e o pior deles, a falta de combustível.
Na mesma matéria O presidente da Associação Brasileira de Geração Flexível (Abragef), Marco
Antonio Veloso, defende que o problema não está afeto diretamente às usinas, mas sim a
questões de logística para se levar o combustível até a usina.
Na verdade, o problema é a logística para levar o combustível
até as usinas. Uma unidade de 100 MW, por exemplo,
consome por dia 600 toneladas de óleo combustível. "Isso
significa umas 20 carretas para abastecer a unidade", calcula
Veloso, que está contente com o desempenho das usinas nas
últimas semanas.
Como exemplo desta dificuldade de logística, pode-se citar a usina de Campina Grande, que
chegou a produzir apenas 31% do volume programado pelo ONS por falta de combustível. Na
sexta-feira, a unidade produziu 55% do previsto. Outra termoelétrica que sofreu do mesmo mal
foi a Palmeiras de Goiás. Segundo o diretor de operações da usina, Giancarlo Bratkowski, no
início, a usina conseguiu atingir plenamente os volumes contratados, mas a partir do dia 25 de
outubro começou a sentir os reflexos da logística de distribuição e da falta de combustível.
"Tivemos a necessidade de importar óleo diesel de outros Estados."
Voltando ao raciocínio do Superintendente da ANEEL, Alessandro Cantarino, ele explicou que
a responsabilidade pelo combustível é do gerador. Se a
agência entender que a unidade prejudicou a operação do
sistema, a multa será aplicada ao empreendedor. Caso o
gerador tenha contrato de entrega do combustível na porta da
usina, ele poderá transferir esse prejuízo para o fornecedor de
combustível. "Mas tudo dependerá do contrato que ele tem
em mãos."
Um dos reflexos da geração térmica menor é não conseguir
poupar água dos reservatórios. No Nordeste, onde o nível de
armazenamento de água está em estado de alerta, as
hidrelétricas têm gerado mais nas últimas semanas pela
deficiência das termoelétricas.
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Segundo o superintendente da Aneel, caso a agência não
aceite as explicações das usinas, a multa aplicada é de até 2%
da receita anual da empresa. Mas ele destaca que,
independentemente de qualquer punição, as empresas
deveriam sofrer queda nas receitas fixas. Quem gera abaixo do
programado tende a ter sua disponibilidade média de energia,
que é a base para o cálculo da receita fixa, revista.
OS PROBLEMAS DAS TERMELÉTRICAS À DIESEL
É fato e realidade que as usinas termelétricas não corresponderam a expectativa. O problema foi
constatado desde o ano de 2012, tem persistido até este ano de 2015 e é de se questionar:
porque estes empreendimentos não vêm atendendo, da forma que se esperava, às solicitações
do ONS? As explicações dos empreendedores em alguns pontos em comum. São enumerados
como problemas recorrentes:
Dificuldades Logísticas
Conforme já colocado pelo presidente da Associação Brasileira de Geração Flexível, o problema
existe. Não é fácil suprir uma usina a óleo diesel, muitas vezes distante, e com um consumo
diário de até 500 mil litros de óleo diesel diário, quando em plena geração.
Má Qualidade do Combustível
As usinas termelétricas que utilizam como combustível o óleo diesel apresentam, via de regra,
justificativa comum para o baixo desempenho: a má qualidade do óleo diesel brasileiro. Segundo
os empreendedores este combustível traz uma mistura de 5% de Biodiesel onde existe uma
maior quantidade de água e bactérias e que vai se constituir na principal causados motores.
Estes empreendimentos, a bem da verdade, tem procurado suprir esta deficiência com
investimentos em máquinas centrífugas que minimizam o problema, embora não retirem
totalmente a água do combustível.
Alto Percentual de Indisponibilidade de Unidades Geradoras
• As fiscalizações da Agência Nacional de Energia Elétrica, em conjunto com as agências
reguladoras estaduais, vêm constatando, ao longo de suas ações, uma alta indisponibilidade
de unidades geradoras, que atinge valores até acima de 20%. Tais indisponibilidades
contribuem, sobremaneira, para que os desempenhos se mostrem insuficientes. Isto ocorre,
conforme manifestações dos próprios agentes por vários motivos:
• Identificação junto aos motores de problemas relacionados diretamente à fabricação. Na
UTE Palmeiras de Goiás, por exemplo, a Agência Goiana de regulação, verificou que os
equipamentos eram novos e fabricados exclusivamente para o projeto. No entanto eles não
haviam sido testados durante uma geração de grande período. No momento em que isto
ocorreu, após a entrada em operação comercial, diversas unidade foram desligadas por
apresentarem falhas em suas bombas de combustível. O óleo combustível vazava para fora
e dentro do motor, ocasionando a diluição do óleo lubrificante o que acarretava a paralisação
até a substituição da bomba defeituosa. O fabricante, MTU, ciente da situação solicitou um
recall junto a sua matriz na Alemanha e esta iniciou a substituição das bombas de todas as
unidades de geração.
• Má qualidade do óleo diesel, conforme já colocado anteriormente.
• Falta ou insuficiência de unidades geradoras de reserva. Esta tem sido também uma
verificação das fiscalizações das agências. Praticamente, não há máquinas de substituição,
o que leva a uma queda de desempenho, quando ocorre um aumento na quebra dos
motores.
• Outra questão remete ao fator de carga (percentual de utilização da potência instalada).
Conforme manifestado pelos agentes, as unidades geradoras das usinas não vêm
suportando atender a uma programação determinada pela potência nominal da UTE, ou seja
de 100% de sua potência instalada. O ideal para o empreendedor é que este FCmáx ficasse,
no máximo, em 80%. Este percentual, inclusive, é exigido pelo fabricante para o
cumprimento de garantia técnica.
ASPECTOS REGULATÓRIOS
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LEI Nº 9.427, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1996, ART. 3º, INCISO IV,
Dispõe sobre a competência da ANEEL de celebrar e gerir os
contratos de concessão ou de permissão de serviços públicos
de energia elétrica, de concessão de uso de bem público,
expedir as autorizações, bem como fiscalizar, diretamente ou
mediante convênios com órgãos estaduais, as concessões e a
prestação dos serviços de energia elétrica;
AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL RESOLUÇÃO Nº 420, DE 30 DE
NOVEMBRO DE 2010.
Estabelece a sistemática de determinação da "Potência
Instalada" e da "Potência Líquida" de empreendimento de
geração, para fins de outorga, regulação e fiscalização dos
serviços de geração de energia elétrica, e revoga a Resolução
nº 407, de 19 de outubro de 2000.
AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL RESOLUÇÃO N.º 583, DE 22 DE
OUTUBRO DE 2013
Estabelece os procedimentos e condições para obtenção e
manutenção da situação operacional e definição de potência
instalada e líquida de empreendimento de geração de energia
elétrica.
AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL
RESOLUÇÃO ANEEL Nº 389, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2009, ART 2º, INCISO X,
Estabelece a obrigação do agente de geração de organizar e
manter permanentemente atualizado o cadastro de bens e
instalações da central geradora, solicitando à ANEEL prévia
anuência para qualquer alteração de suas características
técnicas.
CONCLUSÃO
A eletricidade vendida aos brasileiros alcançou, desde janeiro de 2014, o custo médio mais caro
da sua história, além de embutir o uso recorde de fontes campeãs em poluição atmosférica,
como óleo diesel e carvão mineral. A crise estrutural do sistema elétrico, desencadeada pela
escassez de chuvas nas regiões onde estão localizados reservatórios de hidrelétricas no começo
do ano e pelos atrasos em investimentos de geração e de transmissão, vem resultando em um
pesado reajuste nas contas de luz neste ano de 2015.
Esse quadro, sustentado pela constante perspectiva de racionamento, já rendeu lucros fartos aos
donos de usinas termelétricas. Entre eles estão empresas indiretamente controladas por clãs
políticos regionais aliados do governo federal e empresários.
A razão disso é que o pior regime hidrológico para os meses de janeiro e fevereiro de 2014, em
seis décadas, aliado ao crescimento contínuo da demanda, sobretudo a residencial, baixou os
níveis das represas de usinas críticos, iguais e até piores aos de 2001, ano do racionamento. A
única saída foi recorrer ao parque térmico, com capacidade atual de 28,3 mil megawatts (MW).
Com isto, a energia gerada pelas termelétricas já corresponde 20% do consumo elétrico
nacional.
Segundo relatórios do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), enquanto a participação
das hidrelétricas recuou de 91,2% para 79,2%, de 2011 a 2013, a produção das térmicas cresceu
de 8,4% para 19,8% no mesmo período. "A verdade é que o Brasil está cada vez mais
dependente das termelétricas, colocando em xeque o discurso ufanista do governo de maior
matriz limpa do planeta", provocou o consultor Adriano Pires, do Centro Brasileiro de
Infraestrutura (Cbie).
Em oito anos, a geração de energia no país por combustíveis fósseis, biomassa e reatores
nucleares, saltou 662%, conforme dados do ONS. Nos primeiros dois meses de 2006, a geração
termelétrica era de 2.575 MW médios e, mês passado, ela já tinha passado de 19.624 MW. Dos
51 mil MW de potência agregada ao sistema interligado nacional nos últimos 13 anos, 48% são
provenientes de termelétricas.
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Apesar desse avanço, Cláudio Sales, presidente do Instituto Acende Brasil, aponta erros do perfil
de usinas empregadas no parque termelétrico nacional, inadequadas para o momento e para as
projeções futuras de demanda. Considerando a tendência de crescente acionamento, ele sugere
que os novos projetos de geração térmica sejam mais robustos, mas com custos finais mais
baixos. "Atualmente, cerca de metade das usinas são de baixo investimento inicial, mas despesa
operacional mais cara. Essa situação obriga à ligação de cada vez mais unidades", resume.
Diante desses fatos devemos pensar que a energia deve ser concebida antes de tudo como um
instrumento preventivo de política pública. Ele só se torna eficiente quando se constituir em um
elemento de auxílio à decisão. Quando se tornar uma ferramenta de planejamento e concepção
de projetos para que se efetive um desenvolvimento sustentável. Só assim poderá se sobrepor
ao viés economicista do processo de desenvolvimento, que aparecendo como sinônimo de
crescimento econômico, ignora os aspectos ambientais, culturais, políticos e sociais.
Este raciocínio nos leva a concluir que há formas mais sustentáveis do que as termelétricas para
produzir energia, pois essas, por necessitarem a queima de combustíveis, poluem
demasiadamente. Apesar de tais usinas terem facilidades como a construção somente onde é
necessária, as desvantagens pesam na relação custo/benefício, pois, primeiramente, deve-se
pensar na vida humana.
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RESUMO
A intersetorialidade é marca do saneamento, tendo sido reforçada a partir da publicação da Lei
Federal nº 11.445/2007 com a obrigatoriedade da instituição de entes reguladores dos serviços.
O presente trabalho vem de encontro à discussão presente sobre conflitos e cooperações entre
os novos atores do saneamento - as agências reguladoras - e o setor de saúde - que está ligado
historicamente ao tema da regulação do abastecimento público de água. Dessa forma, objetivouse especificamente tratar das articulações que ocorrem na prática para a regulação e fiscalização
dos serviços de abastecimento de água. Foram realizadas entrevistas semiestruturadas com 11
Agências Reguladoras que regulam e fiscalizam a prestação dos serviços de abastecimento de
água. Verificou-se que 2 Agências possuem efetiva articulação com o setor de saúde no
recebimento e divulgação de informações acerca de paralisações (situação de risco à saúde), 4
possuem acesso ao SISÁGUA, 4 já realizaram ações conjuntas de fiscalização e 3 possuem
convênios formalizados. No cômputo total, 7 Agências Reguladoras afirmaram possuir algum tipo
de interação com os órgãos de saúde pública. Existe portanto espaço para alinhamento dos
trabalhos e troca de informações, de forma a racionalizar o trabalho, aumentando a eficiência e
eficácia na regulação e fiscalização do abastecimento de água.
Palavras-chave: regulação e fiscalização; articulação intersetorial; abastecimento de água;
saneamento, saúde.
INTRODUÇÃO
O saneamento é campo de atuação compartilhado por diversos segmentos institucionais, sendo
resultado da intersecção de políticas como desenvolvimento urbano e rural, saúde, meio
ambiente, recursos hídricos e proteção ao consumidor (BRASIL, 2007). Nesse contexto, a gama
de legislações que atualmente regulamenta o setor remonta a 1977, ano do Decreto Presidencial
nº 79.367 que dá ao Ministério da Saúde poder normativo para estabelecer o padrão de
potabilidade de água, assim como normas sanitárias sobre proteção de mananciais, serviços de
abastecimento público de água e controle de qualidade de água de sistemas públicos. Mais
recentemente, a Lei Federal nº 11.445, de 2007 (Lei Nacional do Saneamento Básico – LNSB),
que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, e a Portaria do Ministério da
Saúde nº 2.914, de 2011 – do padrão de potabilidade vigente e dos deveres associados à
vigilância, ao controle da qualidade da água e à regulação do setor – dão as atribuições mais
detalhadas para os atores envolvidos na operacionalização da política pública de saneamento
básico.
O caráter recente das entidades reguladoras (previstas na Lei das Concessões – Lei Federal nº
8.987/1995 – e exigidas pela LNSB), associado com a atuação histórica dos órgãos de saúde
pública (comumente órgãos federais e secretarias de saúde estaduais e municipais) na área do
abastecimento público de água, suscita possíveis conflitos de agendas, justamente em uma
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política onde a legislação (BRASIL, 1990) prevê expressamente a articulação entre as áreas de
saneamento e saúde em nível executivo.
OBJETIVO
Esse artigo tem como objetivo refletir sobre os possíveis conflitos e cooperações existentes entre
entidades reguladoras e órgãos de saúde pública na regulação e fiscalização dos serviços
públicos de abastecimento de água. Assim, especificamente, objetiva-se verificar a existência da
articulação na prática, sob três enfoques distintos:
1. recebimento e divulgação de informações, em situações de risco à saúde;
2. sistemas de informações;
3. fiscalizações dos serviços de abastecimento público de água.
METODOLOGIA
Foram revisadas leis, decretos e portarias federais concernentes à atuação das entidades
reguladoras e dos órgãos de saúde no abastecimento público de água. Além disso, alguns
manuais elaborados pela Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) do Ministério da Saúde e pelas
agências reguladoras foram consultados, bem como suas leis de criação e resoluções próprias,
no intuito de entender a atuação de tais entes.
Em adição ao levantamento bibliográfico, foram realizadas entrevistas semiestruturadas, via
internet e contato telefônico, com 11 agências reguladoras do Brasil, sendo 8 agências de
abrangência estadual, 2 agências constituídas por consórcios intermunicipais e 1 agência
distrital. A entrevista teve como diretriz obter respostas para as seguintes perguntas:
1. Existe articulação com secretarias estadual/municipal de saúde no recebimento de
informações enviadas pelo Prestador de Serviços e divulgação para a população sobre a
paralisação/intermitência no abastecimento?
2. Existe articulação com secretarias estadual/municipal de saúde no sentido de acessar
sistemas de informação mantidos por estas (p. ex.: acesso liberado no SISÁGUA)? Ou ainda
da secretaria de saúde acessar os bancos de dados da Agência?
3. Existe articulação com secretarias estadual/municipal de saúde na fiscalização da prestação
dos serviços de abastecimento de água (p. ex.: inspeções sanitárias conjuntas)?
4. Finalmente, existem convênios de cooperação propriamente ditos com entidades de saúde
pública? Caso afirmativo, qual o objetivo dos mesmos?
As respostas obtidas foram analisadas de maneira simples sob um viés quantitativo e qualitativo.
RESULTADOS
Articulação no recebimento e divulgação de informações
O Decreto Federal nº 5.440/2005 estabeleceu importantes instrumentos de informação,
estabelecendo fluxos de informação entre Prestador de Serviços e consumidor — principalmente
na conta de água e no relatório anual de qualidade da água —, bem como entre Prestador e
órgãos públicos de saúde, em canais de comunicação complementares. O fluxo entre instituições
depende de uma interação ativa, nomeadamente em situações de risco à saúde — quando haja
anomalia operacional, não-conformidade na água tratada ou ainda iminência de manobras que
submetam trechos da rede à pressão negativa —, devendo o Prestador informar à autoridade de
saúde pública e à população.
Sendo o Decreto nº 5.440/2005 prévio à publicação da LNSB (em 2007), a inclusão do ente
regulador como ator nas comunicações do Prestador de Serviços se deu na LNSB, havendo
obrigação somente com relação às interrupções programadas. A lacuna da interlocução com o
regulador em casos de risco à saúde posteriormente foi preenchida na Portaria nº 2.914/2011,
incluindo-o ao lado da autoridade de saúde pública como receptor das comunicações.
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Figura 1 - Fluxo de informações de situações de paralisação/risco à saúde.

A partir da análise das respostas ao questionário empregado a 11 Agências Reguladoras
concernentes a esse tema (pergunta nº 1), verificou-se que em apenas 2 Agências existe
articulação com órgãos públicos de saúde no recebimento e divulgação de informações. Entre as
9 Agências em que a resposta foi “não”, 2 delas declararam que está em fase de debate o
interesse na articulação.
Articulação de Sistemas de Informações
O Decreto Federal nº 79.367/1977 prevê que as secretarias de saúde são responsáveis por
registrarem sistematicamente a qualidade da água nos sistemas de abastecimento público em
suas áreas geográficas. Tal obrigação teve sua renovação mais recente na Instrução Normativa
MS/SVS nº 01/2005, estabelecendo responsabilidades para as três esferas do Sistema Único de
Saúde (em especial para as vigilâncias da qualidade da água) com relação aos sistemas de
informação. Cabe destacar nesse sentido a criação do Sistema de Informação de Vigilância da
Qualidade da Água para Consumo Humano (SISÁGUA), em 2000 (BRASIL, 2005c), alimentado
pelas secretarias municipais de saúde e coordenado nas demais esferas federativas.
Por sua vez, o sistema de informação previsto na LNSB, o Sistema Nacional de Informações em
Saneamento (SINISA) está sendo gestado pelo Ministério das Cidades, tendo como precursor o
Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS). Destaca-se que atualmente SNIS e
SISÁGUA não possuem integração em suas bases de dados.
Quanto ao acesso aos dois sistemas, enquanto o SNIS é de livre acesso para o público, o
SISÁGUA mantém restrições, sendo acessível ao responsável pelo controle da qualidade da água
(Prestador de Serviços) e à vigilância (saúde).
Analisando as 11 respostas enviadas pelas Agências Reguladoras à pergunta nº 2, 4 Agências
responderam positivamente quanto ao acesso ao SISÁGUA; já, 7 não dispõe de acesso ao
SISÁGUA, porém 5 delas têm interesse em efetivar tal acesso, sendo que 3 já em fase de
negociação. Verificou-se ainda que não há parcerias no sentido do setor saúde acessar os
bancos de dados das Agências.
Da Fiscalização no Abastecimento Público de Água
A fiscalização dos sistemas de abastecimento de água (SAA) possui atribuições legais
convergentes no que diz respeito à atuação das agências reguladoras e dos órgãos de saúde.
Percebe-se ao analisar a legislação vigente que as determinações da fiscalização para o setor
saúde estão bem definidas e detalhadas, abrangendo inspeção do controle da qualidade da água
e das práticas operacionais, bem como inspeção das diversas unidades do SAA. Portanto as
determinações não se restringem apenas a questões de qualidade da água – adotando assim
uma abordagem de avaliação dos riscos à saúde (BRASIL, 1977, 1978, 2005a, 2011). Por outro
lado, a LNSB e seu regulamento (Decreto nº 7.217/2010) não estabelecem concretamente do que
se trata a fiscalização dos serviços. Somente há alguma diretriz da Lei de Concessões, que
determina que o Poder Concedente (no caso dos serviços de saneamento: o município) deverá
fiscalizar a prestação dos serviços, através de órgão técnico ou por entidade a ele conveniada,
de modo a garantir as condições adequadas de prestação, a saber: regularidade, continuidade,
eficiência, segurança, atualidade, generalidade e cortesia.
Desse modo, a atuação das Agências Reguladoras na fiscalização dos serviços de
abastecimento de água varia de acordo com suas respectivas leis de criação e com as
resoluções normativas estipuladas pelas próprias agências. Portanto, os entes reguladores têm
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respaldo legal para definirem sua metodologia de fiscalização e determinarem como fiscalizar os
7 aspectos da prestação adequada supracitados. Avaliando as resoluções próprias e leis de
criação das 11 Agências reguladoras analisadas no estudo, 5 possuem menções a fiscalização
de forma vaga, sendo que uma dessas remonta a LNSB. Enquanto as outras 6 Agências
avaliadas apresentam regimento específico, sendo 4 através de resoluções normativas próprias,
1 através de lei, e finalmente, 1 através de decreto.
Cabe ainda verificar que o manual de inspeção editado pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 2006)
e os procedimentos de fiscalização documentados em Galvão Jr. et al. (2006), usado de
referência na área da fiscalização dos serviços de água e esgoto, tem procedimentos similares de
inspeção técnica.
Avaliando as 11 respostas das Agências Reguladoras à pergunta nº 3, 7 delas não possuem
nenhum contato com órgãos de saúde durante seus processos fiscalizatórios, tendo apenas 1
dessas relatado intenção de instituir parceria nesse sentido. Em uma dessas agências com
resposta negativa, foi dito que a agência divulga suas atividades para secretarias de saúde e
recebe denúncias referentes à má prestação do serviço de abastecimento de água. Quanto às 4
Agências que relataram haver cooperação na atividade de fiscalização: 1 realizou recentemente
atividade piloto; outra tem por praxe convidar as secretarias municipais de saúde através das
Prefeituras a participarem das fiscalizações, ocorrendo o acompanhamento com frequência; e
finalmente uma terceira realiza fiscalizações acompanhadas quando há evidente problema
relacionado à qualidade da água – a quarta Agência não forneceu maiores detalhes sobre a
cooperação.
Da Existência de Convênio de Cooperação
A partir das respostas referentes à existência de convênios de cooperação entre as Agências
Reguladoras avaliadas no presente estudo, e órgãos públicos de saúde (pergunta nº 4),
observou-se que apenas 3 contam com o mesmo na presente data. Entre as 8 que não possuem
convênio, 2 relataram terem buscado tal formalização, não tendo êxito na tentativa, enquanto
outras 3 relataram estar em fase de elaboração de minuta para estabelecimento de convênio.
CONCLUSÃO
O presente estudo buscou verificar as interfaces entre o setor de saúde e as entidades
reguladoras na regulação e fiscalização dos serviços públicos de abastecimento de água. A
revisão da legislação indicou principalmente a previsão de cooperação entre os setores. As
entrevistas realizadas indicaram um retrato sobre o estado atual das parcerias intersetoriais
estabelecidas, possibilitando apontar aprimoramentos possíveis nas interações quanto aos fluxos
de informações, ao estabelecimento de sistemas de informações e às ações de fiscalização dos
sistemas de abastecimento de água (estando as respostas às perguntas formuladas compiladas
na tabela 1).
É importante destacar que do total de 11 Agências entrevistadas, 7 já possuem alguma
articulação com os órgãos de saúde, embora nem sempre formalizadas em convênio. Das 4
restantes, 2 estão em processo de articulação e outras 2 afirmam que houve tentativa que não
prosperou.
Há articulação?

Pergunta 1

Pergunta 2

Pergunta 3

Pergunta 4

Sim

2

4

4

3

Não

9

7

7

8

O pior resultado das entrevistas foi relativo à articulação para o recebimento e divulgação de
informações. Destaca-se entretanto que a legislação prevê que tanto o órgão responsável pela
vigilância da qualidade da água, quanto o regulador tenham estrutura para recebimento de
reclamações quanto ao abastecimento público (BRASIL, 2005b; BRASIL, 2010), o que inclui
intermitência. Aliado a isso, a Portaria nº 2.914/2011 estabelece que as secretarias municipais de
saúde devem “manter articulação com as entidades de regulação quando detectadas falhas
relativas à qualidade dos serviços de abastecimento de água, a fim de que sejam adotadas as
providências concernentes a sua área de competência”. Dessa forma, essa responsabilidade
compartilhada poderia ser potencializada pela criação de protocolos de comunicação entre esses
setores, tendo maior efetividade no cumprimento das atribuições dos órgãos envolvidos.
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A maior movimentação com relação à aproximação entre agências reguladoras e órgãos de
saúde se dá no acesso ao SISÁGUA, haja vista que muitas agências que não possuem acesso
estão se estruturando para consegui-lo, sendo provavelmente a prática mais difundida de
cooperação a ser adotada.
No sentido de interação durante o processo fiscalizatório, Galvão Jr. et al. (2006) destacam que
existem muitos recursos dispendidos na atividade fiscalizatória - capacitação de equipe técnica,
disponibilidade de equipamentos, e gastos com diárias e combustível, além de outras despesas
administrativas - restando assim necessidade de se refletir sobre a importância da cooperação
entre os órgãos públicos a fim de desenvolverem metodologia eficaz para que, além da redução
de custos, haja racionalização do trabalho, evitando sombreamentos. Nesse sentido, é salutar
que as ações de inspeção sanitária da vigilância em saúde baseiem-se e forneçam base para o
trabalho do ente fiscalizador, bem como o contrário.
Finalmente, notou-se que embora a existência de um documento formal (um Termo de
Cooperação ou Convênio de Cooperação) possa ser um indicativo de articulação entre órgãos,
verificou-se que dentre as 8 Agências que não possuem convênio, 4 possuem algum tipo de
interação com o setor saúde. Dessa forma, apesar de salutar a busca de uma formalização das
articulações entre órgãos, a inexistência do documento não tem sido empecilho para avançar no
trabalho conjunto.
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RESUMO
A Lei 11.445/2007 instituiu no Brasil as diretrizes nacionais para saneamento básico, criando a
obrigatoriedade de exercício das funções de regulação e fiscalização dos serviços de
saneamento básico através das agências reguladoras. Um dos aspectos que devem ser
abordados nas normas regulatórias são os requisitos operacionais e a manutenção dos sistemas.
Logo, a fiscalização da prestação dos serviços de saneamento básico é uma ferramenta
importante para garantir o cumprimento das normas de regulação. Nesse contexto, o trabalho
apresentado busca, em linhas gerais, apresentar os resultados obtidos da fiscalização direta dos
serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário realizada nos municípios associados
à Agência Reguladora PCJ à luz da Resolução ARES-PCJ n° 48, que dispõe sobre a definição de
Não Conformidades a serem verificadas nas fiscalizações da prestação dos serviços de água e
esgoto no âmbito dos municípios associados. Foram observadas 383 Não Conformidades nos
sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário. O modelo de fiscalização direta
adotado é uma ferramenta importante para padronização desta prática e detecção das Não
Conformidades existentes nos subsistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário
dos municípios associados.
Palavras-chave: Não Conformidades, fiscalização, abastecimento de água, esgotamento
sanitário, ARES PCJ.
INTRODUÇÃO
No Brasil, a obrigatoriedade de regulação dos serviços de saneamento básico foi estabelecida
com a publicação da Lei federal n° 11.445/2007, que estabelece diretrizes nacionais para o
saneamento. A regulação e a fiscalização dos serviços de saneamento básico possuem os
objetivos de estabelecer padrões e normas para a adequada prestação dos serviços e para a
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satisfação dos usuários, de garantir o cumprimento das condições e metas estabelecidas, e de
prevenir e reprimir o abuso do poder econômico.
O Artigo 23 da referida Lei de Saneamento estabelece as competências das agências
reguladoras, dentre as quais podemos destacar: editar normas relativas às dimensões técnica,
econômica e social de prestação dos serviços. Dentre os aspectos que devem ser abordados nas
normas regulatórias destacam-se os requisitos operacionais e manutenção dos sistemas. Logo, a
fiscalização da prestação dos serviços de saneamento básico é uma ferramenta importante para
garantir o cumprimento das normas de regulação.
A Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e
Jundiaí (ARES-PCJ) foi criada em 2011 a partir da demanda de diversos municípios que
procuraram o Consórcio Intermunicipal das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí Consórcio PCJ - em busca de uma solução comum adequada para atender à legislação vigente,
com reduzido custo para os municípios associados.
A ARES-PCJ é uma entidade autônoma e independente, parceira dos municípios associados,
que atua visando conciliar tecnicamente os interesses de usuários, prestadores dos serviços e
titulares (prefeituras), tendo como objetivos básicos:estabelecer padrões e normas para
prestação dos serviços públicos, garantir o cumprimento do Plano Municipal de Saneamento,
prevenir e reprimir o abuso do poder econômico,definir tarifas e outros preços para equilíbrio
econômico e financeiro do prestador, e garantir a eficiência e eficácia da prestação dos serviços.
A ARES-PCJ é formada por 49 (quarenta e nove) municípios, que totalizam uma população
superior a 5,2 milhões de habitantes. O grande desafio da ARES-PCJ é criar metodologias
exequíveis para regular e fiscalizar as diferentes categorias de prestação de serviços,
considerando a existência de municípios com população que varia de 2.707 a 1.080.113
habitantes operados por prefeitura municipal, autarquia municipal, companhia, parceria públicoprivada e concessão plena.
A fiscalização da prestação de serviços de saneamento básico pode ser realizada de maneira
direta, mediante inspeção física nos sistemas, e indiretamente, com acompanhamento de
indicadores técnicos, operacionais, comerciais do prestador de serviços referentes ao sistema
fiscalizado. Durante a fiscalização, deverão ser observados infraestrutura, operação, manutenção
e funcionalidade dos sistemas, qualidade, segurança e adequação a normas técnicas e
regulamentos, e o cumprimento da legislação vigente (Côco; Almeida 2013).
Esse artigo apresenta os resultados das fiscalizações diretas dos serviços de abastecimento de
água e esgotamento sanitário realizadas nos municípios associados à ARES PCJ à luz da
Resolução ARES-PCJ n° 48, que dispõe sobre a definição de Não Conformidades a serem
verificadas nas fiscalizações da prestação dos serviços de água e esgoto no âmbito dos
municípios associados.
Nesse caso, as Não Conformidades podem ser definidas como as instalações operacionais ou a
prestação dos serviços de abastecimento de água ou esgotamento sanitário que não atendem à
legislação federal e/ou estaduais vigentes, ou a não observação das normas técnicas pertinentes
aos sistemas fiscalizados.
METODOLOGIA
O primeiro ciclo de fiscalização realizado pelos analistas da ARES-PCJ ocorreu em 2013. As
informações obtidas junto aos diversos prestadores de serviços através do documento intitulado
“Macroavaliação” serviram para nortear esse ciclo de fiscalização. As informações obtidas nesse
documento são quantitativas e referem-se a captação, estação de tratamento de água (ETA),
reservação, elevatórias de água e esgoto, estações de tratamento de esgoto (ETE), percentual de
atendimento água tratada, coleta e tratamento de esgoto.
A partir dessas informações, foi planejada a fiscalização de campo nos sistemas de
abastecimento de água e esgotamento sanitário com objetivo de se conhecer parte dos sistemas
de cada prestador. A escolha das unidades a serem inspecionadas foi realizada com base nos
dados obtidos na “Macroavaliação”, sempre buscando abranger a maior parte possível dos
sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, em especial as estações de
tratamento de água e esgoto.
Nas fiscalizações de campo foram preenchidos os formulários de fiscalização elaborados pela
equipe de analistas da ARES-PCJ para obtenção das principais informações, de cada
subsistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Com essas informações, foi
elaborado o primeiro Relatório de Fiscalização destes Sistemas intitulado “Diagnóstico”, em que
também foram inseridas recomendações de acordo com as observações e os conhecimentos de
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cada analista para auxiliar os municípios a melhorar a operação e a prestação dos serviços de
água e esgoto.
Como a ARES PCJ ainda não possuía normas para fiscalização, surgiu a necessidade de
padronização das fiscalizações, para que todos os analistas realizassem inspeções de forma
isonômica. Assim, a equipe de fiscalização realizou diversas pesquisas e, utilizando 18
legislações federais e estaduais, além de normas técnicas, propôs à Diretoria Executiva da
agência a criação da Resolução ARES-PCJ n° 48 que dispõe sobre a definição de Não
Conformidades a serem verificadas nas fiscalizações da prestação dos serviços de água e esgoto
no âmbito dos municípios associados. Essa norma contempla 337 aspectos inspecionados em
adutoras, captações subterrâneas, captações superficiais, elevatórias de água, ETAs,
reservatórios, elevatórias de esgoto e ETEs.
Com a publicação dessa resolução, iniciou-se em 2014 o Ciclo de Fiscalizações nos mesmos
locais inspecionados no “Diagnóstico”. Nesse ciclo, foi utilizada tecnologia para dar agilidade ao
processo de fiscalização da seguinte maneira: a norma de Não Conformidades foi programada
em um tablet, utilizando como ferramenta o programa DoForms, e foi criado um “check list” das
Não Conformidades para cada subsistema a ser fiscalizado, com a possibilidade de registro
fotográfico para evidenciar as possíveis irregularidades existentes conforme apresentado na
Figura 1.

Figura 1: Programa para fiscalização de campo

No primeiro ciclo de fiscalização de 2014 foram realizadas fiscalizações de Não Conformidades
em 33 (trinta e três) municípios associados à ARES PCJ e foram fiscalizadas 177 (cento e setenta
e sete) unidades dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A Figura 2 mostra a distribuição das Não Conformidades encontradas em função dos prazos
estabelecidos na Resolução ARES-PCJ n° 48. Foram apontadas 383 (trezentas e oitenta e três)
Não Conformidades nos sistemas fiscalizados, das quais, 56% apresentam prazo para
adequação de até 180 dias e 44% apresentam necessidade de adequação imediata.
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Imediatos
44%
Em até 180
dias 56%

Figura 2: Prazos para adequação Não Conformidades

A Figura 3 apresenta o número total de Não Conformidades encontradas em cada subsistema
fiscalizado. O maior número de Não Conformidades foi apontado nos sistema de abastecimento
de água, principalmente reservatórios e captação. Ressalta-se que, de acordo com os dados da
Macroavaliação (2013/2014), 60% do esgoto é tratado nos municípios associados à ARES PCJ.

Figura 3: Distribuição das Não Conformidades por subsistema

A Tabela 1 mostra as 10(dez) Não Conformidades mais encontradas nos subsistemas de água e
esgoto fiscalizados no primeiro Ciclo de Fiscalização de 2014. Nota-se que muitas não
conformidades envolvem questões de segurança como ausência de extintor de incêndio e
ausência de chuveiros de emergência nos laboratórios.
Tabela 1: Não Conformidades
Local
Captação Superficial e
s u b t e r r â n e a , E TA ,
EEAT, Reservatório,
ETE, EEEB

Descrição

Total

Existência de vazamentos aparentes

45
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Ausência ou não funcionamento de manômetro
individual
nos conjuntos de recalque

31

Ausência de extintor de incêndio

28

Drenagem inadequada de água de lubrificação de
gaxetas

25

Inexistência de plano de limpeza e a
desinfecção periódicas e sua
realização

24

ETA, ETE

Ausência de chuveiros de emergência no
laboratório

19

Captação Superficial, ETE,
Reservatório, EEEB

Ausência de identificação da área

13

Ausência de conjunto moto-bomba reserva

12

Captação Superficial e
Subterrânea

Captação de água sem outorga

12

Captação Superficial, EEAT,
EEEB, ETA

Extintor de incêndio com validade expirada

11

EEAT, Captação superficial e
subterrânea
Captação superficial e
subterrânea, EEAT, ETA,
EEEB, ETE
Captação Superficial, EEAT,
EEEB
Reservatório

Captação Superficial, EEAT,
EEEB, ETE

Legenda: EEEB:estação elevatória de esgoto bruto e EEAT: estação elevatória de água tratada

A Figura 4 apresenta a distribuição dos vazamentos aparentes nos subsistemas de água e esgoto
fiscalizados. Nota-se que 40% dos vazamentos apontados ocorrem nos reservatórios e nas
elevatórias de água tratada, ou seja, após a água passar pelo processo de tratamento. As perdas
representam um dos principais indicadores de qualidade dos sistemas de abastecimento de
água.

Figura 4: Distribuição dos vazamentos aparentes nas unidades inspecionadas

A Figura 5 apresenta a relação entre o número de Não Conformidades apontadas e o número de
unidades dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário fiscalizadas nos
municípios associados. Destaca-se que somente 26 (vinte e seis) das 177 (cento e setenta e sete)
unidades inspecionadas não apresentaram Não Conformidades, e em apenas 2 (dois) dos 33
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(trinta e três) municípios foi constatada ausência de Não Conformidades nos sistemas de
abastecimento de água e esgotamento sanitário

Figura 5: Comparativo de Não Conformidades por município associado

CONCLUSÃO
Com relação às Não Conformidades apontadas, o maior número ocorreu no sistema de
abastecimento de água, principalmente reservatórios e captação. Poucas unidades
inspecionadas não apresentaram Não Conformidades. Assim, a fiscalização da prestação dos
serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário à luz da Resolução ARES PCJ n°48
se mostrou uma ferramenta importante para padronização das fiscalizações.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e
Jundiaí. Resolução ARES-PCJ n° 48 de 28 de fevereiro de 2014. Dispõe sobre a definição de Não
Conformidades a serem verificadas na fiscalização da prestação dos serviços de água e esgoto
no âmbito dos Municípios associados. Americana, 28 fev. 2014, 9 p. Disponível em: < http://
www.arespcj.com.br/resolucoes/38523_Resolu%C3%A7%C3%A3o_n%C2%BA_48_2014__N%C3%A3o_Conformidades.pdf>. Acesso em: 16 fev 2015.
BRASIL (2007). Lei n. 11445, de 5 de janeiro de 2007. Estabelece diretrizes nacionais para o
saneamento básico; altera as Leis nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 8.036, de 11 de maio de
1990, 8.666, de 21 de junho de 1993, 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; revoga a Lei nº 6.528, de
11 de maio de 1978; e dá outras providências. Diário Oficial, Brasília, 08 jan. 2007. Seção 1, p. 3.
CÔCO, K. M.; ALMEIDA, M. S. Fiscalização direta da prestação dos serviços de abastecimento
de água e esgotamento sanitário. In: GALVÃO, A. C. et al. Regulação do saneamento básico.
Barueri: Editora Manole Ltda, 2013. Cap. 12, p. 339 a 361.

96

IX Congresso Brasileiro de Regulação e 3º ExpoABAR

AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO DA QUALIDADE DAS
ÁGUAS DO DISTRITO FEDERAL FRENTE ÀS CLASSES
DE ENQUADRAMENTO PROPOSTAS
Camila Aida Campos (1)
Bióloga; Mestre em Ecologia, Conservação e Manejo da Vida Silvestre; Coordenadora de
Informações Hidrológicas da Superintendência de Recursos Hídricos da Agência Reguladora de
Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal (ADASA).
Welber Ferreira Alves (2)
Historiador; Técnico em Cartografia; Pós-graduado em Direito Administrativo com ênfase em
Gestão Pública; Regulador de Serviços Públicos da ADASA.
Érica Yoshida Freitas (3)
Engenheira Florestal; Mestre em Ciências de Florestas Tropicais; Reguladora de Serviços
Públicos da ADASA.
Danielle de Castro Carneiro (4)
Bacharel em Ciência da Computação; Reguladora de Serviços Públicos da ADASA.
Carolina Lara Resende Leeuwenberg (5)
Estudante de Ciências Biológicas na Universidade Católica de Brasília. Estagiária da ADASA.
Endereço (1): Setor Ferroviário, Estação Rodoferroviária, Sobreloja, Ala Norte – Brasília – DF –
CEP: 70.631- 900 – Brasil – Tel: +55 61 3961-4922 – e-mail: camila.campos@adasa.df.gov.br
RESUMO
O objetivo deste trabalho é apresentar uma comparação entre a situação atual da qualidade das
águas do Distrito Federal e o enquadramento proposto. Também identificar, para aqueles rios que
estão em desacordo com a classe proposta, os parâmetros que mais contribuíram para esta
situação. O enquadramento dos corpos d´água em classes, segundo os usos preponderantes é
um dos instrumentos de gestão de recursos hídricos proposto na Lei nº 9433 de 8 de janeiro de
1997. O enquadramento dos corpos hídricos do Distrito Federal foi determinado pela Resolução
CRH nº 02/2014. O Distrito Federal é dividido em 40 (quarenta) Unidades Hidrográficas (UH),
sendo elas adotadas para o acompanhamento e monitoramento dos corpos hídricos
enquadrados. Foram analisados dados de oito coletas, realizadas trimestralmente ao longo dos
anos de 2013 e 2014. Além dos parâmetros prioritários para o enquadramento (OD, DBO e
coliformes termotolerantes), foram também avaliados pH, turbidez, fósforo total, nitrito, nitrato,
nitrogênio amoniacal total e sólidos dissolvidos. Todos os valores foram comparados com os
padrões estabelecidos para cada classe segundo a Resolução CONAMA nº357/2005. Os
resultados demonstraram que apenas uma Unidade Hidrográfica (Rio Melchior) encontra-se
completamente dentro dos limites de sua classe, para todos os parâmetros, sendo esta Unidade
enquadrada como classe 4. Para as demais Unidades, os parâmetros que mais contribuíram para
a não adequação ao enquadramento foram coliformes termotolerantes e fósforo total. Sabe-se
que avaliações de qualidade de água são retratos instantâneos da situação do corpo hídrico e
que tal situação é extremamente flutuante ao longo do tempo e do espaço. Por isto, uma série
histórica longa de dados pode esclarecer se um evento, ou dois, são suficientemente
representativos para se dizer que um rio está ou não enquadrado. É preciso observar a tendência
de cada UH, e identificar eventos isolados de desconformidade. Recomenda-se para tanto a
continuidade do monitoramento, a revisão dos parâmetros prioritários, levando-se em
consideração o uso e ocupação do solo de cada bacia e a elaboração de um índice de
conformidade ao enquadramento específico para o Distrito Federal. Assim, o enquadramento
poderá ser melhor acompanhado e utilizado como ferramenta eficaz na gestão dos recursos
hídricos.
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Palavras-chave: Enquadramento, Monitoramento, Distrito Federal
INTRODUÇÃO
O Distrito Federal (DF) localiza-se na região do Planalto Central brasileiro e possui 5780 km2
(IBGE/2015). É drenado por cursos d’água pertencentes a três das mais importantes bacias
hidrográficas brasileiras: São Francisco (Rio Preto), Tocantins/Araguaia (Rio Maranhão) e Paraná
(Rios São Bartolomeu e Descoberto). O monitoramento da qualidade das águas dos rios do
Distrito Federal vem sendo realizado pelo órgão gestor dos recursos hídricos, desde 2009.
No âmbito da Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), Lei nº 9433/1997, um dos
instrumentos a serem implantados é o enquadramento dos corpos de água em classes, segundo
os usos preponderantes da água e visa assegurar às águas qualidade compatível com os usos
mais exigentes a que forem destinadas, bem como diminuir os custos de combate à poluição das
águas, mediante ações preventivas permanentes.
No ano de 2012 o Plano de Gerenciamento Integrado de Recursos Hídricos (PGIRH) apresentou
uma proposta de enquadramento para os rios do DF. Após longas discussões e avaliações
técnicas, em dezembro de 2014 foi publicada a Resolução do Conselho de Recursos Hídricos do
Distrito Federal (CRH) nº 02 de 17 de dezembro de 2014, que aprova o enquadramento dos
corpos de água superficiais do Distrito Federal em classes, segundo os usos preponderantes.
O Distrito Federal é dividido em 40 (quarenta) Unidades Hidrográficas (UH), sendo elas adotadas
para o acompanhamento e monitoramento dos corpos hídricos enquadrados (Figura 1).
O ponto escolhido para se realizar o monitoramento dos corpos hídricos enquadrados localiza-se
no exutório de cada UH e é denominado Ponto de Controle (Figura 1).

Figura 1. Pontos de Controle localizados no exutório de cada Unidade Hidrográfica do DF

O enquadramento não é uma simples classificação dos corpos hídricos em classes de uso, e sim
um importante instrumento de planejamento, que busca dar aos usos definidos para a bacia
hidrográfica a sustentabilidade desejada através da garantia da qualidade da água (Porto, 2002).
A Resolução CONAMA nº 357, de 17 de março de 2005, dispõe sobre a classificação dos corpos
de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e
padrões de lançamento de efluentes. Entretanto, diante de um número tão grande de parâmetros
físicos, químicos e biológicos a serem analisados, de acordo com a Resolução, é preciso pensar
em critérios para que se declare que um rio está de acordo com sua classe ou não.
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Alguns estudos já foram desenvolvidos neste sentido, sendo que, no Brasil, o mais conhecido é o
de Amaro 2009, em que a autora realizou o estudo de adequação de um Índice de Conformidade
ao Enquadramento (ICE) baseado no IQA desenvolvido pelo Canadian Council of Ministers of the
Environmental no Canadá. A autora afirma que a existência de um indicador que informe de
maneira objetiva e sintética a evolução temporal da condição da água com relação à sua situação
de enquadramento pode agilizar o processo de tomada de decisões por parte dos responsáveis
pelo gerenciamento de recursos hídricos, pois este indicador terá como característica fornecer,
com um único valor, subsídios a respeito da situação do corpo hídrico, por meio da agregação de
valores de diferentes variáveis de qualidade da água.
Este é um primeiro estudo comparativo entre a classe proposta pelo enquadramento e a real
situação dos recursos hídricos do Distrito Federal, não tendo como objetivo a definição de um
índice, mas sim um norteamento para o desenvolvimento do mesmo.
OBJETIVOS
O objetivo deste trabalho é apresentar uma comparação entre a situação atual da qualidade das
águas do Distrito Federal e o enquadramento proposto. Também identificar, para aqueles rios que
estão em desacordo com a classe proposta, os parâmetros que mais contribuíram para esta
situação.
METODOLOGIA
Para a avaliação da qualidade atual das águas dos rios principais de cada Unidade Hidrográfica
do Distrito Federal, foi escolhido o Ponto de Controle, localizado no exutório de cada Unidade.
Os Pontos de Controle são os mesmos que serão utilizados para o monitoramento a longo prazo.
Apesar do enquadramento ter sido elaborado por trecho de rios, na grande maioria dos casos os
rios principais foram enquadrados em uma única classe. Quando houver mais de uma classe
para diversos trechos do mesmo rio, será adotada, para fins de monitoramento, a classe do
trecho onde está localizado o Ponto de Controle.
De acordo com Art. 5º da Resolução CRHDF nº 02/2014, os parâmetros prioritários para o
enquadramento de rios são: temperatura, Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), oxigênio
dissolvido (OD) e coliformes termotolerantes. Em seu art. Art. 4º §3º, a Resolução estabelece que
é responsabilidade do órgão gestor o monitoramento de pelo menos os seguintes parâmetros
nos exutórios de cada Unidade Hidrográfica: vazão, pH, turbidez, OD, DBO, DQO, fósforo total,
nitrito, nitrato, nitrogênio amoniacal, sólidos totais, sólidos dissolvidos, sólidos em suspensão,
condutividade elétrica e coliformes termotolerantes.
Sendo assim, foi feito um comparativo do histórico de dados dos dois últimos anos (2013 e 2014)
de qualidade de água com os limites das classes de enquadramento da Resolução CONAMA nº
357/2005. Os parâmetros que não possuem referência na Resolução CONAMA nº 357/2005
foram desconsiderados para esta análise, sendo eles: DQO, sólidos totais, sólidos em suspensão
e condutividade.
Considerando que o Distrito Federal conta com rios de domínio distrital e federal e que o
enquadramento proposto na Resolução CRHDF nº 02/2014 considera apenas os rios totalmente
inseridos no território do Distrito Federal, o presente trabalho irá considerar o enquadramento já
estabelecido para os rios de domínio distrital e as propostas de enquadramento apresentadas
pelo PGIRH pra os rios de domínio federal.
Se em pelo menos duas amostras os valores apresentaram-se fora dos limites estabelecidos pela
Resolução CONAMA nº 357/2005, então a Unidade Hidrográfica foi considerada em desacordo
com o Enquadramento (“ruim”). Para um valor fora dos limites estabelecidos, a UH foi
considerada em “alerta”, e quando todos os valores apresentaram-se dentro dos limites
estabelecidos, então a UH foi considerada em acordo com o enquadramento (“bom”).
Para cada ponto foram considerados dados de 8 (oito) coletas, realizadas trimestralmente ao
longo dos anos de 2013 e 2014.
As análises laboratoriais foram executadas de acordo com as normas do Standard Methods
versão mais recente e os dados processados em Excel. Um banco de dados SQL Server e o
software ArcGis foram utilizados para visualização das Unidades Hidrográficas que hoje
encontram-se em desacordo com a classe de Enquadramento proposto.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
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Os resultados demonstram que das 40 Unidade Hidrográficas do Distrito Federal apenas uma
não apresentou, ao longo dos dois últimos anos, valores em desconformidade com os limites
estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 357/2005, sendo esta estação a que está localizada
no exutório da UH Melchior (Tabela 1), unidade esta enquadrada em classe 4. As demais UH’s
apresentaram pelo menos um parâmetro em desconformidade, e a grande maioria apresentou
mais de um parâmetro nesta situação.
Sabe-se que avaliações de qualidade de água são retratos instantâneos da situação dos corpos
hídricos e que tal situação é extremamente flutuante ao longo do tempo e do espaço (Finotti et
al., 2009). Por isto, uma série histórica longa de dados pode esclarecer se um evento, ou dois,
são suficientemente representativos para se dizer que um rio está ou não enquadrado. É preciso
observar a tendência de cada UH, e identificar eventos isolados de desconformidade.
Tabela 1. Parâmetros em desconformidade por Unidade Hidrológica de acordo com a classe de
Enquadramento. (x) um valor em desconformidade, (xx) dois ou mais valores em
desconformidade.
Bacia

UH

Rio principal

Classe
(no PC)

2

Rio Maranhão

2

x

37

Rio Palmeiras

2

x

Rio Sonhém

2

Rib. Contagem

2

x

x

12

Rio da Palma

1

xx

x

34

Rio do Sal

1

xx

x

3

Rio Preto

2

8

Córrego São
Bernardo

2

x

xx

20

Rib. Extrema

2

xx

x

x

21

Rib. Jacaré

2

x

x

x

22

Rib. Jardim

2

xx

x

xx

28

Rib. Santa Rita

2

x

xx

xx

x

x

35

Rio Jardim

2

x

xx

x

xx

x

Maranhã 40
o
15

Preto

4

6

Rio
São
Bartolome
u (Alto) /
Mestre
D'Armas

D B OD
O

C o l pH
i.

Tur
bid
ez

P
Nit Nit
tota rito r a t
l
o

x

xx
xx

x

x

xx

x

3

x

x

xx

xx

2

Rio
São
Bartolomeu
(Médio)

3

x

x

R
i
b
.
Cachoeirinha

2

x

x

23

Rib. Maria
Pereira

2

x

24

Rib. Papuda

3

x

27

Rib. Saia Velha

2

x

xx

29

Rib. Santana

2

x

x

x

30

R
i
b
Sobradinho

3

x

x

x

31

Rib. Taboca

2

x

38

Rio Pipiripau

2

xx

.

S ó l i d o s
Dissolvidos

xx

Rio
São
Bartolomeu
(Baixo)

S ã o
B a r t o l o 11
meu
14

N
amoniac
al

x

xx

x

xx

xx

x
xx
xx

xx

xx

xx
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C ó r r e g o
Bananal

2

9

Lago Paranoá

2

13

Riacho Fundo

2

xx

xx

17

Rib. do Gama

2

x

x

18

Rib. do Torto

2

x

x

5

Rio Descoberto
(Baixo)

3

x

xx

x

xx

xx

x

10

Rio Descoberto
(Médio)

2

xx

xx

xx

x

xx

x

16
Descobe
rto
19

Rib. das Pedras

2

xx

Rib. Engenho
das Lajes

2

xx

26

Rib. Rodeador

2

xx

xx

33

RioDescoberto
(Alto)

2

xx

xx

36

Rio Melchior

4

25

Rib. Ponte Alta

3

Corumb 32
á
39

Rib. Alagado

2

Rio Santa
Maria

2

S ã o 1
Marcos

R
i
Samambaia

1

Paranoá

o

x

x
x

x

x

xx

xx
x

x

xx

xx

x

x

x

x
x

xx

xx

x

xx

xx

x

xx

x

x

xx

xx
x

xx

x

O gráfico da Figura 2 demonstra a proporção de Unidades em conformidade ou não para cada
parâmetro. Assim, pode ser constatado que os parâmetros que mais estiveram fora dos limites
estabelecidos pelo Enquadramento foram os coliformes termotolerantes e o fósforo total. Sabese que o maior problema de poluição no Distrito Federal está relacionado a lançamento de
efluentes domésticos tratados ou não. Os resultados corroboram este panorama e reforçam a
necessidade de esforços e investimentos neste sentido.
Apesar de o parâmetro pH ter sido também observado fora dos limites em muitas amostras, este
não deve ser considerado uma problemática potencial, uma vez que é de conhecimento que o
pH do Distrito Federal apresenta, naturalmente, valores ligeiramente ácidos.

Figura 2. Número de UH’s classificadas como boa, alerta ou ruim em relação a cada parâmetro avaliado

Os mapas das Figuras 3, 4 e 5 demonstram espacialmente a situação de cada Unidade
Hidrológica em relação ao Enquadramento, considerando os três parâmetros prioritários de
acordo com a Resolução CRH nº 02/2014 (Coliformes Termotolerantes, Demanda Bioquímica de
Oxigênio e Oxigênio Dissolvido) e o parâmetro fósforo (Figura 6) que, apesar de ser considerado
prioritário apenas para ambientes lênticos, mostrou-se em desconformidade em quase todos os
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corpos hídricos do DF. A temperatura não foi considerada para elaboração de mapas por não
haver no DF grandes indústrias com lançamentos de efluentes em alta ou baixa temperatura.
Pode ser observado no mapa da Figura 3 que os coliformes termotolerantes estão presentes em
quase todas as UH’s em pelo menos uma amostra.
O Distrito Federal é dividido em áreas com características muito distintas de uso e ocupação do
solo (Figura 7). Sabe-se que o leste é essencialmente agrícola, o norte possuiu grandes áreas de
preservação e o no centro- sul encontra-se a maior parte da população e suas expansões
urbanas. Entretanto, valores de coliformes em desconformidade com o Enquadramento foram
observados em todas essas regiões.
Coliformes termotolerantes são definidos como microrganismos do grupo coliforme capazes de
fermentar a lactose a 44-45°C, sendo representados principalmente pela Escherichia coli e,
também por algumas bactérias dos gêneros Klebsiella, Enterobacter e Citrobacter. Dentre esses
microrganismos, somente a E. coli é de origem exclusivamente fecal, estando sempre presente,
em densidades elevadas nas fezes de humanos, mamíferos e pássaros, sendo raramente
encontrada na água ou solo que não tenham recebido contaminação fecal. Os demais podem
ocorrer em águas com altos teores de matéria orgânica, como por exemplo, efluentes industriais,
ou em material vegetal e solo em processo de decomposição. Podem ser encontrados
igualmente em águas de regiões tropicais ou sub-tropicais, sem qualquer poluição evidente por
material de origem fecal. Entretanto, sua presença em águas de regiões de clima quente não
pode ser ignorada, pois não pode ser excluída, nesse caso, a possibilidade da presença de
microrganismos patogênicos. Os coliformes termotolerantes não são, dessa forma, indicadores
de contaminação fecal tão bons quanto a E. coli, mas seu uso é aceitável para avaliação da
qualidade da água. São disponíveis métodos rápidos, simples e padronizados para sua
determinação, e, se necessário, as bactérias isoladas podem ser submetidas a diferenciação para
E. coli. Além disso, na legislação brasileira, os coliformes fecais são utilizados como padrão para
qualidade microbiológica de águas superficiais destinadas a abastecimento, recreação, irrigação
e piscicultura (CETESB, 2009).
Desta forma, apesar de ‘coliformes termotolerantes’ ser considerado parâmetro prioritário para
monitoramento do Enquadramento, nem sempre sua desconformidade pode indicar que os usos
prioritários estão sendo comprometidos. O ideal seria a avaliação de Escherichia coli como
análise complementar aos locais onde os coliformes se apresentaram em desacordo.

Figura 3. Situação atual das Unidades Hidrológica em relação aos limites de Coliformes Termotolerantes
propostos pelas classes de Enquadramento
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O parâmetro ‘Demanda Bioquímica de Oxigênio’ - DBO - de uma água é a quantidade de
oxigênio necessária para oxidar a matéria orgânica por decomposição microbiana aeróbia para
uma forma inorgânica estável. A DBO é normalmente considerada como a quantidade de
oxigênio consumido durante um determinado período de tempo, numa temperatura de incubação
específica. Os maiores aumentos em termos de DBO, num corpo d’água, são provocados por
despejos de origem predominantemente orgânica. A presença de um alto teor de matéria
orgânica pode induzir ao completo esgotamento do oxigênio na água, provocando o
desaparecimento de peixes e outras formas de vida aquática CETESB, 2009).
Os valores de DBO observados nos exutórios das Unidades Hidrográficas ao longo dos dois
últimos anos demonstram uma conformidade de quase 100% em relação ao Enquadramento
proposto (Figura 4). Entretanto, é preciso ressaltar a importância do processo de autodepuração,
que permite que grandes cargas de matéria orgânica sejam decompostas ao longo do percurso
do rio fazendo com que a DBO seja muito menos elevada no Ponto de Controle do que em certos
trechos de rio onde ocorre o lançamento direto ou indireto de esgotos domésticos. Além disto, o
parâmetro DBO é de difícil mensuração em laboratório, havendo grandes dificuldades na
replicação de resultados, mesmo sob as mesmas condições de análise.

Figura 4. Situação atual das Unidades Hidrológica em relação aos limites de Demanda Bioquímica de
Oxigênio propostos pelas classes de Enquadramento

O parâmetro ‘oxigênio dissolvido’ é de fácil mensuração em campo ou laboratório, entretanto,
condições de extrema poluição podem ser “mascaradas” por características físicas dos corpos
hídricos, tais como rios rasos e bastante encachoeirados. A aeração provocada pela turbulência
do rio faz com que valores elevados de oxigênio sejam detectados mesmo em locais com alto
teor de matéria orgânica. Para a vida aquática este é um fator positivo, mas para o
monitoramento pode tornar-se um problema, uma vez que pode induzir a conclusões incoerentes
com a realidade.
O ‘oxigênio dissolvido’ mostrou-se fora dos limites do enquadramento principalmente nas regiões
sudoeste (urbana) e leste (agrícola) (Figura 5), podendo estar relacionado com o lançamento de
efluentes domésticos e com a poluição difusa provocada por insumos agrícolas,
respectivamente.
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Figura 5. Situação atual das Unidades Hidrológica em relação aos limites de Oxigênio Dissolvido
propostos pelas classes de Enquadramento

O parâmetro ‘fósforo total’ surpreende pela abrangência dos locais onde seus valores se
encontram em desacordo com o enquadramento proposto (Figura 6). O fósforo aparece em
águas naturais devido, principalmente, às descargas de esgotos sanitários. A matéria orgânica
fecal e os detergentes em pó empregados em larga escala domesticamente constituem a
principal fonte. Alguns efluentes industriais, como os de indústrias de fertilizantes, pesticidas,
químicas em geral, conservas alimentícias, abatedouros, frigoríficos e laticínios, apresentam
fósforo em quantidades excessivas. As águas drenadas em áreas agrícolas e urbanas também
podem provocar a presença excessiva de fósforo em águas naturais (CETESB, 2009).
Assim, o fósforo vem se apresentando como o principal parâmetro que gera desconformidade
dos corpos hídricos com a classe de Enquadramento proposta, e está relacionado com os
diversos tipos de uso e ocupação do solo. Entretanto, este não é considerado parâmetro
prioritário para avaliação do enquadramento, exceto em ambientes lênticos.

Figura 6. Situação atual das Unidades Hidrológica em relação aos limites de Fósforo Total propostos pelas
classes de Enquadramento
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Figura 7. Mapa de uso e ocupação do solo do Distrito Federal. Fonte: PGIRH, 2012

CONCLUSÕES E AGRADECIMENTOS
Os resultados apontam para uma grande desconformidade dos corpos hídricos do Distrito
Federal em relação às classes de enquadramento propostas, de acordo com a metodologia
aplicada. Os parâmetros ‘fósforo total’ e ‘coliformes termotolerantes’ foram os que mais
impactaram negativamente as Unidades Hidrológicas, enquanto a DBO e o Oxigênio Dissolvido
apresentaram-se dentro dos padrões estabelecidos na maior parte das amostras.
Frente à diversidade de uso e ocupação do solo do Distrito Federal, é recomendável que os
parâmetros prioritários sejam avaliados com cuidado e que se pense na inclusão de novos
parâmetros prioritários específicos para cada região. Importante também se faz a inclusão do
parâmetro ‘fósforo total’ como parâmetro prioritário não apenas para ambientes lênticos.
O presente estudo reforça a necessidade do desenvolvimento de um índice de conformidade ao
enquadramento específico para o Distrito Federal, levando em consideração a série histórica de
dados, a frequência de valores em desacordo com o enquadramento, o impacto dos mesmos
nos usos prioritários da bacia, etc.
O processo de gestão tem como objetivo garantir a sustentabilidade aos usos múltiplos da água
e o enquadramento passa a ser uma das ferramentas essenciais para esta garantia, pois tem
como característica conciliar a questão da disponibilidade hídrica em nível qualitativo e
quantitativo (Amaro, 2009). Assim, é imprescindível o desenvolvimento de ferramentas que
possibilitem o acompanhamento da adequação dos corpos hídricos às classes propostas, e este
estudo é um primeiro passo para a construção de um índice adequado ao Distrito Federal.
Agradecemos à ADASA (Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito
Federal) pelos dados de monitoramento e aos servidores e colaboradores da ADASA pelo apoio
na elaboração deste trabalho.
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RESUMO
Este trabalho busca descrever o papel que o Estado Regulador do modelo gerencial de
administração pública passou a exercer na regulação dos monopólios naturais, a partir dos
programas de privatização das empresas estatais na década de 90 e da aprovação do Plano
Diretor de Reforma do Aparelho do Estado - PDRAE em 1995. Tais eventos ocasionaram
sensíveis mudanças no modo de intervenção do Estado nas esferas econômica e social,
passando ele a exercer sua missão institucional por meio das novas agências reguladoras
setoriais. Elas foram incumbidas de regular os distintos setores da infraestrutura e de promover a
universalização do acesso a serviços essenciais de utilidade pública (frequentemente monopólios
naturais), mediante o incentivo a investimentos privados, tendo em vista o elevado interesse
nacional de que se revestem esses setores estratégicos da infraestrutura. Desde então, muitos
esforços têm sido feitos para aprimorar a qualidade do processo regulatório, de seus
instrumentos e modelos de governança, a fim de tornar exequível a construção coletiva de
políticas públicas eficazes, com a participação ativa e decisiva de todos stakeholders (atores
públicos e privados, dentre outros) afetados por esse complexo e intricado processo.
Palavras-Chave: Estado Regulador, modelo gerencial, monopólios naturais e governança
regulatória.
INTRODUÇÃO
Foi no contexto da crise fiscal dos anos 80 que ocorreu em nosso país a redefinição do papel do
Estado, a partir do programa de privatização das empresas estatais nos anos 90 e da adoção do
modelo gerencial de administração pública implantado pelo PDRAE em 1995. Tais eventos
originaram sensíveis mudanças no modo de intervenção do Estado nas esferas econômica e
social, passando ele a realizar sua missão institucional por meio das novas agências reguladoras
que se criaram, estruturadas sob a forma de autarquias especiais e, por hipótese, independentes
e autônomas.
Tal modelo regulatório, no entanto, insere-se na conjuntura de uma reforma institucional bem
mais ampla e complexa, de natureza jurídica e político-institucional, que vem transformando a
dinâmica da gestão pública em nossas principais instituições.
Assim sendo, torna-se crucial aperfeiçoar a capacidade de governo do Estado (governança
pública) e, portanto, o seu atual modelo de governança regulatória. Isso permitirá não só alcançar
um melhor nível de coordenação e integração entre todos os stakeholders afetados pelo
processo regulatório, como também aprimorar os instrumentos de regulação e o grau de
participação social nas diversas fases do ciclo de políticas públicas que regem esse complexo
processo multidisciplinar.
OBJETIVO
Busca-se caracterizar o Estado Regulador imerso no modelo gerencial de Administração Pública
aprovado pelo PDRAE e descrever o papel que as novas agências reguladoras passaram a
exercer, bem como os instrumentos e mecanismos de regulação de que elas se valem na
regulação dos monopólios naturais. São também apresentados alguns instrumentos de
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governança que podem ser empregados, visando a aprimorar o atual modelo regulatório, tendo
em vista que os setores de infraestrutura frequentemente comportam falhas de mercado situação em que o custo marginal social não é igual ao seu benefício marginal -, as quais
frequentemente conduzem à ineficiência econômica e à perda de bem-estar social.
O ESTADO REGULADOR DO MODELO GERENCIAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
A reforma do Aparelho do Estado aprovada pelo PDRAE em 1995 criou, segundo Lúcia Helena
Salgado (2003), dois tipos distintos de agências reguladoras: “de Estado” e “de governo”. Numa
primeira etapa foram criadas as agências voltadas para a regulação econômica do setor da
infraestrutura (“agências de Estado”) e, posteriormente, foram criadas as agências que executam
as diretrizes de governo, responsáveis pela regulação social (“agências de Governo”), como a
ANS, a ANVISA e a ANA.
Ressalta-se que a regulação tem sido estudada sob as óticas complementares da economia, do
direito e da ciência política. Os economistas analisam a forma como ela influencia o
comportamento dos agentes econômicos e como isso impacta o bem-estar social, ou seja, se ela
é eficiente, ou não. Por sua vez, para o direito, a regulação é o resultado da imposição de
restrições legais ao comportamento dos agentes, cuja origem, hierarquia e consistência interna
são o resultado de processos, algumas vezes totalmente dissociados da lógica econômica. Já
para o cientista político, a regulação tem sido, sobretudo, o resultado de um jogo político entre
grupos de interesses, que buscam moldar a intervenção estatal quase sempre em seu próprio
benefício (PINHEIRO, 2006, p. 255).
Esse trabalho realça os aspectos institucionais relacionados à vertente econômica da regulação,
que analisa os distintos tipos de estruturas de mercado sob o prisma de sua eficiência
econômica, ou seja, da prestação do serviço ao menor custo para seus usuários/consumidores,
objetivando evitar o abuso do poder do monopólio e assegurar a menor diferença entre preços e
custos.
De acordo com Di Pietro (2003, p. 31), para uma melhor compreensão da distinção entre o
Estado Regulador e o Estado Empresário (produtor de bens e serviços) deve-se distinguir entre
os dois tipos de intervenção que ocorrem no domínio econômico: a intervenção direta e a
indireta. Na primeira, o próprio Estado, por meio de
suas empresas, exerce a atividade
econômica, seja em competição com a iniciativa privada, seja em regime de monopólio,
conforme dispõem os artigos 173 e 177 da Constituição Federal. Já na intervenção indireta, o
Estado limita-se a exercer o poder de polícia sobre a atividade econômica desempenhada pelo
particular, estabelecendo regras, fiscalizando, reprimindo, em suma, regulando, atuando assim
como um agente normativo e regulador da atividade econômica, com fulcro no Art. 174 da Carta
Magna, que lhe atribui as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este
determinante para o setor público e indicativo para o setor privado. Assim, falar hoje em Estado
Regulador significa referir-se também ao aspecto da ordem social, incorporada à dimensão da
regulação social, resguardando-se desse modo o princípio da legalidade no exercício da função
reguladora, que passa a incorporar as vertentes econômica e social.
MODELOS E INSTRUMENTOS DE GOVERNANÇA REGULATÓRIA
Os setores de infraestrutura requerem investimentos intensivos em capital e a execução de
projetos com longo prazo de maturação, apresentando significativos custos irrecuperáveis (sunk
costs), devido à especificidade de seus ativos imobilizados. Os monopólios naturais, que
frequentemente operam nesses setores da infraestrutura, também apresentam significativas
economias de escala, de escopo, técnicas e gerenciais, o que impõe a necessidade de um
regime de regulação eficiente, que seja capaz de fixar normas de operação e tarifação, bem
como critérios de aferição de desempenho para as atividades sujeitas à concessão pública.
A teoria pura da regulação demonstra que um produtor monopolista pode obter lucro máximo se
vender quantidades menores a preços maiores do que aqueles produtores que operam em
regime de concorrência. Portanto, as Agências devem editar regras (de direito) explícitas,
principalmente quanto às tarifas, ao suprimento e à qualidade dos serviços prestados, ou pela
instituição de autoridades de fiscalização, o que justifica por si só a intervenção estatal nos
setores de infraestrutura, objetivando corrigir as falhas de mercado e incrementar a eficiência
econômica dos serviços neles executados (GIAMBIAGI, 2001, p. 21,100, 402 e 417).
Assim, deve-se agora buscar o aperfeiçoamento do modelo de governança regulatória - conjunto
de regras e normas que regem o processo regulatório, a sistemática de interação entre os
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stakeholders e o desenho institucional das Agências, em benefício de uma regulação eficiente,
transparente e legítima -, a fim de que se possa avaliar com clareza a eficácia e o alcance social
de seus mecanismos de controle, competências regulatórias, autonomia, gestão de riscos, bem
como seu real impacto regulatório perante a sociedade. Isso deve ser feito com o intuito de se
evitar lacunas ou sobreposições relevantes de competência entre os órgãos setoriais e agências
reguladoras, e de se prevenir falhas estruturais e eventuais riscos regulatórios que possam
comprometer a regulação estatal, oportunizando soluções de natureza estratégica, gerencial e
operacional, por meio da criação de requisitos mínimos imprescindíveis a uma boa governança e
à consolidação do atual modelo de agências reguladoras já implantado no Brasil.
Nesse cenário, alguns aspectos institucionais são relevantes para a construção de uma estrutura
de governança regulatória no país, que viabilize uma boa atuação dos órgãos reguladores. Assim,
tais agências devem ser, por princípio, especializadas, visando a minimizar a assimetria
informacional, bem como preservá-las de interferências indesejáveis, seja por parte do governo,
ou das firmas reguladas. Também, dever haver um estrito acompanhamento do Plano de
Trabalho anual e do Plano de Gestão e Desempenho das Agências, compatíveis com o PPA e a
LOA, a fim de que os parâmetros de avaliação de sua gestão, incluindo as metas de
desempenho, permitam aferir a eficiência de sua gestão e o impacto de suas ações, bem como
sua divulgação perante a sociedade. Além disso, a autonomia das agências é essencial para os
investidores. Entretanto, tal autonomia é relativa. De acordo com BRESSER-PEREIRA (2009, p.
306) há três formas de autonomia: administrativa, legal e política, mas as Agências não gozam de
autonomia política, uma vez que somente os políticos eleitos estariam legitimados para a
formulação das políticas públicas. Por exemplo, no que concerne à permissão e concessão para
a exploração de serviços públicos, por meio de outorgas, tal titularidade é estatal, embora possa
ser delegada à agência reguladora setorial, em face de sua maior especialização técnica na sua
área de atuação.
Quanto ao judiciário, o controle continua a ser realizado por meio da verificação da adequação
das regulamentações e decisões dos reguladores com a legislação vigente, sendo sempre
possível a revisão judicial de qualquer ato de regulação. Isso tem ocasionado uma morosa
judicialização dos conflitos administrativos, em virtude do modelo constitucional adotado no
Brasil.
No que tange aos contratos de concessão, estes devem ser o instrumento central da relação
tripartite entre regulador, firma regulada e consumidores, dispondo, com clareza, os direitos e
obrigações de cada uma das partes envolvidas. Tais contratos devem definir metas de
desempenho, multas e penalidades para possíveis falhas na prestação dos serviços e o nãocumprimento das metas pactuadas, bem como estabelecer critérios objetivos de reajuste e
revisão periódica das tarifas. Nesse sentido, foram desenvolvidos distintos modelos tarifários,
como a regulação pela Taxa Interna de Retorno, a regulação pelo price cap, sendo digno de nota
o modelo que introduz incentivos às firmas monopolistas, denominado yardstick competition,
forma de regulação de desempenho eficaz adotada no caso dos monopólios naturais. Por esse
método, o regulador define padrões de avaliação do desempenho/eficiência das empresas, que
podem ser utilizados na avaliação de custos e preços, permitindo assim a comparação entre as
firmas que operam monopólios semelhantes em seu setor, incentivando a redução de custos
entre empresas, de acordo com Jean Tirole e Laﬀont (1993).
METODOLOGIA
A metodologia central consiste de uma revisão bibliográfica, seguida de uma análise qualitativa
dos pressupostos que se fundamentam na descrição do conteúdo apresentado, de acordo com a
hipótese e o objetivo estabelecido preliminarmente, à luz do eixo temático delimitado, que nos
remetem aos fundamentos do Estado e da Economia da Regulação, em busca de uma melhor
compreensão sobre o novo papel que o Estado Regulador passou a exercer na regulação dos
monopólios naturais. Os dados da pesquisa foram extraídos de fontes secundárias, por
intermédio de pesquisa bibliográfica, considerando o objeto do trabalho, tendo sido adotada a
abordagem qualitativa. Nesse sentido, o tópico final “Conclusões e Recomendações” deste
trabalho resultou do raciocínio e discernimento proporcionados pelo desenvolvimento dos itens
analisados no decorrer dessa pesquisa exploratória.
RESULTADOS OBTIDOS OU ESPERADOS
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O aperfeiçoamento dos mecanismos de coordenação executiva/legislativa deve envolver e
comprometer decisivamente os stakeholders afetados, direta ou indiretamente, pelo processo
decisório, e se configura como um instrumento vital para a consolidação do modelo de agências
reguladoras implantado em nosso país. Nesse sentido, a fim de que bons resultados possam ser
de fato alcançados nesse processo, em benefício da sociedade, torna-se imprescindível o devido
aprimoramento dos instrumentos de governança regulatória, o que já vem sendo realizado com
certo êxito em outros países.
CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
De acordo com a hipótese inicial, o Estado Regulador deve interferir, por meio da regulação
continuada de suas agências, nos setores estratégicos da infraestrutura, além das razões
expostas, também porque os serviços essenciais de utilidade pública estão sujeitos à obrigação
jurídica de seu fornecimento por parte do Estado, que é o detentor de sua titularidade.
No entanto, decorridos quase vinte anos do advento da primeira agência reguladora, a ANEEL,
observa-se que o modelo de governança regulatória precisa ainda ser aperfeiçoado, a fim de
poder corporificar em nossa sociedade, bem como no planejamento e nas ações dos gestores
governamentais, uma cultura regulatória, essencial ao êxito e à consolidação desse processo. É
preciso ainda construir, concomitantemente a esse processo, o “capital social”, imprescindível à
efetividade das políticas públicas destinadas aos municípios, inclusive fornecendo “insumos” e
recursos financeiros que propiciem a efetiva mobilização e participação da comunidade local em
temas cruciais de seu próprio interesse, como ocorre no caso dos serviços de saneamento
básico. Tal setor apresenta, historicamente, em suas quatro áreas temáticas, um profundo deficit
institucional e democrático, desde a elaboração até a efetiva implementação de políticas públicas
a ele dirigidas, quase sempre realizadas via modelos top-down, sem a efetiva participação da
comunidade. Enfim, deve-se buscar um novo modelo, que de fato permita a construção coletiva
dessas políticas públicas, a partir de seu público-alvo, fortalecendo os laços e a cooperação
entre os cidadãos, organizações sociais, associações, ONG’s, consórcios e convênios na
elaboração, execução, avaliação e monitoramento dos Planos Municipais de Saneamento
Básico.
Sob o prisma dos gestores públicos, as agências devem velar pelo fiel cumprimento dos
contratos de concessão, com ênfase na responsividade (responsiveness) contínua do governo e
na responsabilização (accountability) daqueles que formulam e implementam as políticas públicas
setoriais, bem como no estrito cumprimento das metas regulatórias previamente acordadas,
criando assim instrumentos que permitam de fato mensurar o real impacto de suas ações e seu
custo regulatório, a fim de se poder prevenir o risco regulatório inerente a esse complexo
processo multidisciplinar, em benefício maior da sociedade como um todo.
Também, naquilo que concerne ao efetivo controle externo a que todas as agências reguladoras
estão sujeitas, o Tribunal de Contas da União tem tido importantes iniciativas, visando aprimorar
o modelo de governança das agências federais do setor de infraestrutura. Por exemplo, em 2010,
realizou auditoria operacional e constatou que apesar da utilização de indicadores para o
acompanhamento do Plano Plurianual (PPA) e do desenvolvimento de indicadores de
desempenho específicos por alguns reguladores, por via de regra, as agências e os respectivos
ministérios a que se vinculam ainda não dispõem de metodologias sistematizadas e instituídas
formalmente para avaliar o desempenho dos entes reguladores federais, tendo sido identificadas
oportunidades de aperfeiçoamento dos instrumentos que buscam assegurar a autonomia
decisória dos entes reguladores. Nesse sentido, por meio do Acórdão TCU nº 2261/2011,
recomendou-se a adoção de providências para operacionalizar os Conselhos Setoriais de
Infraestrutura, de modo que eles sejam capazes de, efetivamente, fornecer as diretrizes
estratégicas essenciais que subsidiem e orientem as ações das Agências federais, bem assim os
objetivos e metas a serem alcançados. Também, foi observado que em alguns órgãos o nível de
transparência ainda é insuficiente, dentre outras razões, em face da ausência de instrumentos
eficazes das Tecnologias da Informação e Comunicação - TIC’s, indispensáveis ao ajuste do
modelo de governança regulatória no Brasil.
Por outro lado, deve-se ressaltar a importante iniciativa do governo federal, que instituiu um
programa específico dirigido à melhoria da qualidade da regulação, o Programa de
Fortalecimento da Capacidade Institucional para Gestão em Regulação (PRO-REG), aprovado
pelo Decreto n.º 6.062/2007, financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID.
Tal programa tem buscado, dentre outros objetivos, a melhoria da coordenação e do alinhamento
estratégico entre as políticas setoriais e o processo regulatório, bem como o aperfeiçoamento

110

IX Congresso Brasileiro de Regulação e 3º ExpoABAR

dos mecanismos para o exercício do controle social e da transparência (PRO-REG, p. 117),
ferramenta esta que vem sendo largamente empregada, com relativo sucesso, por diversos
países integrantes da OCDE.
Enfim, um grande desafio que ainda se coloca é o próprio desenho das instituições regulatórias,
pois este remete ao redesenho do próprio Estado brasileiro, uma vez que tais agências
apresentam certo grau de disparidade institucional, em virtude de seu “isomorfismo institucional
imperfeito”, o que acarretou, dentre outros diversos problemas, uma qualidade insatisfatória da
regulação, com um baixo grau de responsabilização (accountability) frente aos stakeholders e à
sociedade e elevado risco de captura, de acordo com os indicadores anuais de governança e
parâmetros internacionais utilizados pelo Banco Mundial (PRO-REG, p. 125 e 126). Portanto,
deve- se envidar todos os esforços, a fim de que as falhas de governo - situação em que um
governo intervém motivado, a princípio, pelo objetivo de corrigir uma falha de mercado, mas que
depois acaba levando as coisas a uma situação ainda pior, seja por inércia, seja pela
interveniência de outros objetivos, quase sempre políticos - não acabem suplantando as falhas
de mercado.
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RESUMO
A assimetria de informação é um problema capital para as Agências Reguladoras, que são
obrigadas a trabalhar com dados obtidos e tratados exclusivamente pelos prestadores de
serviços regulados. Tais informações podem apresentar limitações de qualidade e confiabilidade,
colocando em risco as análises que porventura sejam realizadas, principalmente aquelas
relacionadas a definição de preços.
O Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), implementado desde 1995, sofre
dessas limitações, em função do caráter declaratório de suas informações. No entanto, esta base
é a mais madura do setor, contando com informações sobre os mais diversos aspectos do
saneamento.
Com a finalidade de resolver as limitações identificadas, a Associação Brasileira das Agências de
Regulação (ABAR), por meio do Grupo de Indicadores da Câmara Técnica de Saneamento,
amparada pelo artigo 23 Inciso VIII da Lei nº 11.445/2007, propôs que as Agências poderiam ser
as entidades responsáveis pela auditoria e certificação do SNIS, em uma parceria mutuamente
benéfica.
O presente artigo tem por objetivo discutir a adoção de procedimentos de auditoria e certificação
das informações do SNIS como um caminho necessário para a melhoria da qualidade da
regulação e da gestão no setor de saneamento. Promover a confiabilidade das informações é o
primeiro passo para um desenvolvimento consciente do setor, sem isso não há condições de
efetuar políticas, planejamento, gestão ou regulação com os níveis ideias de qualidade.
Palavras-chave: Auditoria, Certificação, SNIS, Regulação, Saneamento.
INTRODUÇÃO
O acesso a informações é fundamental para o exercício da regulação dos serviços públicos. A
atividade regulatória é realizada prioritariamente em ambientes com severas limitações à
concorrência, sendo essencial a instituição de mecanismos de promoção de competição virtual
entre prestadores, tendo em vista o estabelecimento de custos eficientes e tarifas módicas aos
usuários. Além disso, as entidades de regulação devem promover o acompanhamento de metas
contratuais, fiscalizar a qualidade e zelar pela universalização dos serviços. É evidente que as
atribuições da regulação dependem integralmente da disponibilidade de informações de alta
confiabilidade.
O Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) é o maior e mais relevante banco
de dados de saneamento do país, com informações e indicadores registrados desde 1995. O
SNIS é gerido pelo Ministério das Cidades e coleta seus dados diretamente com os municípios e
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com os prestadores de serviços. Infelizmente, apesar de sua grande abrangência e utilidade, a
aplicação do SNIS na regulação tem sido bastante limitada pelas seguintes questões:
A. Confiabilidade: o caráter declaratório dos dados pelos prestadores de serviços gera risco
moral, isto é, caso as informações sejam utilizadas pelas Agências Reguladoras com
propósitos de instituição de incentivos tarifários, os prestadores poderiam manipular seus
dados para obter melhores resultados (ABAR, 2014, p.4 e COSTA et al, 2014, p. 13);
B. Classificação: não há classificação da qualidade das informações presentes no SNIS quanto
à forma de obtenção, o que permitiria diferenciar informações precisas e estimadas e evitaria
problemas relativos à comparação entre os dados. (ABAR, 2014, p.4);
C. Rateio e Alocação: não são adotados critérios uniformes de alocação de informações de
sistemas compartilhados para cada um dos municípios atendidos, ou de rateio de custos
relativos a setores administrativos, em casos de municípios atendidos por prestadores
regionais. Isso prejudica a comparação entre informações muito relevantes ao setor, por
exemplo, os custos de pessoal. (ABAR, 2014, p.4 e COSTA & CORTES, 2014, p.10).
D. Defasagem: as informações são publicadas com uma defasagem de até dois anos em relação
ao ano de referência, período em que os prestadores podem sofrem diversas alterações,
prejudicando a utilização dessas informações pelas entidades reguladoras (ABAR, 2014, p.4 e
COSTA et al, 2014, p. 13);
São reconhecidos os esforços do Ministério das Cidades no aprimoramento do sistema, que tem
trabalhado de forma árdua e com recursos limitados para a resolução de alguns desses pontos.
Por exemplo, no intuito de mitigar a defasagem, o tempo de divulgação das informações tem
sido reduzido a cada nova edição do SNIS. A equipe responsável pelo sistema também analisa
os dados submetidos pelos prestadores, tanto com a introdução de mecanismos automatizados,
quanto realizando questionamentos profissionais sobre eles, o que ajuda a elevar a confiabilidade
das informações. Entretanto, tais medidas ainda não são suficientes para resolver o problema.
Dessa forma, mesmo com os esforços empregados, há situações que ultrapassam as atribuições
do Ministério das Cidades e, que dependem de outras entidades para serem resolvidas.
A Lei nº 11.445 de 5 de janeiro de 2007, também conhecida como Lei Nacional de Saneamento
(LNS), estabelece em seu artigo 23 que as entidades reguladoras são responsáveis por editar
normas relativas a dimensões técnica, econômica e social de prestação de serviços, abrangendo
dentre os principais itens descritos, os planos de contas, os mecanismos de informação,
auditoria e certificação (inciso VIII). Tal previsão legal de atribuições traz à tona a necessidade das
Agências Reguladoras fornecerem o suporte ao SNIS, a fim de que o grave problema da
confiabilidade das informações seja sanado.
Da Silva e Sobrinho (2008) já haviam vislumbrado essa questão pouco após a publicação da
LNS:
Considerando serem as Agências Reguladoras as
responsáveis pelo acompanhamento do cumprimento do
planejamento, pela certificação das informações dos
prestadores de serviços, pela fiscalização e pela avaliação das
tarifas, e, portanto, serem as usuárias mais intensivas dos
sistemas de informações do setor, existe espaço para que elas
atuem como gestoras dos sistemas de informações
estabelecidos pelos titulares ou pelos responsáveis pelo
planejamento nos níveis locais e regionais. Esse é o arranjo de
gestão potencialmente mais eficiente e compatível com o
proposto na concepção do SNIS, a ser sucedido pelo SINISA.
Ademais, melhorias na infra-estrutura de tecnologia de
informação, evidenciadas com o crescimento da internet,
tornaram possível a construção de sofisticadas redes de
computadores com gerenciamento descentralizado do uso
sem prejuízo da manutenção do controle estratégico do
sistema. DA SILVA e SOBRINHO IN GALVÃO JR, 2008,
p.355-356.
Uma proposta recente que tem sido desenvolvida no âmbito da Associação Brasileira de
Agências de Regulação (ABAR) busca soluções não apenas para o quesito da confiabilidade dos
dados, mas ataca as outras três questões apresentadas. Na proposta elaborada pelo Grupo de
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Indicadores da Câmara Técnica de Saneamento da ABAR (CTSan), as Agências Reguladoras
seriam responsáveis por auditar e certificar um conjunto de informações (consideradas
essenciais) fornecidas ao SNIS pelos prestadores de serviços. (ABAR, 2014).
O presente trabalho tem por objetivo discutir a proposta da CTSan de adoção de processos de
auditoria e certificação das informações do SNIS, entendidos tais procedimentos como um
caminho necessário para a melhoria da qualidade da regulação e da gestão no setor de
saneamento.
METODOLOGIA
A metodologia deste artigo consiste em revisão bibliográfica dos recentes trabalhos,
apresentações e atas da Câmara Técnica de Saneamento da ABAR (CTSan), de literaturas
relacionadas ao tema de indicadores em saneamento e de auditoria e certificação de
informações.
O marco inicial da proposta da Abar sobre auditoria e certificação das informações do SNIS
aconteceu com a apresentação “Informações e Indicadores”, realizada durante a reunião da
CTSan de maio de 2013, em Belo Horizonte - MG. Na ocasião, foi exposta a necessidade legal
do acompanhamento de informações e de indicadores de desempenho por parte das agências
reguladoras, considerando o forte problema associado a ausência de confiabilidade dos dados
disponíveis do setor. A apresentação propôs que fosse realizada uma parceria com o SNIS, a fim
de que esses problemas fossem solucionados por meio da realização dos procedimentos de
auditoria e certificação das informações a serem realizados pelas próprias Agências Reguladoras.
A apresentação citava até mesmo a oportunidade de obtenção de recursos para o projeto junto
ao Interáguas1.
A recepção à proposta foi positiva, ensejando nova reunião na CTSan de Campo Grande - MS,
em julho de 2013. Na reunião foi discutida a necessidade de direcionar o trabalho, por meio da
definição das dimensões de análise para os indicadores do SNIS. As dimensões demonstrariam o
propósito global dos indicadores, a fim de facilitar a escolha de um grupo mais seleto e evitar a
sobreposição dos aspectos cobertos por eles. Foram definidas seis dimensões de análise, quais
sejam:
A. Universalização: Demonstram o grau de cobertura e/ou atendimento da prestação dos
serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário para a população.
Funcionam como instrumentos para a introdução e avaliação de políticas públicas no que
tange a universalização.
B. Eficiência: Permitem a avaliação da eficiência dos operadores na prestação dos serviços.
Importantes instrumentos para introdução de padrões de desempenho pelas agências
reguladoras.
C. Qualidade: Possibilitam verificar se os padrões mínimos de qualidade dos serviços,
estabelecidos pela normatização vigente, são atendidos.
D. Econômico-Financeiro: Se propõem a analisar a situação econômico-financeira da prestação
dos serviços.
E. Contexto: Itens que são importantes para explicar ou justificar os resultados dos indicadores
avaliados nas outras dimensões, porém, fogem à gerência dos prestadores de serviços.
F. Socioambiental2: Análise de aspectos sociais e ambientais, tais como a verificação da
existência de procedimentos de faturamento de Tarifa Social e o atendimento a legislações e
normatizações ambientais.
Na reunião da CTSan realizada em Porto Alegre - RS, em outubro de 2013, deu-se continuidade
aos trabalhos. Foi efetuado o tabelamento de todos os indicadores e informações do SNIS,
sendo os indicadores classificados de acordo com as dimensões definidas na reunião anterior e
1 O Programa de Desenvolvimento do Setor Água (INTERÁGUAS) tem por objetivo contribuir para o
fortalecimento da capacidade de planejamento e gestão no setor água no Brasil. O programa nasceu da
necessidade de se buscar uma melhor articulação e coordenação de ações no setor água, melhorando sua
capacidade institucional e de planejamento integrado. O programa é financiado pelo Banco Mundial e
envolve o Ministério do Meio Ambiente, Ministério das Cidades e o Ministério da Integração Nacional.
(http://interaguas.ana.gov.br/).
2

Não foi possível identificar informações no SNIS sobre essa dimensão.
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os problemas (categorizações) aos quais eles pretendiam responder. Para tornar as discussões
mais produtivas, foi sugerido pela Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e
de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais (Arsae-MG) uma seleção preliminar de
indicadores, além de apresentados alguns possíveis substitutos, tornando mais simples a
decisão sobre os melhores indicadores para responder a cada categorização. Por fim, criou-se o
Grupo de Indicadores, uma comissão específica da CTSan para o prosseguimento do projeto
composta por dois grupos de análise, sendo um econômico-financeiro e outro técnicooperacional. Os grupos contavam com representantes da Agência Reguladora de Serviços
Públicos Delegados do Estado do Ceará (Arce), Agência Estadual de Regulação de Serviços
Públicos do Mato Grosso do Sul (AGEPAN), Agência Estadual de Regulação dos Serviços
Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (AGERGS), Agência Municipal de Regulação dos
Serviços Públicos Delegados de Cachoeiro de Itapemirim (ARGESA), Agência Reguladora de
Saneamento Básico e Infraestrutura Viária do Espírito Santo (ARSI), Agência Reguladora de
Saneamento e Energia (ARSESP), Agência Reguladora de Serviços de Água e Esgotamento do
Estado de Minas Gerais (ARSAE-MG), Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das
Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (ARES-PCJ).
A partir de então, abriu-se o período de um mês para o recebimento de contribuições de todas as
agências sobre os trabalhos desenvolvidos. As contribuições recebidas foram compiladas pela
coordenação do Grupo de Indicadores, tendo os resultados sido apresentados na reunião da
CTSan de São Paulo, em novembro de 2013. Na mesma reunião foi apresentada a possibilidade
de realizar uma subdivisão entre os indicadores selecionados, qual seja:
• Conjunto Completo: O conjunto completo de indicadores foi acordado tendo em vista as
necessidades das agências reguladoras mais estruturadas. Era composto por 20 indicadores
e 38 informações.
• Conjunto Alternativo: Diversas agências participantes da CTSan ainda estavam em
processo de estruturação, portanto, ainda não dispunham de recursos e de pessoal
suficiente para o comprometimento integral com este trabalho. Dessa forma, foi acordada a
redução do conjunto citado anteriormente para um conjunto alternativo de indicadores, a fim
de viabilizar a participação dessas agências no projeto. O conjunto alternativo é composto
por 11 indicadores e 27 informações. A medida que essas agências se consolidassem,
esperava-se que fosse realizada a migração para o conjunto completo.
As propostas foram novamente encaminhadas à contribuição das demais agências reguladoras.
A reunião da CTSan em Natal, realizada em março de 2014, foi responsável pela apreciação final
das contribuições recebidas, promovendo algumas alterações nos conjuntos de indicadores
definidos na reunião de São Paulo. Foi abordada de maneira mais incisiva a questão da auditoria
e certificação das informações, além de estabelecida informalmente a parceria com o SNIS.
Adicionalmente, foi definida a redação da Nota Técnica CTSan-Abar 01/2014: Informações e
Indicadores de Água no Contexto Regulatório, a fim de reunir os aspectos discutidos durante
aproximadamente um ano de trabalho, e dar o encaminhamento ao Ministério das Cidades.
Assim, seria possível a elaboração de um termo de referência, visando a contratação de uma
empresa executora do projeto por meio de recursos do Interáguas.
A referida Nota Técnica consubstanciou o trabalho da CTSan, resumido na Figura 1. Dos cerca
de 80 indicadores e 130 informações contidas no SNIS, foram selecionados 16 indicadores,
compostos por 34 informações. É importante ressaltar que o conjunto completo foi renomeado
como Grupo Padrão de Indicadores e o conjunto alternativo teve seu nome alterado para Grupo
Básico de Indicadores, este último contendo 10 indicadores e 25 informações. As figuras 2 e 3
exibem a seleção efetuada pela Abar e a Tabela 1 relaciona as informações constantes em ambos
os Grupos de Indicadores.
A Nota Técnica da Abar deixa evidente que a seleção de indicadores para o projeto de auditoria
de processos e de certificação de informações, não visava estabelecer os melhores indicadores a
serem adotados por todos reguladores e outros agentes do setor. Isto porque era necessário
reconhecer que existem diversidades de perspectivas e de prioridades entre as Agências que
dependem da realidade regional, do objetivo e mesmo do estágio de desenvolvimento de cada
instituição. Dessa forma, o objetivo principal não era promover um conjunto de indicadores de
uso universal, mas estabelecer um caminho que possibilitasse implantar auditoria de processos e
de certificação de informações pelos reguladores que aderissem ao projeto, de maneira a
viabilizar a produção de informações confiáveis.
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Figura 1 – Definição de Escopo de Auditoria e Certificação das Agências Reguladoras
Fonte: Elaboração própria

Portanto, a seleção da CTSan-Abar teve como objetivo cobrir as mais relevantes dimensões da
prestação dos serviços, incluir indicadores que poderiam ter aplicação direta e que adotassem
em sua formulação informações essenciais do setor passíveis de auditoria e certificação. Caso as
informações mais significativas estiverem presentes na seleção e forem certificadas, cada
instituição pode gerar os indicadores mais apropriados segundo seus objetivos.
A seleção de indicadores ficou circunscrita às informações disponíveis no SNIS e respeitou
prioritariamente o interesse da regulação. Entretanto, foi ressaltado que caso o projeto tivesse
prosseguimento, em uma etapa seguinte, as Agências Reguladoras iriam enviar uma sugestão ao
SNIS para o aprimoramento de alguns indicadores e de inclusão de outros, identificados como
relevantes mas ausentes na base do sistema nacional, que viessem atender objetivos
regulatórios. Esse documento foi redigido e encaminhado ao Ministério das Cidades em outubro
de 2014, com o título de Sugestão de Indicadores para a Inclusão no Sinisa. (ABAR, 2014b).
DIMENSÕES

G R U P O PA D R Ã O
INDICADORES
IN023

UNIVERSALIZAÇÃ
O

IN024

Índice de Atendimento
Urbano de Água
IN084

QUALIDADE

IN016

Índice de Tratamento
de Esgoto

IN082

Incidência das Análises de
Coliformes Totais Fora do
Padrão
IN008

Despesa Média Anual
por Empregado
EFICIÊNCIA

Índice de Atendimento
Urbano de Esgoto Referido
aos Municípios Atendidos
com Água

DE

IN049

Índice de Perdas
n
a
Distribuição

Extravasamentos de
esgotos por extensão
de rede
IN009

IN011

Índice de hidrometração

Índice de macromedição

IN060

IN102

Índice de Despesa por
Consumo de Energia
Elétrica nos Sistemas de
Água e Esgotos

IN026

Despesa de Exploração por
m3 Faturado

Índice de Produtividade
de Pessoal Total

IN030
ECONÔMI
C
O
FINANCEI
RO

Margem da despesa de
exploração
IN001

IN020

IN053
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CONTEXTO

Densidade de Economias
de Água por Ligação

Extensão da Rede de Água
por Ligação

Consumo Médio de Água
por Economia

Figura 2 – Grupo Padrão de Indicadores da CTSan-Abar
Fonte: Elaboração Própria
DIMENSÕES

UNIVERSALIZAÇÃ
O

GRUPO BÁSICO
INDICADORES
IN023

IN024

Índice de Atendimento
Urbano de Água

Índice de Atendimento
Urbano de Esgoto Referido
aos Municípios Atendidos
com Água

DE

IN016

Índice de Tratamento
de Esgoto

IN084
QUALIDADE

Incidência das Análises de
Coliformes Totais Fora do
Padrão
IN009

IN026

Despesa de Exploração por
m3 Faturado

Índice de hidrometração
EFICIÊNCIA

IN049

IN102

Índice de Perdas
n
a
Distribuição

Índice de Produtividade
de Pessoal Total

ECONÔMI
C
O
FINANCEI
RO
IN001
CONTEXTO

IN053

Densidade de Economias
de Água por Ligação

Consumo Médio de Água
por Economia

Figura 3 – Grupo Básico de Indicadores da CTSan-Abar
Fonte: Elaboração Própria

Tabela 1: Lista de Informações presentes nos indicadores selecionados da CTSan-Abar
Códig
o

Grupo
Padrão

Grupo
Básico

Informaç
ão

AG00
2

x

x

Quantidade de ligações ativas de água

AG00
3

x

x

Quantidade de economias ativas de água

AG00
4

x

x

Quantidade de ligações ativas de água micromedidas

AG00
5

x

AG00
6

x

x

Volume de água produzido

AG01
0

x

x

Volume de água consumido

AG01
1

x

x

Volume de água faturado

Extensão da rede de água
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AG01
2

x

Volume de água macromedido

AG01
8

x

x

Volume de água tratada importado

AG01
9

x

x

Volume de água tratada exportado

AG02
1

x

AG02
4

x

x

Volume de água de serviço

AG02
6

x

x

População urbana atendida com abastecimento de água

AG02
8

x

ES002

x

x

Quantidade de ligações ativas de esgoto

ES003

x

x

Quantidade de economias ativas de esgoto

ES004

x

ES005

x

x

Volume de esgoto coletado

ES006

x

x

Volume de esgoto tratado

ES007

x

x

Volume de esgoto faturado

ES013

x

x

Volume de esgoto bruto importado

ES014

x

x

Volume de esgotos bruto importado tratado nas instalações do importador

ES015

x

x

Volume de esgotos bruto exportado tratado nas instalações do importador

ES026

x

x

População Urbana Atendida com Esgotamento Sanitário

ES028

x

Consumo total de energia elétrica nos sistemas de esgotos

FN00
1

x

Receita operacional direta total

FN01
0

x

FN01
3

x

FN01
4

x

x

Despesa com serviços de terceiros

FN01
5

x

x

Despesas de exploração (DEX)

FN02
6

x

x

Quantidade total de empregados próprios

QD01
1

x

QD02
6

x

x

Quantidade de amostras analisadas para aferição de coliformes totais

QD02
7

x

x

Quantidade de amostras analisadas para aferição de coliformes totais com resultados fora do padrão

Total

34

Quantidade de ligações totais de água

Consumo total de energia elétrica nos sistemas de água

Extensão da rede de esgoto

x

Despesa com pessoal próprio
Despesa com energia elétrica

Quantidade de extravasamentos de esgotos registrados

25

Fonte: (ABAR, 2014, p.25)

PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA E DE CERTIFICAÇÃO
Se aprovada a proposta da CTSan-Abar, os procedimentos de auditoria e de certificação deverão
ser adotados sobre as informações selecionadas, que poderiam respeitar um fluxo similar ao
proposto em Costa (2013) e replicado na Figura 4.
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Figura 4: Proposta para o processo de auditoria e certificação das informações do SNIS.
Fonte: Adaptado de COSTA, 2013, p.54.

Na Figura 4 é estabelecida uma divisão lógica de papéis entre prestador de serviços (1 a 4) e
Agência Reguladora (5 a 8). Um maior detalhamento dessas atividades é descrito nos itens a
seguir:
1. Coleta de informações: O prestador de serviços é responsável por registrar informações
decorrentes de sua atividade, necessárias a gestão de seu negócio e para o atendimento
de demandas externas, bem como dos titulares, Agências Reguladoras, Ministério Público
e outras entidades interessadas;
2. Envio de informações para a Base de Dados: As informações coletadas são enviadas para
uma ou mais Bases de Dados (sejam ou não estruturadas);
3. Verificação da consistência dos dados: As informações presentes nas Bases de Dados
estão sujeitas a uma série de inconsistências, que podem ser relacionadas aos
procedimentos de preenchimento ou de obtenção de informações. Para tanto, os dados
deveriam sofrer uma crítica interna pelo prestador de serviços antes de seguirem para o
próximo nível;
4. Consolidação de dados em uma base única, construção de relatório e envio de
informações à Agência: Após crítica interna dos dados e retificação de inconsistências
percebidas, os prestadores deveriam manter uma Base de Dados Consolidada (Data
Warehouse ou Armazém de Dados), dos quais seria possível o encaminhamento de
informações para as Agências Reguladoras e demais entidades interessadas.
De acordo com o fluxo proposto, uma vez recebidas as informações dos prestadores, as
Agências Reguladoras passam a assumir a responsabilidade de auditar e certificar os dados dos
prestadores de serviços, de acordo com os passos descritos a seguir:
5. Auditoria das informações: A auditoria proposta para as Agências Reguladoras será alvo de
um manual de procedimentos, a ser elaborado por empresa vencedora de licitação com
critérios a serem definidos em termo de referência pelo Ministério das Cidades, com recursos
obtidos no âmbito do Interáguas;
6. Certificação das informações: O referido manual deverá conter também os procedimentos
para certificação de informações, a fim de que sejam categorizados os dados segundo sua
qualidade/assertividade;
7. Submissão do certificado de qualidade de informações: O certificado de qualidade das
informações será elaborado pelas Agências Reguladoras e submetido aos prestadores e ao
SNIS;
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8. Envio dos dados ao SNIS: Os dados auditados e certificados são encaminhados pelas
Agências ao SNIS. Após esta etapa será iniciado um novo ciclo de auditorias, o que
contribuirá para o aperfeiçoamento contínuo dos processos internos dos prestadores.
Araújo (2004) contextualiza que o termo “auditoria” inicialmente foi utilizado pelos ingleses para
designar, exclusivamente, o conjunto de procedimentos técnicos para a revisão de registros
contábeis. O autor argumenta que atualmente prevalece o sentido mais amplo da palavra, que diz
respeito a comparação imparcial entre um fato concreto e o desejado, com o intuito de expressar
opinião ou de emitir comentários, materializados em relatórios específicos.
Quanto à forma de realização da auditoria, Araújo (2004) ainda ressalta que existem duas, a
saber: a) Auditoria Externa: é a auditoria realizada por profissionais qualificados, que não são
empregados da administração auditada, com o objetivo precípuo de emitir uma opinião
independente, com base em normas técnicas, sobre a adequação ou não das demonstrações
contábeis; b) Auditoria Interna: é a auditoria realizada por profissionais vinculados à entidade
auditada. Além das informações contábeis, preocupam-se também com os aspectos
operacionais.
O procedimento sugerido para as agências reguladoras seria realizado por profissionais que não
são empregados da administração auditada, com o objetivo de emitir uma opinião independente
baseada em normas técnicas, sobre a adequação ou não das informações contábeis e
operacionais da entidade. Isso se aproxima bastante do conceito de auditoria externa, no
entanto, englobando a necessidade de observação de quesitos operacionais.
O objetivo final das auditorias é certificar sobre a existência de erros e fraudes que podem poluir
as informações ofertadas pelos prestadores. De acordo com a NBC TA 240, norma técnica de
auditoria independente elaborada pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), o fator
distintivo entre fraude e erro está no fato de ser intencional ou não a ação subjacente que resulta
em distorção, sendo o primeiro caracterizado como fraude e o segundo como erro.
Deve ser ressaltado que, como afirmado pela NBC TA 200, item 51, devido às limitações
inerentes de auditoria, há um risco inevitável de que algumas distorções relevantes podem não
ser detectadas, mesmo que a auditoria seja devidamente planejada e realizada de acordo com as
normas pertinentes. Portanto, não espera-se ou exige-se que as informações finais certificadas
sejam isentas de distorções, mas sim que o risco de presença de distorções nas mesmas seja
reduzido.
Feita essa ressalva, passa-se à discussão da metodologia de auditoria a sugerida para a
certificação das informações do SNIS, conhecida como COSO Framework. COSO ou Committee
of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission é uma organização privada dedicada a
melhorar a performance e a governança organizacional das empresas através de controles
internos, gerência de riscos e controle de fraudes. É importante destacar que, embora existam
outras metodologias que atendam a esse propósito, a Deloitte publicou em 2003 o texto “Lei
Sarbanes-Oxley - Guia para melhorar a governança corporativa através de eficazes controles
internos”, recomendando a adoção da metodologia do COSO, uma vez que esperava-se que ela
se tornaria o modelo dominante, o que vem sendo verificado nos últimos anos.
O ponto de partida do COSO é a definição de controle interno, entendido como um processo
desenvolvido para garantir, com razoável certeza, que sejam atingidos os objetivos da empresa.
No caso das agências reguladoras, o objetivo almejado seria a construção de indicadores do
SNIS com informações fidedignas para cada um dos municípios.
Tendo em vista que controle interno é um processo, é importante tomar conhecimento sobre
seus cinco elementos constituintes, que são inter-relacionados (BCB, Cosif, 2014):
• Ambiente de controle: é a cultura de controle da entidade. Um ambiente de controle é efetivo
quando as pessoas da entidade sabem quais são suas responsabilidades, os limites de sua
autoridade e se têm a consciência, a competência e o comprometimento de fazerem o que é
correto de maneira correta.
• Avaliação e gerenciamento dos riscos: é a identificação e análise dos riscos associados ao
não cumprimento das metas e objetivos operacionais, de informação e de conformidade.
Este conjunto forma a base para definir como estes riscos devem ser gerenciados.
• Atividade de controle: são atividades que, quando executadas a tempo e maneira
adequados, permitem a redução ou administração dos riscos.
• Informação e comunicação: a comunicação é o fluxo de informações dentro de uma
organização. As informações recebidas, de maneira formal ou informal, de fontes externas
ou internas devem ser identificadas, capturadas, verificadas quanto à sua confiabilidade e
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relevância, processadas e comunicadas às pessoas que as necessitam de maneira
tempestiva e adequada.
• Monitoramento: é a avaliação dos controles internos ao longo do tempo, de modo a verificar
se eles estão sendo efetivos ou não. Controles são eficientes quando há uma razoável
certeza: (i) do grau de atingimento dos objetivos operacionais propostos; (ii) de que as
informações fornecidas pelos relatórios e sistemas corporativos são confiáveis; e (iii) de que
leis, regulamentos e normas pertinentes estão sendo cumpridos.
Portanto, verifica-se que a metodologia de auditoria aqui proposta não tem como objetivo
determinar a exatidão das informações apresentadas pelos prestadores, mas sim assegurar que
o processo de sua geração seja seguro e confiável. Consequentemente, quanto mais seguro for o
processo de geração da informação, menor será a probabilidade de que as informações
fornecidas apresentem distorções, sejam elas provenientes de erros ou fraudes.
Os procedimentos de auditoria a serem utilizados nesse caso são os chamados testes
substantivos, que visam, segundo a extinta NBC T 11, a obtenção de evidências quanto à
suficiência, exatidão e validade dos dados produzidos pelo sistema de informações da entidade.3
\3 O objetivo dos procedimentos substantivos aplicados no trabalho é garantir que os números
obtidos ao final de cada processo avaliado sejam os mesmos informados às Agências
Reguladoras e, consequentemente, ao SNIS. Alguns exemplos de testes substantivos são:
cheques de saldos totais com planilhas financeiras e operacionais da empresa, confronto com as
demonstrações financeiras publicadas com o parecer da auditoria externa, confronto dos valores
com bases de dados externas (IBGE, PNAD, etc.), entre outros. Caso sejam identificados erros
nas informações através dos procedimentos substantivos, o manual de auditoria deveria prever
os critérios de extrapolação dos erros para o valor final de cada dado.
Além dos itens anteriormente abordados, entende-se como essencial que o manual detalhe:
Checklists: As informações deverão ser obtidas por equipes das Agências em visitas técnicas
feitas às entidades reguladas. Nessas visitas, as equipes preencherão checklists que detalharão
os principais controles que devem ser observados para garantir a segurança no processo de
transmissão da informação. Os modelos desses documentos integrarão o manual e serão
elaborados a partir do mapeamento dos riscos dos processos geradores das informações
selecionadas do SNIS.

Figura 5: Exemplo de checklist a constar no manual de auditoria (Receita Operacional) Fonte:
Elaboração Própria
A NBC TA 300, que substituiu a NBC T 11, também faz referência aos testes substantivos, porém, a
definição é menos clara que a da nota anterior, apesar de ainda fazer referência à mesma metodologia:
procedimento substantivo é aquele planejado para detectar distorções relevantes ao nível de afirmações,
incluindo testes de detalhes e procedimentos analíticos substantivos.
3
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As perguntas presentes no checklist devem ser de fácil e inequívoca interpretação, assim como
suas possíveis respostas. A Figura 1 ilustra um desses documentos a partir do exemplo do
processo de auditoria da Receita Operacional.
Critérios de confiabilidade automáticos da informação: Após o preenchimento do checklist
em um sistema padronizado4, o auditor deverá obter automaticamente o grau de confiabilidade a
ser atribuído cada informação. A definição dos graus de confiança da informação e dos
parâmetros de comparação com o valor máximo serão estabelecidos em parceria com a
consultoria contratada.
Faixa de
confiabilidade
★★
★
★★
★

Definição
Fonte de dados altamente confiável: dados com base em registros seguros, procedimentos,
investigações ou análises que são devidamente documentados e reconhecidos como os
melhores métodos de avaliação disponíveis.
Fonte de dados razoavelmente confiável: pior que ★★★, melhor que ★.
Fonte de dados não confiável: dados baseados em extrapolação de amostras limitadas e
pouco confiáveis ou em suposições

Figura 6: Exemplo de Faixas de Confiabilidade das Informações Fonte: ABAR, 2014, p. 28.

O trabalho da consultoria deverá contemplar a elaboração de um manual de melhores práticas de
gestão de informações direcionado aos prestadores de serviços, para que eles possam entender
o caminho crítico a ser tomado no desenvolvimento da qualidade de suas informações.
Adicionalmente, deverão ser promovidos cursos sobre as metodologias propostas e a promoção
de campanhas piloto de auditoria e certificação, a fim de capacitar os profissionais das Agências
Reguladoras e consolidar as novas práticas no território nacional.
RESULTADOS ESPERADOS
O trabalho de auditoria e certificação das informações do SNIS pelas Agências Reguladoras
poderá promover uma série de potencialidades, enumeradas a seguir:

• Maior confiabilidade das informações: A auditoria dos dados das empresas terá como
•

•
•

•

4

consequência a redução da assimetria de informações entre prestadores, reguladores,
poder concedente e usuários, contribuindo para a transparência e o controle social sobre a
prestação dos serviços de saneamento e para a formação de políticas públicas;
Regulação por comparação: Uma vez que a competição no setor de saneamento é
extremamente limitada, devido à sua condição de monopólio natural, os reguladores têm a
função de substituir o mercado, procurando instituir incentivos que seriam presentes num
mercado concorrencial. Para que isso ocorra, cada vez mais, se recorre a regulação por
comparação (MARQUES, 2005). O trabalho aqui apresentado validaria essa prática, já que
os dados auditados formariam um benchmarking confiável, limitando a possibilidade de
erros ou fraudes e viabilizando sua utilização com a finalidade de conformação tarifária;
Monitoramento constante da prestação de serviços: Durante todo o processo de auditoria,
os processos dos prestadores serão monitorados, o que permite que os pontos de melhoria
sejam identificados rapidamente tanto pelo prestador quanto pelo regulador estimulando a
melhoria contínua da gestão;
Seleção de amostra e aspectos de fiscalização de campo: O acompanhamento dos
indicadores de desempenho dos prestadores poderá ser utilizado como um dos fatores de
seleção/priorização de municípios e/ou sistemas a serem fiscalizados, o que deveria
conduzir a uma melhor distribuição de recursos e otimização do tempo nas fiscalizações in
loco;
Acompanhamento de contratos de concessão e programa: Os indicadores de desempenho
em conjunto com as informações auditadas poderão ser úteis na elaboração dos novos

Em um momento inicial, poderá ser utilizada uma planilha eletrônica padronizada.
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contratos entre prestador e poder concedente, pois será possível fazer uma avaliação
fidedigna da prestação de serviços e do cumprimento das metas estabelecidas nos
contratos com reduzida assimetria de informações;
• Sunshine Regulation e Controle Social: A metodologia de Regulação Sunshine firma-se na
publicidade, comparação e discussão pública dos resultados do desempenho dos
prestadores. Esse método não fixa tarifas e seu poder coercivo é, quase sempre, limitado.
Porém, a exposição e a discussão pública do comportamento do regulado desencadeia
efeitos positivos, introduzindo competitividade entre os prestadores e conduzindo ao
aumento progressivo da performance em todo o setor (MARQUES, 2005). A força desse tipo
de regulação reside no aumento da participação social no setor, tornando-a um agente ativo
que exige uma prestação de serviços de qualidade a preços módicos;
• Redução do lapso temporal da publicação dos dados do SNIS: Atualmente, os dados do
SNIS são publicados com cerca de dois anos de atraso em relação ao ano de referência.
Esse fato tem como resultado análises de dados defasadas em relação à realidade, o que
pode implicar em diagnósticos e políticas públicas inadequadas. A razão de tal demanda de
tempo para publicação dos dados tem, em suas raízes, o período necessário para
realização da consistência dos dados por parte do Ministério das Cidades. Uma vez que
esse trabalho será realizado pelas Agências Reguladoras, o lançamento dos dados poderá
ser feito em menor tempo e, portanto, mais próximo do ano de referência, resultando em
diagnósticos e políticas públicas mais condizentes com a realidade.
Apesar das enumeradas potencialidades do trabalho de auditoria e certificação dos indicadores
do SNIS pelas Agências Reguladoras, ressalta-se que existem alguns fatores que podem
dificultar a sua aplicação. Entre eles, destacam-se:

• Deslocamento de equipes: A auditoria de processos e informações envolve,

necessariamente, o deslocamento de servidores tanto das áreas técnico-operacionais
quanto das áreas econômico- financeiras para as dependências dos prestadores. Por mais
que estime-se que tal deslocamento possa ser minimizado aproveitando-se as visitas de
rotina, sabe-se que as agências reguladoras não dispõem de um grande quadro de pessoal.
Dessa forma, é essencial que as agências planejem o remanejamento de pessoas para que
este trabalho possa ser realizado com qualidade sem, contudo, comprometer suas demais
atividades;
• Os resultados não são imediatos: Os resultados de melhorias de processo resultantes de
procedimentos de certificação e auditoria não são percebíveis de imediato, justamente por
demandar tempo para que os riscos do setor sejam mapeados, avaliados e que tenham
seus controles implementados e funcionando de forma efetiva. Dessa forma, é
imprescindível que a ausência de resultados tempestivos não comprometa a continuidade e
o empenho no projeto por parte das Agências Reguladoras;
• Obtenção de recursos para o manual: Um trabalho de magnitude nacional, que visa
melhorar a maior base de dados do setor de saneamento do país e que envolve o empenho
de dezenas de agências reguladoras não possui um baixo custo. Por esse motivo, a
obtenção de financiamento junto ao Interáguas é crucial para o êxito do trabalho.
• Necessidade de adesão das Agências Reguladoras: O sucesso desse trabalho depende
crucialmente do envolvimento das agências reguladoras do setor de saneamento do Brasil,
pois serão elas, em última instância, que executarão o trabalho de auditoria e certificação
das informações. Conforme apresentação realizada em março de 2015 na CTSan da ABAR
(Salvador), aproximadamente 20 Agências Reguladoras já haviam manifestado formalmente
a sua intenção em participar do projeto como entidades responsáveis pela auditoria e
certificação dos dados do SNIS. Tais Agências seriam responsáveis pela regulação de
aproximadamente 30 milhões de usuários dos serviços de água e 18 milhões de usuários
dos serviços de esgotamento sanitário.
CONCLUSÕES/RECOMENDAÇÕES
O presente artigo tem como objetivo discutir a proposta da CTSan-ABAR sobre a adoção de
processos de auditoria e certificação das informações do SNIS pelas Agências Reguladoras.
Entende-se que a referida proposta cobre as limitações do Sistema Nacional, viabilizando uma
série de potencialidades.
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Os processos de auditoria e certificação devem ser realizados seguindo as diretrizes de um
manual a ser elaborado por uma consultoria contratada no âmbito do Interáguas, através de
parceria entre a ABAR e o Ministério das Cidades. A qualidade do referido manual é crucial para o
sucesso do trabalho devendo estar em conformidade com as melhores práticas internacionais,
principalmente de auditoria, em particular sobre a metodologia COSO. O manual deve
estabelecer as diretrizes que padronizem os procedimentos de coleta, tratamento e exportação
das informações, bem como os dados gerados, para cada uma das diferentes Agências
Reguladoras no Brasil com adesão ao projeto. Neste manual, também poderiam ser imputadas
regras de rateio e alocação de informações, o que promoveria uma melhor comparabilidade entre
as informações de municípios com prestação de serviços regionalizada.
Caso os entes reguladores assumam a posição de auditores dos dados provenientes de seus
prestadores de serviços regulados, torna-se possível reduzir o lapso temporal da coleta de dados
do SNIS, além de otimizar o trabalho do Ministério das Cidades no tratamento individualizado de
informações inconsistentes com os prestadores. Como a realização da coleta de informações
(anualizadas) é feita alguns meses após o fechamento do exercício, a atribuição dessa
responsabilidade às Agências, possibilita a recepção mensal dos dados (ou até em períodos
menores, de acordo com a relevância da informação), para então promover os procedimentos de
verificação e proceder seu envio ao Sistema Nacional, agilizando o processo.
Com os procedimentos de auditoria e certificação das informações, torna-se ainda possível
classificar os dados conforme seu nível de precisão. A classificação, padronizada pelo manual,
pode ser realizada através de preenchimento de checklists em fiscalizações de rotina e visitas
periódicas de auditores/fiscais às sedes dos prestadores de serviços, assim como efetuado por
auditorias independentes.
Por fim, a elaboração de um manual de melhores práticas, a fim de orientar os prestadores sobre
procedimentos de auditoria e certificação, representará o caminho crítico de evolução no
tratamento das informações. Dessa forma, Agências e os prestadores regulados poderão
trabalhar em conjunto para o alcance de resultados positivos para a sociedade.
Tais procedimentos são compreendidos como um caminho necessário para a melhoria da
qualidade da regulação e da gestão no setor de saneamento. A disponibilidade de informações
possibilita ao poder titular efetuar planejamento de qualidade, às entidades reguladoras reduzir a
assimetria de informações, aos usuários maior transparência e a possibilidade de exercer o
controle social e, por fim, aos prestadores de serviços melhoria da gestão de suas operações.
A integração entre Ministério das Cidades e ABAR se torna essencial para o alinhamento de
expectativas entre as entidades, a fim de que sejam realizados esforços conjuntos no sentido da
obtenção de recursos para do projeto. O trabalho demandará tempo considerável para seu
desenvolvimento, ensejando a capacitação dos profissionais de auditoria e certificação e a
posterior aplicação dos procedimentos sobre os prestadores de serviços.
Seria possível parafrasear o autor W. E. Deming5 (1990), afirmando: “o que não pode ser medido
e registrado com confiabilidade, não pode ser corretamente gerenciado”. Sem informações de
qualidade não há política, planejamento ou execução eficazes e eficientes. Promover a
confiabilidade das informações é o primeiro passo para um desenvolvimento consciente do setor
de saneamento. O SNIS tem buscado tais objetivos desde 1995, mas agora pode encontrar nas
Agências Reguladoras e na ABAR parceiros que poderão colaborar fortemente com esse
processo, a fim de que sejam alcançadas a melhoria da qualidade da regulação e da gestão no
setor.
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RESUMO
Este trabalho versa sobre o debate acerca da possibilidade jurídica de associação das Agências
Reguladoras Federais, tema que se destacou com o Parecer no 242/2011/AACF/DEPCONSU/
PGF/AGU, de 14 de julho de 2011, do Departamento de Consultoria da Procuradoria-Geral
Federal, aprovado em 18 de agosto de 2011 pelo Procurador-Geral Federal. No documento, a
Procuradoria-Geral Federal manifestou-se pela inexistência de respaldo legal para a filiação das
Agências Reguladoras Federais à ABAR. Sobre o tema, a ABAR apresentou parecer do jurista
Alexandre Santos de Aragão, de maio de 2009, defendendo a legalidade e a constitucionalidade
da participação das Agências Reguladoras Federais na Associação. A Agência Nacional de
Energia Elétrica – ANEEL, fundadora da ABAR, não adotou postura conclusiva de plano,
sobrestando as contribuições à entidade, mas participando das atividades associativas,
enquanto analisava a questão internamente. Em voto-vista proferido pelo relator do tema na
ANEEL, coautor deste trabalho, reconheceu-se a importância de manter a filiação, para fortalecer
o intercâmbio de experiências entre os órgãos reguladores, com ponderação entre os valores
trazidos pela Procuradoria-Geral Federal no Parecer no 242/2011 e no Parecer no 37/2012/
DEPCONSU/PGF/AGU, de 27 de junho de 2012, e os apresentados pela ABAR no Parecer de
Alexandre Santos Aragão. O voto acrescentou novos elementos à análise, como o histórico de
relacionamento institucional entre a Agência e a entidade e a necessidade de observância ao rito
da Lei no 8.666/1993, para contratar o rol de serviços associativos. O trabalho traça paralelo
entre as entidades associativas de entes públicos de regulação e de controle externo e aponta
características a serem observadas quando da formalização de associações privadas integradas
por entes públicos.
Palavras-chave: Agências Reguladoras Federais, possibilidade de associação, Agência Nacional
de Energia Elétrica (ANEEL), Associação Brasileira de Agências de Regulação (ABAR).
Introdução
Este trabalho visa demonstrar, como estudo acadêmico, a possibilidade jurídica de filiação das
Agências Reguladoras Federais a entidades associativas, em contraponto a manifestações em
sentido contrário apresentadas por órgãos jurídicos federais.
Para tanto, pretende-se, com metodologia exploratória, por meio de pesquisa bibliográfica e
documental, traçar panorama acerca da existência de respaldo tanto constitucional, quanto legal
e doutrinário, que permite a filiação das Agências Reguladoras Federais.
O universo de informações compiladas abrange os pronunciamentos realizados pelos órgãos
jurídicos até 2012, bem como as manifestações administrativas, independentemente da corrente
adotada, até 2015, em especial a da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. Também
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foram coletados dados de bibliografia atualizada sobre contratações, além de analisada, quanto
ao conteúdo, a legislação e os normativos administrativos correlatos em vigor.
Início da questão jurídica nas Agências Reguladoras Federais
A Associação Brasileira de Agências de Regulação – ABAR é pessoa jurídica de Direito Privado,
constituída sob a forma de associação civil, sem fins econômicos ou lucrativos, de caráter
nacional, com sede e foro em Brasília/DF. Tem por finalidade contribuir para o avanço e a
consolidação das atividades de regulação no Brasil (ABAR, 2013).
O debate sobre a possibilidade jurídica de associação das Agências Reguladoras Federais
ganhou visibilidade com a elaboração do Parecer no 242/2011/AACF/DEPCONSU/PGF/AGU, de
14 de julho de 2011, do Departamento de Consultoria da Procuradoria-Geral Federal, aprovado,
em 18 de agosto de 2011, pelo Procurador-Geral Federal.
O Parecer foi produzido em resposta à consulta formulada pelo Procurador-Chefe da
Procuradoria Federal na Agência Nacional de Águas – ANA sobre a viabilidade jurídica de filiação
à Associação Brasileira de Agências de Regulação – ABAR, objetivando uniformizar o tratamento
do tema nos órgãos de execução da Procuradoria-Geral Federal.
No documento, esta Procuradoria fundamentou sua manifestação, alegando inexistência de
respaldo legal para a filiação das Agências Reguladoras Federais à ABAR; possibilidade de
discussão de temas de interesse dessas Autarquias em estruturas informais, como reuniões e
fóruns criados para esse fim, sem a formalização de ente associativo. Argumentou ainda haver
necessidade de observância às formas autorizadas ou previstas em lei, como convênios
administrativos e consórcios públicos, em caso de necessidade de formalização de avença, e
potencial conflito de interesses em questões estratégicas para a Administração Federal. Por fim,
submeteu as conclusões do Parecer ao Advogado-Geral da União (BRASIL, 2011).
A respeito dessas questões, a ABAR apresentou parecer do jurista Alexandre Santos de Aragão,
de maio de 2009, abordando a legalidade e a constitucionalidade da participação das Agências
Reguladoras Federais na Associação.
O parecer do doutrinador se fundamentou na autonomia das Agências Reguladoras e no direito
constitucional de associação, que considerou extensivo às pessoas jurídicas de Direito Público.
Concluiu pelo descabimento de licitação, para que as Agências Reguladoras se filiem à ABAR;
pela constitucionalidade da contribuição paga pelas Agências Reguladoras à ABAR; pela
desnecessidade de lei autorizativa para instituição da ABAR; pela possibilidade de as Agências
Reguladoras integrarem associações e pela ausência de ofensa às competências da Procuradoria
Federal pela legitimação extraordinária da ABAR em defesa de suas associadas (ARAGÃO, 2009).
A manifestação do jurista, no entanto, não foi capaz de conduzir a Procuradoria-Geral Federal a
rever o entendimento inicial.
Início da questão jurídica na ANEEL
No âmbito da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, a questão foi analisada no Processo
no 48500.001581/2012-34, que tratou da renovação da afiliação naquele exercício. O órgão
jurídico manifestou- se, nesse Processo, por meio do Parecer no 191/2012-PGE/ANEEL/PGF/
AGU, de 9 de abril de 2012, no qual apontou a inviabilidade jurídica da renovação da filiação à
ABAR, recomendando, em razão de sua vinculação à Procuradoria-Geral Federal, a observância
às conclusões do Parecer no 242/2011/AACF/DEPCONSU/PGF/AGU, de 14 de julho de 2011, da
Procuradoria-Geral Federal.
Apesar de recomendar a adoção de tal conduta até o pronunciamento final do Advogado-Geral
da União sobre o tema, o Parecer assinalou caber à Diretoria da Agência julgar a conveniência e a
oportunidade de se acatar a manifestação jurídica ou de proceder à renovação da associação.
Em 13 de abril de 2012, mediante o Memorando no 576/2012, a Superintendência de Licitações e
Controle de Contratos e Convênios – SLC alinhou-se à manifestação da Procuradoria-Geral da
ANEEL, “[...] sugerindo às unidades organizacionais interessadas que – ao menos enquanto
inalterada a posição da PGF/AGU – promovam estudo de alternativas, nos moldes da lei, para o
alcance dos mesmos resultados que se pretendia almejar com a afiliação à ABAR”.
À época, anexou-se aos autos o Parecer no 37/2012/DEPCONSU/PGF/AGU, de 27 de junho de
2012, que analisou o pedido de reconsideração formulado pela ABAR quanto ao Parecer no
242/2011/AACF/DEPCONSU/PGF/AGU.
Na nova manifestação, a Procuradoria-Geral Federal indeferiu o pedido de reconsideração,
argumentando que a autonomia das agências reguladoras não se confundia com a autonomia da
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vontade tipicamente privada, incidindo, na hipótese, o regime jurídico-administrativo. Apontou,
ainda, a necessidade de previsão orçamentária específica e prestação de contas aos órgãos de
controle, bem como a existência de potencial conflito de interesses e a possibilidade de ofensa
às competências da Procuradoria-Geral Federal e da Advocacia-Geral da União.
Em 12 de março de 2013, o então Diretor-Relator Julião Silveira Coelho apresentou voto pelo
indeferimento da renovação da filiação da ANEEL à ABAR e pelo não pagamento da anuidade
referente ao exercício de 2012, fundamentando a análise nos argumentos do Parecer no
242/2011/AACF/DEPCONSU/PGF/AGU e do Parecer no 37/2012/DEPCONSU/PGF/AGU, de 27
de junho de 2012.
Naquela data, o Diretor André Pepitone da Nóbrega pediu vista do Processo. Por intermédio do
Memorando no 281/2013, sua assessoria solicitou à Superintendência de Comunicação e
Relações Institucionais da ANEEL – SCR nova manifestação sobre o tema, diante dos
argumentos trazidos pelas manifestações do órgão jurídico, da área de licitações e do DiretorRelator.
Por meio da Nota Técnica no 36, de 16 de abril de 2014, a SCR destacou a adequação, a
oportunidade e a conveniência de manter a filiação da ANEEL à ABAR, recomendando à Diretoria
da ANEEL que determinasse às áreas envolvidas realizar os ajustes necessários à liquidação de
despesas referentes ao reconhecimento de dívida e ao pagamento das despesas de exercícios
anteriores.
Em 25 de junho de 2014, a Diretoria da ANEEL aprovou o Voto-vista do Diretor André Pepitone da
Nóbrega, determinando às áreas envolvidas que efetivassem o pagamento à Associação
Brasileira de Agências de Regulação – ABAR das anuidades dos exercícios de 2012 e 2013,
assim como liquidassem as despesas referentes à prestação dos serviços associativos nesses
dois exercícios.
Os fundamentos do Voto-vista, que permitiram à ANEEL retomar a participação em entidades
associativas de regulação, são objeto de análise neste artigo.
Fundamentos do Voto-vista sobre a associação da ANEEL à ABAR
Histórico de relacionamento entre a ANEEL e a ABAR
A ANEEL se associou à ABAR em 2000, na condição de fundadora, por decisão adotada pela
Diretoria no Processo no 48500.006483/2000-33, apreciado na 53ª Reunião Ordinária de
Diretoria, realizada em dezembro de 2000. A juridicidade da decisão foi sustentada pelo Parecer
no 285/2000, elaborado pela Procuradoria-Geral da ANEEL em 13 de novembro de 2000.
Dessa forma, durante mais de uma década, a decisão de se filiar produziu efeitos, sem ser objeto
de indagações jurídicas. Nesse período, foram diversos fóruns, congressos, reuniões de trabalho
e cursos promovidos, que contaram com a participação de servidores e dirigentes da ANEEL em
momentos de intercâmbio de experiências. Esse cenário mudou quando, em 2011, o Parecer no
242/2011/AACF/DEPCONSU/PGF/AGU recomendou a desfiliação das Agências Federais da
ABAR.
Como mencionado no Voto-vista, o próprio Programa de Fortalecimento da Capacidade
Institucional para Gestão em Regulação (PRO-REG), da Casa Civil da Presidência da República,
tornou a ABAR aliado institucional, constando da página eletrônica do Programa
(www.regulacao.gov.br) link para o sítio da ABAR, ao lado dos que direcionam para os sítios das
dez Agências Reguladoras Federais (BRASIL, 2014).
O Quadro 1 elenca os eventos realizados mediante parceria institucional entre o PRO-REG e a
ABAR desde a edição do Parecer no 242/2011/AACF/DEPCONSU/PGF/AGU, de 2011, até a
deliberação do Voto-vista do Diretor André Pepitone da Nóbrega, em 2014, exemplificando o
bom grau de relacionamento institucional entre o Governo Federal e a entidade:
Quadro 1 - Eventos realizados por parceria institucional entre PRO-REG e ABAR
EVENTO

DATA

VII Congresso Brasileiro de Regulação - 2011

20 a 23/9/2011

I Seminário Latino-Americano sobre Experiências Exitosas em Regulação

29/2/2012

Curso “Regulação: Teoria e Prática” Edição 2012

3 a 6/7/2012
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II Seminário sobre Experiências Exitosas em Regulação
VIII Congresso Brasileiro de Regulação - 2013

14/9/2012
19 a 23/8/2013

Fonte: Voto-vista do Diretor André Pepitone da Nóbrega no Processo no 48500.001581/2012-34,
deliberado em 25 de jun. de 2014. Adaptado.

No último evento, foi registrada expressiva participação de dirigentes, ex-dirigentes e servidores
da ANEEL na moderação e na apresentação de palestras e trabalhos técnicos nos diversos
painéis do Congresso, que abordaram temas como qualidade da regulação, análise de impacto
regulatório e apresentação de casos práticos envolvendo a regulação no cotidiano das Agências
Reguladoras.
Caráter não vinculante da manifestação da Procuradoria-Geral Federal
O Parecer no 242/2011/AACF/DEPCONSU/PGF/AGU, de 2011, que concluiu pela inviabilidade
jurídica da filiação das Agências Reguladoras Federais à ABAR, não possui efeitos vinculantes,
portanto não desconstitui o ato de filiação firmado pelas Agências com esta entidade. O efeito
imediato que tal manifestação produz é impedir que as Procuradorias Federais nas Agências
possam se manifestar em sentido contrário ao já assumido pela própria Procuradoria-Geral
Federal.
Para corroborar tal entendimento, destaca-se o seguinte trecho da Lei Complementar no 73, de
10 de fevereiro de 1993 (Lei Orgânica da AGU):
Art. 40. Os pareceres do Advogado-Geral da União são por
este submetidos à aprovação do Presidente da República.
§1o O parecer aprovado e publicado juntamente com o
despacho presidencial vincula a Administração Federal, cujos
órgãos e entidades ficam obrigados a lhe dar fiel cumprimento.
§2o O parecer aprovado, mas não publicado, obriga apenas as
repartições interessadas, a partir do momento em que dele
tenham ciência (BRASIL, 1993).
Como o Parecer ainda se encontrava em análise pelas instâncias superiores da AGU, quando da
deliberação do assunto pela ANEEL, não tendo sido objeto de aprovação pelo Advogado-Geral
da União e pela Presidente da República, não havia que se falar em caráter vinculante da
manifestação da Procuradoria-Geral Federal.
Ainda no caso da ANEEL, a própria Procuradoria Federal na Agência reconheceu, no Parecer no
191/2012- PGE/ANEEL/PGF/AGU, de 9 de abril de 2012, que caberia à Diretoria julgar a
conveniência e a oportunidade de acatar a manifestação jurídica.
Análise dos impedimentos levantados pela manifestação da Procuradoria-Geral Federal
O Parecer no 242/2011, da Procuradoria-Geral Federal, fundamentou a recomendação de
desfiliação nos seguintes argumentos: falta de respaldo legal para a filiação das Agências
Reguladoras Federais à ABAR; possibilidade de discussão de temas de interesse comum em
instâncias informais, como reuniões e fóruns específicos, em vez de ente formal como a
Associação; necessidade de observar formas autorizadas ou previstas em lei, como convênios
administrativos e consórcios públicos, em caso de necessidade de formalização contratual; e
potencial conflito de interesses em questões estratégicas para a Administração Federal.
Já o Parecer no 37/2012/DEPCONSU/PGF/AGU, de 27 de junho de 2012, que indeferiu o pedido
de reconsideração, formulado pela ABAR, do Parecer anterior, alegou, como fundamentos,
necessidade de previsão orçamentária específica; necessidade de prestação de contas aos
órgãos de controle; possibilidade de ofensa às competências da Procuradoria-Geral Federal e da
Advocacia-Geral da União. Aventou, também, a questão de potencial conflito de interesses.
Trata-se a seguir desses pontos, abordados no Voto-vista que conduziu a deliberação do assunto
na ANEEL.
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Fundamento da inexistência de respaldo legal para a filiação das Agências Reguladoras
Federais à ABAR
Acerca da alegada inexistência de respaldo legal para a filiação das Agências Reguladoras
Federais à ABAR, a PGF assim se manifestou no Parecer no 242/2011:
10. Primeiramente, há de se ressaltar que, embora
associações possam ser constituídas pela união de pessoas
que se organizem para fins não econômicos, sejam elas
pessoas naturais ou jurídicas, públicas ou privadas (art. 5o,
XVII, da Constitucional Federal, c/c art. 53 do Código Civil),
quando se discute a respeito de associações compostas
exclusivamente por pessoas jurídicas de direito público, o
debate toma contornos mais complexos, merecendo maior
profundidade.
[...]
15. Ademais, a Administração Pública deve observância ao
princípio da legalidade (art. 37, caput, da Constituição Federal),
ou seja, para que a administração possa atuar não é suficiente
a eventual inexistência de proibição legal; é necessária a
existência de determinação ou autorização legal da atuação
administrativa na lei. Somente aos particulares é que o
princípio da legalidade possui contornos mais brandos, sendolhes facultado fazer tudo o que a lei não proíba (BRASIL, 2011).
A própria PGF reconheceu que as associações podem ser constituídas pela união de pessoas
que se organizam para fins lícitos, em decorrência do que estatui o art. 5o da Constituição
Federal, nos incisos XVII a XXI, reproduzidos abaixo:
Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade,
nos termos seguintes:
[...]
- é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a
de caráter paramilitar;
- a criação de associações e, na forma da lei, a de
cooperativas independem de autorização, sendo vedada a
interferência estatal em seu funcionamento;
- as associações só poderão ser compulsoriamente
dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão
judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado;
- ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a
permanecer associado; XXI - as entidades associativas,
quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para
representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente;
[...] (BRASIL, 1988).
Em capítulo de obra dedicado a estudar a proteção constitucional aos direitos e garantias
fundamentais, como o direito à associação, Alexandre de Moraes assevera:
[...] as pessoas jurídicas são beneficiárias dos direitos e
garantias individuais, pois reconhece-se às associações o
direito à existência, o que de nada adiantaria se fosse possível
excluí-las de todos os seus demais direitos. Dessa forma, os
direitos enunciados e garantidos pela constituição são de
brasileiros ou estrangeiros, pessoas físicas ou jurídicas
(MORAES, 2008, p. 35).
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Em capítulo sobre o direito de associação das pessoas jurídicas de Direito Público, o jurista
Alexandre Santos de Aragão, no Parecer de maio de 2009, assinalou:
Vimos que a Constituição não excluiu a liberdade associativa
das pessoas jurídicas, sejam elas públicas ou privadas. Muito
ao contrário, existem várias associações cujos associados são
pessoas jurídicas de direito público em pleno funcionamento
em nosso País, como decorrência da sua autonomia para os
atos da vida jurídica (ARAGÃO, 2009).
Entre os exemplos de associações de pessoas jurídicas de Direito Público, pode-se mencionar a
União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais – UNALE, que permite o ingresso, na
condição de associado, das Assembleias Legislativas, da Câmara Distrital, dos Deputados
Estaduais ou Distritais no exercício do mandato, bem como dos ex-deputados estaduais,
associados à UNALE no momento da cessação ou da interrupção do mandato.
Existem ainda as diversas entidades associativas municipalistas, em nível nacional, como a
Confederação Nacional dos Municípios – CNM e a Associação Brasileira de Municípios – ABM e,
em cada estado da Federação, como a Associação Paulista de Municípios – APM e a União dos
Municípios da Bahia. Pode-se mencionar igualmente a Associação dos Municípios Sedes de
Usinas Hidrelétricas – AMUSUH e a Associação Nacional de Municípios Produtores – ANAMUP.
Cada uma delas cumpre importante papel no diálogo institucional com os entes do Governo e
colabora no desenho e na análise de políticas públicas. Pode- se citar ainda o Instituto Rui
Barbosa - Associação Civil de Estudos e Pesquisas dos Tribunais de Contas do Brasil.
Acerca do tema, assim concluiu o Diretor da ANEEL André Pepitone da Nóbrega no Voto-vista
sobre a filiação da ANEEL à ABAR:
Havendo ampla proteção constitucional ao direito de
associação, sendo tal direito indistinto entre pessoas físicas e
jurídicas, e restando comprovada pela prática administrativa a
sua plausibilidade entre pessoas jurídicas de Direito Público,
sendo inclusive as entidades supramencionadas importantes
interlocutoras com os mais diversos órgãos de governo e a
sociedade civil, não se compreende como razoável o receio
demonstrado pelo Parecer no 242/2011 com relação à
existência de uma Associação de Agências Reguladoras, e
mais especificamente com relação à participação de Agências
Reguladoras Federais em suas atividades (BRASIL, 2014).
No mesmo sentido, Alexandre Santos de Aragão, no Parecer de maio de 2009, frisou:
[...] a autonomia formal e material reforçada das agências
reguladoras, a existência de interesses coletivos, distintos dos
interesses individuais de cada agência, assim como o fato de
tratar-se de um modelo institucional relativamente recente de
organização das atividades regulatórias do Estado,
recomendam e legitimam a constituição de uma associação
coletiva (ARAGÃO, 2009).
Demonstra-se, portanto, razoável que a ANEEL e outras Agências Reguladoras Federais se
mantenham associadas, enquanto aguardam o pronunciamento final sobre a matéria por parte da
Advocacia-Geral da União, instituição à qual compete dirimir questões jurídicas na Administração
Pública, que poderá se manifestar inclusive em sentido diverso daquele dos termos do Parecer
no 242/2011, o que se entende mais adequado, ou adotá-lo, dessa vez de forma definitiva.
Somente a partir de então, a manifestação do Parecer deverá ser observada por toda a
Administração Pública Federal, após aprovação pela Presidente da República.
Fundamento da possibilidade de discussão de temas de interesse comum em instâncias
informais
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No Parecer no 242/2011, a Procuradoria-Geral Federal sustentou que os dirigentes das pessoas
jurídicas de Direito Público disporiam de diversos instrumentos para trocar experiências e discutir
temas de interesse comum, a exemplo de reuniões, fóruns e encontros institucionais, “[...] para os
quais não se exigem maiores formalidades” (BRASIL, 2011). Em sentido semelhante, essa
instituição evidenciou, no Parecer no 37/2012, que existem mecanismos cooperativos que
propiciam atuação coletiva, coordenada e conjunta das Agências Reguladoras, “[...] inclusive e
simultaneamente envolvendo as áreas técnicas e jurídicas”, citando como exemplo o Fórum dos
Procuradores-Chefes das procuradorias nas Agências Reguladoras Federais (BRASIL, 2012).
Ao mencionar “instâncias informais”, entende-se que o Parecer alude a entidades como o Fórum
de Dirigentes das Agências Reguladoras Federais, o Fórum de Superintendentes de
Planejamento e de Recursos Humanos das Agências Reguladoras Federais e o próprio Fórum
dos Procuradores-Chefes das procuradorias nas Agências Reguladoras Federais.
Registra-se que tais instâncias apresentam caráter mais específico que a ABAR, pois se referem
a temas pontuais dentro da esfera de atuação das Agências Reguladoras, prestando relevante
contribuição ao debate sobre o assunto. Nesse sentido, é usual que essas instâncias interajam, a
exemplo da participação do então presidente da ABAR, José Luiz Lins dos Santos, na reunião do
Fórum de Dirigentes das Agências Reguladoras Federais, realizada no Rio de Janeiro, em 25 de
outubro de 2011, bem como dos diversos trabalhos técnicos apresentados sobre essas
temáticas nos congressos promovidos pela ABAR.
Tanto os fóruns informais quanto a ABAR possuem objetivos meritórios, diferindo apenas pelo
grau de formalidade, que é maior na Associação, a qual possui registro em cartório, página na
Internet, dirigentes associativos com mandatos fixos e assembleias formais de votação, dentre
outras características que propiciam mais responsabilização e permitem a prestação de contas,
ao contrário dos fóruns, cujas atividades acabam se resumindo à realização periódica de
reuniões e eventos internos, cujos resultados não são armazenados em repositório comum e cuja
divulgação não costuma ocorrer de forma contínua e permanente.
Os dois tipos de instância são mantidos com contribuições do Erário: a ABAR, mediante
contribuição das Agências Reguladoras, cujo valor fixo anual é definido em assembleia; os
fóruns, também pelo orçamento das Agências Reguladoras, no momento em que disponibilizam
servidores, estrutura física e logística para a realização de reuniões e eventos.
Argumento sobre a necessidade de observar formas como convênios administrativos e
consórcios públicos nos pactos entre Agências
A respeito da necessidade de observar formas autorizadas ou previstas em lei para formalização
contratual entre as Agências, assim apontou o Parecer no 242/2011:
Quando há a necessidade das pessoas jurídicas de direito
público de formalizar determinada tratativa, representativo de
acordo de vontades, visando a atingir objetivos comuns,
devem observar a legislação aplicável alusiva ao regime
jurídico-administrativo a que se subordinam, em decorrência
da indisponibilidade do interesse público, princípio implícito do
qual decorrem diretamente diversos postulados expressos que
norteiam a administração pública: legalidade, impessoalidade,
moralidade e eficiência (BRASIL, 2011).
Não se pode discordar de tal argumento. Não se concorda, no entanto, com a taxatividade das
formas de acordo sugeridas no Parecer:
A Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, prevê a celebração de
convênios administrativos, visando a disciplinar o ajuste entre
órgãos ou entidades da Administração Pública e assegurar a
correta destinação dos recursos públicos.
[...]
A lei ainda preconiza que, em sendo o caso, podem ser
constituídos Consórcios Públicos. Consórcio público é a
pessoa jurídica formada exclusivamente por entes da
federação para estabelecer relações de cooperação federativa,
inclusive de objetivos de interesse comum, constituído como
associação pública, com personalidade de direito público e
natureza autárquica, ou como pessoa jurídica de direito
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privado sem fins econômicos. [...] (BRASIL, 2011) (grifos
nossos).
Os instrumentos recomendados no Parecer (convênios administrativos e consórcios públicos)
são formas de avença que não atingem a finalidade que as Agências Reguladoras Federais
almejam ao se associar à ABAR.
A ABAR não exerce qualquer competência de Estado que cabe a suas Agências associadas.
Nenhuma Agência associada delega atividade regulatória, fiscalizatória ou de mediação setorial à
associação que integra. Se esse fosse o caso, as Agências Federais celebrariam convênio
administrativo, instrumento utilizado, por exemplo, pela ANEEL, para descentralizar atividades
para Agências Estaduais. As Agências Municipais, por sua vez, costumam se unir em consórcios
públicos, para ampliar a capacidade de prestação de serviços públicos.
A ABAR, por sua vez, constitui espaço para intercâmbio de informações e fortalecimento
institucional da regulação, um conceito que passou a estar presente em definitivo na
Administração Pública brasileira somente com a Reforma do Aparelho do Estado, na década de
1990. Não é, portanto, instância que desempenha competências atribuídas às Agências
Reguladoras associadas.
Quanto à sugestão do Parecer no 242/2011 de criar, alternativamente à ABAR, um consórcio
público entre Agências Reguladoras, a SCR/ANEEL, na Nota Técnica no 36, de 16 de abril de
2014, assinalou que criar uma autarquia, com toda a estrutura que tal ente demandaria,
demandaria investimento permanente de muito maior vulto por parte das entidades envolvidas,
“[...] muito além daquele que seria desejável para a finalidade perseguida de intercâmbio de
informações” (BRASIL, 2014).
A criação de uma autarquia para permitir a interação entre Agências Reguladoras, visando à troca
de experiências e ao fortalecimento institucional, parece desproporcional, na medida em que as
atividades promovidas pela ABAR demandam a contribuição anual de aproximadamente R$
15.000,00 (quinze mil reais), valor muito inferior à manutenção de uma estrutura funcional no
Setor Público.
A partir da premissa de que os entes públicos devem observar a legislação aplicável alusiva ao
regime jurídico-administrativo a que se subordinam e à indisponibilidade do interesse público, o
Parecer recomendou adotar iniciativas que não atenderiam, dentro da razoabilidade, às
finalidades perseguidas pelas Agências Reguladoras Federais quando se associam à ABAR.
As duas sugestões apontadas são destinadas a firmar contratos diretamente entre entes
públicos, o que não é o caso. A ABAR consiste em entidade de Direito Privado, com a qual
firmam adesão, individualmente, cada um dos órgãos públicos participantes, que podem nela
ingressar e dela se retirar de acordo com as necessidades institucionais. Como aponta o Votovista, “[...] não há relação constitutiva entre as 50 agências associadas, mas sim entre cada
agência associada e a ABAR, que possui personalidade jurídica própria” (BRASIL, 2014).
A ABAR possui, então, a peculiaridade de ter como participantes órgãos públicos, a exemplo da
Confederação Nacional dos Municípios e do Instituto Rui Barbosa. Como entidade de Direito
Privado, deve celebrar pactos com o Poder Público por meio de contrato administrativo, nos
termos da Lei no 8.666/1993.
Defende-se que a Agência Reguladora que contrata com a ABAR está, de fato, adquirindo o
acesso a um conjunto de serviços associativos oferecidos aos entes que usufruem o status de
Agência associada, dentre os quais participar das Assembleias Gerais, com exercício do direito
de voto; receber publicações e informes da ABAR; sugerir nomes para receber a Distinção de
Emérito; e participar de eventos, como congressos e reuniões promovidos pela Associação, com
vistas a trocar experiências sobre regulação.
Nesse sentido, quando uma Agência Reguladora Federal demonstra intenção de associar-se,
conquistando, então, acesso a um conjunto de serviços associativos, tal ato deve observar os
requisitos formais da Lei no 8.666/1993.
Argumento da possibilidade de conflito de interesses em questões estratégicas para a
Administração Federal
O Parecer no 242/2011 da Procuradoria-Geral Federal sinalizou que, no âmbito de associação
privada como a ABAR, integrada por agências reguladoras municipais, estaduais e federais,
haveria assuntos que denotavam potencial conflito de interesses entre as associadas, “[...]
notadamente entre as municipais e estaduais e as federais” (BRASIL, 2011). Segundo o órgão
jurídico, a alegada possibilidade de conflito de interesses não recomendaria a filiação das
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Agências Reguladoras Federais a uma associação privada como a ABAR. O Parecer no 37/2012,
da Procuradoria-Geral Federal, reafirmou os termos do Parecer no 242/2011, destacando que
não se podia “[...] simplesmente negar a existência de potenciais conflitos de interesses
envolvendo associados”.
Posteriormente à edição do Parecer no 242/2011, foi sancionada a Lei no 12.813, de 16 de maio
de 2013, conhecida como “Lei do Conflito de Interesses”, tratando do conflito de interesses em
âmbito federal. No art. 3o, inciso I, a Lei define como conflito de interesses “[...] a situação gerada
pelo confronto entre interesses públicos e privados, que possa comprometer o interesse coletivo
ou influenciar, de maneira imprópria, o desempenho da função pública” (BRASIL, 2013).
O art. 6o do Estatuto da ABAR, por sua vez, dispõe que a ABAR é constituída por Agências,
denominadas associadas, que tenham garantia de mandatos fixos para seus dirigentes e cuja
representação é exercida pelo dirigente máximo ou por delegação formal da Agência (ABAR,
2013). Dessa forma, o representante das Agências Reguladoras na ABAR é necessariamente
agente público, que, independentemente de pertencer à esfera federal, estadual ou municipal,
tem por princípio de atuação a defesa do interesse público. Não se pode falar, portanto, na
existência de conflito de interesses potencial no âmbito da ABAR.
Quando o Parecer no 242/2011 mencionou a expressão “conflito de interesses”, pode-se inferir
que estava se referindo a diferenças de posicionamento institucional ou divergência de
entendimentos, o que é comum às pessoas físicas, e não é diferente na realidade das pessoas
jurídicas, sejam de Direito Público ou de Direito Privado. Sendo tais divergências entre entes
públicos, não há que se falar em conflito de interesses, mas em diferentes posições técnicas e
institucionais sobre determinadas questões. Assim é assinalado no Voto-vista do Diretor André
Pepitone da Nóbrega:
[...] a ANEEL, em seus relacionamentos interinstitucionais no
âmbito federal, mantém interações com órgãos de governo
como o Ministério da Justiça, o Ministério Público Federal, a
Câmara dos Deputados, o IBAMA, a Agência Nacional de
Águas e o próprio Ministério de Minas e Energia, ao qual se
encontra vinculada, bem como com empresas estatais
prestadoras de serviço público de energia.
Nem sempre há consenso nas diversas posições entre esses
entes, mesmo todos pertencendo à esfera federal. Caso
representativo é a aplicação de penalidades, pela ANEEL, a
uma empresa estatal, que recorre administrativamente da
sanção: um aplica a penalidade por ali entender que houve o
descumprimento de um regulamento que assegura a
prestação de serviço público; outro recorre por entender que
há justificativa de interesse público para sua conduta. Mesmo
com entendimentos institucionais conflitantes, não há quem
possa dizer que ambos os polos em algum momento deixam
de perseguir o alcance do interesse público (BRASIL, 2014).
Dessa forma, no âmbito de uma associação como a ABAR, as diferentes visões sobre
determinado assunto, seja entre Agências Reguladoras Federais, seja entre agências das
diversas esferas, encontram espaço adequado para interagir e, pelo debate, tentar chegar a
consenso benéfico à coordenação das ações do Estado, o que se coaduna com os paradigmas
da moderna Administração Pública, de viés gerencial e fortemente voltada para resultados,
estimulando a articulação da União com os demais entes federativos.
Fundamento da necessidade de previsão orçamentária específica
O Parecer no 37/2012, da Procuradoria-Geral Federal, assinalou, quanto à necessidade de
previsão orçamentária específica, a impossibilidade de ocorrer despesa sem previsão da
respectiva receita/crédito para suportá-la. Prosseguiu, asseverando que:
Neste ponto, cabe trazer à colação entendimento do TCU que,
mutatis mutandis, aqui também se pode aplicar. Trata-se da
impossibilidade de universidades federais (ou seja, entidades
igualmente da Administração Indireta, de natureza pública,
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dotadas de autonomia, mas sujeitas a regime jurídicoadministrativo) realizarem gastos com contribuições ou
anuidades destinadas a instituições representativas de
servidores ou dirigentes, sem prévia autorização legal
específica (previsão orçamentária específica) (BRASIL, 2012)
(grifos nossos).
Quanto a esse trecho, diverge-se do entendimento da Procuradoria-Geral Federal, porque a
ABAR é associação de agências reguladoras, designados representantes institucionais de cada
associada. Não se trata, portanto, de entidade da classe de dirigentes de agências reguladoras. A
pauta associativa é a defesa da regulação e a das Agências Reguladoras, e não a de interesses
classistas de dirigentes ou servidores.
Outro ponto de divergência é a alegada necessidade de prévia autorização legal (previsão
orçamentária específica), mencionada no Parecer no 37/2012 da PGF. A esse respeito, afirmou a
SCR/ANEEL em Nota Técnica:
Sabe-se, entretanto, que a proposta orçamentária das diversas
unidades gestoras é processada pela Secretaria Federal de
Controle – SOF e pelo poder Legislativo quando da
regulamentação da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da
aprovação da Lei Orçamentária Anual, segundo uma estrutura
de programação que passa por uma classificação institucional,
uma classificação funcional e uma classificação programática.
Em relação a esta última a despesa é detalhada até sua
modalidade de aplicação, passando pelo grupo de Natureza
de Despesa (GND) e Categoria Econômica da Despesa.
Enfim, o que se quer concluir neste ponto é que no caso das
despesas com a ABAR, há previsão orçamentária específica
para tal despesa no orçamento da ANEEL. Entretanto, esta
programação só pode ser vislumbrada quando do
detalhamento da programação realizada internamente na
Agência. Dito de outra forma, considerando a dimensão e
complexidade do sistema orçamentário da União não seria
razoável se exigir uma programação específica para cada
despesa de pequena monta, da ordem de R$ 10.000,00 (dez
mil reais) por ano. Tal exigência tornaria o orçamento uma peça
extremamente rígida e com um volume de informações que
impediria, ou tor naria extremamente oneroso, seu
processamento. Neste sentido, a previsão da despesa com a
associação esta agrupada em um elemento de despesa –
outros serviços de terceiros – pessoa jurídica – da mesma
forma que muitas outras despesas contidas neste elemento
(BRASIL, 2014).
O entendimento externado pelo Parecer no 37/2012, da PGF, de que uma Agência Reguladora
Federal só poderia contratar os serviços associativos da ABAR caso houvesse lei específica
nesse sentido, é linha argumentativa com a qual não se concorda. Tal argumento permitiria
entender que determinado órgão público, para contratar serviços de divulgação ou qualquer
insumo útil ao exercício de suas atividades, necessitaria de lei específica, o que, em última
instância, sobrecarregaria o Poder Legislativo e poderia inviabilizar o bom funcionamento da
Administração.
Em tal contexto, ressalta-se a lição sobre o princípio da legalidade no Direito Administrativo, que
consta da obra do Procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, Lucas
Rocha Furtado:
Quando a Constituição dispõe que ninguém é obrigado a fazer
ou a deixar de fazer algo senão em virtude de lei, ela dirige o
postulado tanto aos particulares quanto ao Estado. O
particular não pode ser obrigado a fazer ou a deixar de fazer
algo senão em virtude de lei, porque somente por meio desse
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instrumento, a lei formal, aprovada pelo Parlamento, pode o
Estado exigir algo do particular, impondo-lhe o dever de agir
ou de se abster de fazer algo.
É esse o ponto que buscamos avançar no exame do princípio
da legalidade administrativa. Se existe órgão ou entidade
administrativa dotado de competência genérica para
desenvolver atividade administrativa, não é necessário que
seja aprovada lei que trate especificamente de cada ato ou
atividade a ser desenvolvida por essas unidades, salvo se esse
ato ou essa atividade administrativa impuser ao particular a
obrigação de fazer ou deixar de fazer algo.
No amplo campo das atividades prestacionais (saúde,
educação, trabalho, lazer, proteção à maternidade ou à
infância), o Estado não atua por meio de atos que importem
em qualquer tipo de imposição unilateral de vontade. Exigir
que cada programa de governo, que cada ato praticado ou
atividade desenvolvida tenham sido detalhadamente
disciplinados por meio de lei se trata de equívoco acerca da
interpretação do princípio da legalidade.
Essa visão extremamente restritiva pode ser justificada em
períodos de exceção democrática, em que o Poder Executivo
carece de legitimidade. Essa é, todavia, destoante da realidade
dos dias atuais, em que o Executivo está legitimado pelo voto
popular e que dele se espera maior agilidade para atender as
novas necessidades da população. [...]
Afinal, se houvesse necessidade de lei para disciplinar
qualquer atividade da administração, por que teria o texto
constitucional tido o cuidado de indicar, apenas para algumas
situações específicas, a necessidade de lei? Se qualquer
atividade ou atuação administrativa necessitasse de legislação
prévia, qual o sentido de ter sido elaborado tão longo elenco
de situações para as quais a Constituição exige lei como
requisito ao exercício de alguma atividade estatal? Não teria
sido mais a Constituição Federal ter simplesmente afirmado
que qualquer atividade administrativa do Estado depende de
lei? (FURTADO, 2013, p. 80).
A ABAR revisou seu Estatuto, que passou a elencar entre os deveres das associadas o
pagamento de contribuições regulamentares previstas em seus orçamentos anuais. Entende-se
que as Agências Reguladoras Federais associadas poderiam pagar as contribuições ordinárias
como despesas pertencentes a suas obrigações administrativas, desde que incluídas em rubrica
orçamentária correlata, observando os trâmites orçamentários legalmente previstos.
Alegação da necessidade de prestação de contas aos órgãos de controle
O Parecer no 37/2012 da PGF frisou que o Tribunal de Contas da União teria legitimidade para
fiscalizar os gastos dos entes públicos (incluindo as Agências Reguladoras), com prerrogativa de
avaliar se o gasto estava previsto e se foi realizado corretamente. Não há como possuir
entendimento diverso do externado por esse trecho do Parecer: as Agências Reguladoras
prestam contas anualmente ao Tribunal de Contas da União.
Tal obrigação, entretanto, não alcança a ABAR, por ser entidade de Direito Privado, contratada
pela Administração Pública, da mesma forma que não alcança outras pessoas jurídicas que
celebram contratos com a Administração para prestar serviços. Cada Agência e seus gestores
que contratam com a ABAR são fiscalizados pelo Tribunal de Contas da União, do Estado ou do
Município, pois o recurso empregado é proveniente do Erário.
A ABAR é integrada exclusivamente por entidades públicas, cada uma delas representada pelo
respectivo dirigente máximo, ou por outro dirigente formalmente designado para tanto. Esperase, portanto, zelo na utilização dos recursos recebidos pela Associação, porquanto as contas da
entidade são supervisionadas diretamente pelos dirigentes das agências que a integram,
especialmente os que assumem postos na Diretoria ou no Conselho Fiscal da entidade, bem
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como são disponibilizadas aos demais integrantes, em assembleias, e a toda a sociedade,
mediante divulgação dos balanços na Internet.
No caso de dirigente público que, investido em mandato na ABAR, cometa alguma irregularidade,
este será penalizado no âmbito associativo e, se for o caso, nas esferas civil e criminal, nada
impedindo que, diante da extensão do dano, tal incidente venha a macular sua carreira na
entidade da Administração que o designou, a qual terá como analisar eventual responsabilidade
administrativa.
Observa-se, portanto, que os órgãos de controle externo cuidam do controle quanto à
legitimidade da despesa da contratação da ABAR por cada Agência, enquanto o conjunto das
Agências associadas e a sociedade controlam a forma como são empregados os recursos
recebidos pela Associação, com mais transparência estatutária do que a exigida legalmente para
as demais pessoas jurídicas que celebram contratos com a Administração Pública.
Argumento de possível ofensa às competências da Procuradoria-Geral Federal e da
Advocacia-Geral da União
No Parecer no 37/2012, a Procuradoria-Geral Federal teceu considerações sobre possível ofensa,
pela ABAR, às competências da Procuradoria-Geral Federal e da Advocacia-Geral da União:
Aliás, e finalmente - mas não menos importante -, quanto à
finalidade e atribuição da ABAR de "atuar na defesa de suas
associadas", deve-se levar em consideração o conflito que tal
incumbência/objetivo causa relativamente às competências
próprias da Advocacia-Geral da União - AGU, mormente de
seu órgão vinculado, a Procuradoria-Geral Federal - PGF.
Ainda que se diga que a atuação da ABAR volta-se para a
defesa dos interesses coletivos de suas associadas, certo é
que ela macula competências próprias da AGU/PGF de
representação judicial e extrajudicial, bem como de consultoria
e assessoramento jurídicos das agências reguladoras federais.
Afinal, quando a ABAR atua "na defesa de suas associadas”,
ela o faz abarcando as entidades reguladoras federais,
mediante interposição entre estas e seus respectivos órgãos
jurídicos, tudo à margem, contudo, da atuação própria destes
últimos (BRASIL, 2012).
A esse respeito, foi realizada alteração no Estatuto da ABAR que visou eliminar a interpretação
extensiva da possibilidade de atuação da ABAR na defesa das associadas, o que eliminaria o
desconforto apontado pela Procuradoria-Geral Federal acerca do exercício de tais atribuições
pela ABAR. Essas prerrogativas passaram a ser explicitamente limitadas, de modo a respeitar as
competências dos órgãos públicos que tenham a finalidade institucional de atuar na defesa das
Agências Reguladoras.
A obediência ao rito da Lei no 8.666/1993 para a contratação de serviços associativos da
ABAR pelas Agências Reguladoras Federais
A contratação dos serviços associativos da ABAR, em princípio, não apresenta diferença
significativa com relação a outra contratação de serviços realizada por entidade pública. Está,
portanto, submetida ao regime jurídico-administrativo, em observância ao princípio da legalidade.
Não há necessidade, todavia, de haver previsão legal específica na Lei de Licitações para a
contratação de serviços associativos. A respeito desse tipo de contrato, destaca Hely Lopes
Meirelles:
Contrato de serviço é todo ajuste administrativo que tem por objeto uma atividade prestada à
Administração, para atendimento de suas necessidades ou de seus administrados. O que
distingue, pois, o serviço da obra é a predominância da atividade sobre o material empregado. A
atividade operativa é que define e diversifica o serviço, abrangendo desde o trabalho braçal do
operário até o labor intelectual do artista ou a técnica do profissional mais especializado. Daí
porque a gama de serviços é infindável, o que leva as leis administrativas, em geral, a enumerálos exemplificativamente, mencionando apenas os mais frequentes [...] (MEIRELLES, 2014, p.
280).
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Lucas Rocha Furtado também apresenta entendimento similar sobre o tema:
Em relação aos serviços, a lei estabelece lista exemplificativa.
Além de “demolição, conserto, instalação, montagem,
operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção,
transporte, locação de bens, publicidade, seguro ou trabalhos
técnico-profissionais”, qualquer outra “atividade destinada a
obter determinada utilidade de interesse para a Administração”
é considerada serviço (FURTADO, 2007, p. 642).
A intenção de associar-se deve ser tratada, portanto, como equivalente à necessidade
identificada pela Administração Pública que a conduz a realizar procedimento licitatório, como
regra, para contratar qualquer serviço. No entanto, por ser a ABAR a única associação de
Agências Reguladoras em nível nacional, a licitação pode ser considerada inexigível.
No procedimento de contratação, devem ser observadas as formalidades exigidas pela Lei no
8.666/1993, inclusive a celebração de contrato entre a Agência Reguladora Federal e a ABAR,
enumerando os direitos (votação em assembleias, participação nas reuniões, desconto nas
inscrições do quadro técnico em eventos promovidos pela ABAR) e as obrigações (adimplência
com o pagamento do valor anual do contrato, participação nas assembleias) da associada e da
Associação, contendo a definição e a descrição dos serviços associativos objeto da avença e
designando um gestor do contrato pela Administração.
O exemplo do Tribunal de Contas da União
De forma semelhante à regulação, o controle externo da Administração Pública também é tema
de gestão pública que mereceu formalizar a articulação interinstitucional por meio de entes
associativos. A Resolução no 211 do Tribunal de Contas da União, de 18 de junho de 2008,
dispõe sobre a celebração e o acompanhamento de acordos de cooperação e instrumentos
congêneres pelo Tribunal de Contas da União e serve de base para o Tribunal de Contas
participar de entidades como a Organização das Instituições Superiores de Controle da
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa – OISC/CPLP, a Organização Latino-americana e
do Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores – OLACEFS e a International Organization of
Supreme Audit Institutions– INTOSAI.
Na mesma linha, a ANEEL, além de participar da ABAR, tem marcante atuação na Associação de
Reguladores de Energia dos Países de Língua Oficial Portuguesa – RELOP e na Associação
Ibero-americana das Entidades Reguladoras de Energia – ARIAE, que, por sua vez, integra a
International Confederation of Energy Regulators – ICER. A esse respeito, cabe destacar o art. 4o,
inciso XXIV, do Anexo I do Decreto no 2.335/1997, que regulamentou a Lei no 9.427/1996 (Lei de
criação da ANEEL), que define a competência da ANEEL para promover intercâmbio com
entidades nacionais e internacionais (BRASIL, 1997).
Diante das considerações aplicadas ao caso, descritas no Processo no 48500.001581/2012-34, a
ANEEL retomou a plena participação na ABAR em 2014 e na ARIAE em 2015.
Verifica-se, assim, que a associação de entes públicos encontra respaldo jurídico-administrativo,
observadas questões fundamentais, como o fato de a entidade ser dirigida por agentes públicos
dos entes associados; obedecer a requisitos especiais de transparência, com deliberações
realizadas em assembleia e divulgação de ações na Internet; possuir ingresso na entidade e
pagamento de anuidade aprovados por órgão colegiado ou dirigente máximo de cada entidade
associada; e ter como razão de existência tema institucional de gestão pública que demande
fortalecimento. Ademais, a adesão deve se dar mediante a contratação, pelos entes associados,
do conjunto de serviços decorrentes do status de associado, observado o rito da Lei no
8.666/1993; e deve ser mitigada a representação em juízo das associadas pela Associação, a fim
de jamais usurpar funções da advocacia pública.
Conclusões
Na Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, fundadora da ABAR, a questão da
possibilidade de associação se encontrava em aberto, em compasso de espera quanto a
eventual manifestação definitiva da Advocacia-Geral da União.
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No Voto-vista proferido pelo relator do tema na ANEEL, foi reconhecida a importância de manter
a filiação, para fortalecer o intercâmbio de experiências entre os órgãos reguladores. A ANEEL,
em verdadeiro exercício de autonomia, elegeu argumentação ponderada entre os valores trazidos
pela Procuradoria-Geral Federal no Parecer no 242/2011 e no Parecer no 37/2012/DEPCONSU/
PGF/AGU, de 27 de junho de 2012, e os expostos pela ABAR no Parecer de Alexandre Santos
Aragão, apresentando também novos elementos à análise.
Conferiram substância ao Voto-vista as ações adotadas pela Associação no sentido de eliminar
os receios explicitados pelas manifestações da AGU (ABAR, 2013), bem como o reconhecimento
institucional cada vez mais consolidado acerca da importância da entidade associativa e os
exemplos exitosos da prática administrativa.
O trabalho foi complementado por diversas referências a entidades associativas de órgãos
públicos que têm desempenhado papel expressivo nas relações institucionais, bem como por
resolução do Tribunal de Contas da União, que disciplina a participação da Corte de Contas em
entidades congêneres à ABAR, o que acaba por corroborar a aderência da participação de
órgãos públicos em associações às boas práticas de accountability.
Há então, com o devido respeito às manifestações jurídicas em contrário, possibilidade jurídica
de associação das Agências Reguladoras Federais, desde que observados os ditames da Lei no
8.666/1993 e adotadas certas medidas assecuratórias: que a entidade associativa seja
comandada por dirigente público de associada; que a transparência das deliberações seja
assegurada pela realização de assembleias e pela divulgação de ações e balanços na Internet; e
que o ingresso e o pagamento de anuidade da associada sejam aprovados por órgão colegiado
ou dirigente máximo da instituição ingressante.
Ademais, ressalta-se que o tema institucional objeto da associação de entidades públicas deve
demandar fortalecimento ou intercâmbio de informações; que deve ser observada contratação do
conjunto de serviços decorrentes do status de associada, observando estritamente a Lei no
8.666/1993; e que a representação em juízo das associadas pela associação seja mitigada, para
não se confundir com as funções da advocacia pública.
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RESUMO
O trabalho descreve as consequências e melhorias no setor de saneamento após a Lei
11.445/07, que estabelece as diretrizes nacionais para a prestação dos serviços de saneamento e
é considerado o marco regulatório do setor.
Será demonstrado como ficou estruturada toda a gestão dos serviços de saneamento após o
marco regulatório, gestão esta que é de competência dos municípios, conforme já previa a
Constituição Federal de 1988, ratificada pela lei 11.445/07.
É importante frisar que nem todos os conceitos da lei de saneamento foram plenamente
assimilados pelos gestores municipais e pelos prestadores de serviços, em especial as
companhias estaduais de saneamento. Há ainda uma certa confusão e desconhecimento das
necessidades de ações e responsabilidade dos atores envolvidos na atividade.
A Lei 11.445/07 traz, entre outras novidades, a presença de uma agência reguladora para exercer
ações de normatização e regulamentação do setor.
A atuação da agência reguladora é fundamental no para que o ciclo da gestão do saneamento,
que envolve planejamento, execução, regulação e fiscalização dos serviços, seja fechado e
revisto conforme necessário, permitindo, assim, a melhoria de fato da gestão dos serviços de
saneamento no âmbito municipal.
O trabalho tratará ainda de forma detalhada todas as etapas previstas de cada componente da
gestão do saneamento, desde o planejamento, passando pela execução (e suas diversas formas
de serem executadas), regulação e fiscalização, com foco especial sob a ótica da agência
reguladora e das diversas formas com que pode contribuir para a melhoria dos serviços públicos.
Veremos que, diante da estrutura que grande parte dos municípios ser aquém da esperada, bem
como da fase de transição que ainda passamos da autorregulado para setor regulado, embora
não seja plenamente responsável pela gestão do saneamento, as agências reguladoras podem (e
devem) ter participação importante na reformulação, inovação e desenvolvimento da gestão
municipal dos serviços de saneamento.
PALAVRAS-CHAVE: Regulação do saneamento, Agência Reguladora, Gestão do saneamento
básico, Plano Municipal de Saneamento.
INTRODUÇÃO
Com o avanço do saneamento e o advento da Lei 11.445/07 que estabelece as diretrizes
nacionais para o saneamento básico e para a política federal de saneamento básico, e a sua
regulamentação pelo Decreto Federal nº 7.217, de 21 de junho de 2010, que estabelece as
diretrizes nacionais para o saneamento básico, ocorreu a inclusão de um novo ator no setor de
saneamento básico: as agências reguladoras.
Por sua vez, o marco regulatório traz responsabilidades para o município na condição de titular
dos serviços de saneamento básico, entre eles a de formular a Política Pública de Saneamento,
elaborar o Plano de Saneamento Básico, estabelecer mecanismos de controle social, prestar
diretamente os serviços de saneamento ou delegá- los na forma da lei, adotar parâmetros para a
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garantia do atendimento essencial à saúde pública, fixar direitos e deveres dos usuários,
estabelecer sistema de informações sobre os serviços e criar entidade de regulação e
fiscalização ou delegar para agência já existente.
Vale destacar a forma de atuação da agência reguladora, onde o poder regulatório é exercido
com a finalidade última de atender ao interesse público, mediante as atividades de normatização,
fiscalização, controle, mediação e aplicação de sanções nas concessões e permissões de
prestação dos serviços públicos, cuja delegação a ela foi atribuída.
Baseado nos fatos apresentados acima, o trabalho aborda a questão da gestão dos serviços de
saneamento, que ainda está sendo desenvolvida e necessita de alavancagem, tanto na
estruturação técnica quanto de recursos financeiros.
Os municípios são os responsáveis pelo saneamento básico no âmbito local, conforme já
previsto na Constituição Federal de 1988. A Lei 11.445/07 veio corroborar definindo o município
como competente para planejar, executar, regular e fiscalizar os serviços de saneamento básico.
Destes, apenas o planejamento é indelegável, ou seja, deve ser exercido exclusivamente pela
gestão municipal. Os demais, podem ser delegados a terceiros, não elidindo a responsabilidade
do município em cumprir e fazer cumprir o planejamento estabelecido para, no mínimo 20 anos,
concretizado através do Plano Municipal de Saneamento.
Considerando que o setor de saneamento básico teve seu marco regulatório apenas em 2007, ou
seja, até então o setor era autorregulado, onde os responsáveis pela prestação dos serviços
ficavam com o "poder" de planejar conforme conveniência ou entendimento próprio. Não havia
também a concretização de um planejamento a médio e longo prazo, contemplando as
necessidades e estimativas de desenvolvimento dos municípios. Com isso, embora a CF/88 já
atribuísse aos municípios a competência pela gestão do saneamento, estes perderam
capacidade técnica e mesmo a expertise sobre o tema.
Por outro lado, temos as companhias estaduais que ao longo de mais de 30 anos foram as
responsáveis pela execução dos serviços de saneamento, e, conforme citado anteriormente,
fizeram o papel de planejador e gestor do saneamento, determinando muitas vezes a forma com
que a cidade se desenvolveu diante da disponibilidade infraestrutura.
A partir do marco regulatório do setor, este cenário muda, ao menos deveria mudar - onde o
município passa a ter responsabilidades de melhor planejar (obrigatoriedade de elaboração de
planos municipais de saneamento) e as companhias estaduais (e demais prestadores de serviços)
ficam limitados a executar o planejamento apresentado e contratado pelo poder concedente.
Percebe-se que estamos em uma fase de transição entre a auto regulação e o ambiente
regulado, pois os dois atores (município e prestador de serviço) ainda mantêm práticas antigas,
muitas vezes resistentes ao novo modelo instituído pela Lei 11.445/07.
O novo ator neste cenário foi trazido pela própria lei 11.445:07 - as agências reguladoras - sejam
elas estaduais, regionais ou municipais: trata-se órgãos relativamente novos, que estão sendo
estruturados de acordo com a lei do saneamento. Os profissionais de regulação estão sendo
formados e capacitados pelas próprias agências reguladoras. Assim, podemos dizer que se trata
de um ator que já possui a mentalidade e compreensão de como o novo modelo do setor de
saneamento deve ser estruturado. Não que os demais atores não tenham tal entendimento, mas
são atores que já desenvolveram as suas atividades em outras regras, por muito tempo, que
agora se vêem diante de uma mudança de regra.
Assim, o papel da agência reguladora tem fundamental importância, não só pela execução das
ações que lhe são de competência, mas por fazer a mediação e um trabalho de conscientização
e apoio aos demais atores envolvidos na compreensão da importância que cada exerça as suas
obrigações.
Comparando a gestão do saneamento ao ciclo PDCA, importante ferramenta de administração,
as fases de C (check) e A (action) são desempenhadas de forma análoga pelas agências
reguladoras. Daí a importância da regulação e fiscalização eficiente para que o processo de
planejamento seja eficaz. Se a agência reguladora não subsidiar o poder concedente com a
checagem do que foi planejado e executado, dificilmente o novo ciclo será iniciado da melhor
maneira.
É importante ressaltar que as agências reguladoras necessitam ter este entendimento, que o
resultado de sua atuação deve, entre outros objetivos, fornecer subsídios a administração
municipal para revisões do seu planejamento (Plano Municipal de Saneamento), bem como
garantir o cumprimento das ações previstas para o prestador de serviços.
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Breve histórico do setor de saneamento no Estado de São Paulo
A compreensão do estado da arte atual relacionado à gestão do saneamento passa pela revisão
do histórico da gestão do setor ao longo do tempo, pois possibilitará traçar um comparativo entre
os cenários.
"A prestação direta de serviços de saneamento pelo setor público é evidenciada em 1893,
quando o Governo do Estado rescindiu o contrato de concessão com a Companhia Cantareira e
criou a Repartição de Águas e Esgotos da capital – RAE, subordinada a Secretária de Agricultora,
Comércio e Obras Públicas.
Em 1927 foi criada a Comissão de Saneamento da Capital, ficando responsável pelo sistema de
adução e a RAE responsável pela distribuição de água. Em 1929, a represa Guarapiranga já era
utilizada para captação de água. Foi firmado o primeiro acordo entre o Estado e a Light and
Power, empresa que construiu a represa Guarapiranga para fins energéticos, com a finalidade de
regularizar a capitação de água.
Em 1947 foi elaborado o Plano Conjunto de Águas e Esgotos para a capital e em 1950, criado o
Departamento de Obras Sanitárias – DOS, responsável pela execução dos serviços de
abastecimento de água e esgotamento sanitário nos municípios do interior do Estado.
Em 1954, foi extinta a RAE e criado o Departamento de Águas e Esgotos – DAE, ficando
responsável pela administração dos serviços de saneamento da Capital, Osasco, São Caetano,
Santo André e São Bernardo do Campo.
Após 1964, época marcada pela centralização do processo decisório, surgiram órgãos
encarregados de formular as políticas urbanas, inclusive questões ligadas ao saneamento. Foram
criados o Sistema Financeiro de Saneamento – SFS vinculado ao Banco Nacional de Habitação –
BNH e o Plano Nacional de Saneamento – PLANASA, que mobilizou recursos do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço – FGTS e outras fontes como BIRD e BID e tinha como meta
atender 80% da população urbana do país com abastecimento de água e 50% com serviços de
esgoto.
O PLANASA apoiou-se na concentração dos serviços de saneamento em empresa estaduais, em
detrimento da gestão municipal, dando origem às 27 Companhias Estaduais de Saneamento
Básico (CESB) existente no país.
Para exploração dos serviços as CESB precisavam de contratos, de longo prazo, com os
municípios que são os detentores da concessão dos serviços públicos de saneamento.
No Estado de São Paulo, essa política nacional se refletiu na criação de várias companhias e
órgãos estaduais que centralizavam regionalmente os serviços e os investimentos. Em 1968,
foram criados o Fundo Estadual de Saneamento Básico – FESB através do Decreto-lei 52.490/70
e a Cia. Metropolitana de Água de São Paulo – COMASP, destinada a captar, tratar e vender água
potável no atacado a 37 municípios da Grande São Paulo e, em 1970, a Cia. Metropolitana de
Saneamento de São Paulo - SANESP para interceptar, tratar e proceder à disposição final de
esgotos.
Em 1973 o processo de centralização dos serviços de saneamento culmina com a criação da
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp, que entra em operação
em 1974, incorporando as atividades da COMASP, SANESP e DAE. Atualmente a Sabesp é
responsável pelos serviços de água e esgotos da Capital e de mais 365 municípios.
O modelo centralizador possibilitou um crescimento significativo nos índices de cobertura dos
serviços de águia e esgoto, porém, dificultou o desenvolvimento de sistemas municipais
autônomos de saneamento básico.
Para os municípios que não aderiram ao PLANASA, o Governo do Estado de São Paulo criou o
programa SANEBASE, voltado para o financiamento de obras e serviços de água e esgoto. Na
segunda metade da década de 80, o BNH é extinto e suas funções absorvidas pela Caixa
Econômica Federal. A partir daí a política nacional de saneamento esteve a cargo de diversas
pastas, criando um vácuo político institucional no setor de saneamento.
Aliado a este problema, existia a baixa capacidade de endividamento das companhias, as quais
sempre dependeram dos escassos investimentos do governo. Diante desta situação, as
empresas tiveram de abrir novas fontes de investimentos para o setor e viram-se forçadas a rever
os processos, no intuito de reduzir custos e aumentar a eficiência para garantir os investimentos.
Paralelamente, com a entrada em vigor do Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90, a
sociedade tornou-se mais exigente e crítica, e passou a cobrar melhor prestação de serviço por
parte das empresas públicas ou privadas.
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Este breve histórico permite inferir que, apesar de desde então os municípios serem
considerados titulares dos serviços de saneamento, o estado exerceu por várias décadas o papel
de planejador, financiador e executor dos da política de saneamento básico.
Por um lado, a centralização foi positiva para que as grandes obras estruturais fossem viáveis,
mas por outro lado, "enfraqueceu" a capacidade técnica dos municípios para gerir os serviços de
saneamento básico.
Na sequência temos as principais legislações que apresentam relação com a gestão do
saneamento:
• Lei 8.987/95: Dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços
públicos previstos no art. 175 da Constituição Federal, e dá outras providências.
• Lei 9.433/97 - Política Nacional dos Recursos Hídricos - Trata da autorização de uso e
solicitação de outorga de direito de uso da água para fins de abastecimento público e
esgotamento sanitário.
• Lei 11.079/04, instituindo as parcerias público-privadas – concessão administrativa e
concessão patrocinada.
• Lei 11.107/05: Dispõe sobre normas gerais para a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios contratarem consórcios públicos para a realização de objetivos de interesse
comum e dá outras providências
• Lei 11.445/07: estabelecendo as diretrizes nacionais para prestação dos serviços – marco
regulatório do setor.
Destaca-se a Lei 11.445/2007 por ser considerada o marco regulatório do setor. Conforme já
citado, após um longo período de "vácuo institucional", após o fim do PLANASA (década de 80),
a Lei 11.445/2007 vem organizar e estabelecer diretrizes para a prestação dos serviços.
Com isso, há uma alteração em pontos importantes, tanto criados pela lei, como pela própria
característica e avanços já obtidos no setor.

Figura 1 - Comparativo entre PLANASA e 11.445/2007
A figura 1 apresenta a síntese dos principais aspectos do PLANASA e o cenário após a
promulgação da lei 11.445/2007. Destaca-se o primeiro cenário que tínhamos o estado
"planejando" e a mudança de setor autorregulado para a criação das agências reguladoras.
Estrutura do saneamento após a Lei 11.445/2007
De acordo com a Lei 11.445/07, o saneamento básico é composto por quatro componentes:
abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos, e manejo de águas
pluviais.
O setor de saneamento apresenta quatro ações de gestão, quais sejam:
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• Planejamento: Atividades de identificação, qualificação, quantificação, organização e

orientação de todas as ações, públicas ou privadas, por meio das quais o serviço público
deve ser prestado ou colocado à disposição de forma adequada.
• Prestação de Serviços: Atividade, acompanhada ou não de execução de obra, com objetivo
de permitir aos usuários acesso a serviço público de saneamento básico com
características e padrões de qualidade determinados pela legislação, planejamento e
regulação.
• Regulação: Todo e qualquer ato que discipline ou organize determinado serviço público,
incluindo suas características, padrões de qualidade, impacto socioambiental, direitos e
obrigações dos usuários e dos responsáveis por sua oferta ou prestação e fixação e revisão
do valor de tarifa e outros preços públicos.
• Fiscalização: Atividades de acompanhamento, monitoramento, controle ou avaliação, no
sentido de garantir o cumprimento de normas e regulamentos editados pelo poder público e
a utilização, efetiva ou potencial, do serviço público.
De acordo com Brasil (2013), a atividade de planejamento é a única indelegável, devendo ser
executada pelo titular - município. Claro, a atividade pode ser desempenhada com apoio do
prestador de serviço, considerando o seu Know How, mas a atividade jamais poderá ser
delegada a outro ente.
O principal resultado da etapa de planejamento é o Plano Municipal de Saneamento Básico
(PMSB), que de acordo com a Lei 11.445/07 deve apresentar conteúdo mínimo, entre eles:

• Objetivos: resumo do que de fato se deseja alcançar com cada projeto – o que se pretende
alcançar?

• Metas: parâmetros para balizar o alcance dos objetivos
• Investimentos: recursos financeiros necessários para implementação e execução dos
objetivos e metas

• Estratégias: caminho ou maneira para alcançar as metas e objetivos
• Programas: conjunto de projetos homogêneos quanto ao seu objetivo maior
• Ações: quem, como e de que forma serão realizadas as atividades
A prestação dos serviços de saneamento pode ser executada da seguinte forma:

• Órgão ou entidade do titular, a quem se tenha atribuído por lei a competência de prestar o
serviço público;

• Órgão ou entidade de consórcio público ou de ente da federação com quem o titular
celebrou convênio de cooperação, desde que delegada a prestação por meio de contato de
programa;
• Órgão ou entidade a quem se tenha delegado a prestação dos serviços por meio de
concessão.

As diversas formas de prestação dos serviços fazem com que não tenhamos uma uniformidade,
sendo perceptível diferenças significativas entre os modelos.
A regulação dos serviços pode ser delegada pelos titulares a qualquer entidade reguladora
constituída dentro dos limites do respectivo estado, explicitando, no ato de delegação da
regulação, a forma de atuação e a abrangência das atividades a serem desempenhadas pelas
partes envolvidas (art. 23, §1º, Lei 11.445/07).
Já a fiscalização poderá ser delegada a um Conselho Municipal, um ente regulador municipal ou
estadual ou ainda a um consórcio.
Normalmente, a regulação e fiscalização são delegadas ao mesmo ente, o que facilita as ações
conjuntas. Mais uma vez percebe-se que não há uma uniformidade de atuação da regulação e
fiscalização, haja vista as opções de delegação permitidas.
O quadro a seguir resume e compara as vantagens e desvantagens dos modelos de regulação e
fiscalização:
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MODELO
Regulação estadual

Regulação municipal

Consórcios de regulação

VANTAGENS

DESVANTAGENS

- redução dos custos da regulação;
- existência de órgão colegiado de
dirigentes;
- vencimentos compatíveis para o quadro
técnico;
- troca de expertise adquirida entre os
serviços regulados.

O distanciamento dos entes estaduais
em relação ao serviço público e aos
usuários requer mecanismos mais
eficientes para garantir a eficácia e
celeridade da regulação, bem como o
acesso da sociedade à regulação.

-proximidade
com o s e r v i ç o
público;
-facilidade
de
fiscalização
constante;
- participação dos usuários no
controle social.

- falta de escala e de escopo pode
contribuir à inviabilidade da
regulação;
- baixos salários podem levar a
rotatividade e baixa qualidade
técnica da atividade de regulação.

-

apresenta as vantagens d o s
modelos anteriores;
- minimiza as desvantagens dos modelos
anteriores.

- forma de escolha do quadro de
dirigentes e do processo de decisões,
que poderá gerar conflitos políticos;
- devido ao caráter pactuado, pode
haver insegurança da continuidade do
consórcio quando da ocorrência de
mudanças de governo.

Fonte: (Brasil, 2011)
Diante das opções de delegação apresentadas para a regulação e fiscalização, é possível
verificar algumas vantagens e desvantagens ao se comparar os modelos. Os principais aspectos
observados são a proximidade do ente regulador com a prestação dos serviços e com os
usuários, na qual a agencia municipal leva vantagem em relação à estadual; há ainda os aspectos
de ganho de escala, custos, salário e equipe técnica, com vantagem para as agências estaduais
diante das municipais. As agências de consórcios minimizam as desvantagens e apresentam as
mesmas vantagens das estaduais e municipais. Pode-se considerar como desvantagem das
agências de consórcios de municípios o seu caráter pactuado, que pode sofrer com a
insegurança intrínseca das mudanças de governos.
Vale lembrar que as referidas ações de gestão (planejamento, prestação dos serviços, regulação
e fiscalização) são de responsabilidade do titular, sendo o planejamento a única indelegável.
Todas as funções de gestão devem viabilizar formas de controle social, atendendo ao princípio
fundamental estabelecido na Lei 11.445/07 (art. 2º, inciso X).
De acordo com a lei 11.445/07, o PMSB passa a ter papel central na política de prestação de
serviços, sendo sua existência condição indispensável para:

• Validade dos contratos de delegação da prestação dos serviços (inciso I do art. 11);
• Definição do plano de investimentos e projetos dos prestadores, que devem estar
compatíveis com as diretrizes do plano (§ 1º do art. 11);
• Exercício das atividades da entidade reguladora e fiscalizadora, a quem cabe verificar o
cumprimento do plano por parte dos prestadores de serviço (parágrafo único do art. 20);
• A alocação de recursos públicos federais e os financiamentos com recursos da União, ou
com recursos geridos ou operados por órgão ou entidades da União (art. 50).

Outro aspecto importante sobre o PMSB é o horizonte do planejamento, que deverá ser no
mínimo de 20 anos e revisados a cada quatro anos (art. 52, § 2º).
A revisão do plano a cada quatro anos é fundamental para as demais ações de gestão, haja vista
o horizonte de 20 anos ser baseado em projeções que devem ser ratificadas ou retificadas
periodicamente, refletindo nas metas e investimentos necessários.
O processo de planejamento da política de saneamento pode ser analisado de forma análoga ao
ciclo PDCA - uma das teorias mais disseminadas na administração - idealizado por Shewhart na
década de 1920 e atualizado por Deming na década de 1950 (DEMING, 1990 apud Brasil, 2013)
O PDCA (plan - do - check - act) - siglas em inglês que significam (planejar - executar - checar agir) é fundamental para o planejamento, pois permite a melhoria e revisão dos novos
planejamentos a partir das experiências anteriores, criando, assim, um círculo virtuoso e a ideia
de análise contínua.
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A regulação e fiscalização dentro da gestão do saneamento
De acordo com Brasil (2013), a regulação do saneamento básico é um ato disciplinador e/ou
organizador dos serviços de saneamento, cuja competência é do município, mas realizado por
entidade independente, podendo ser delegado a outro ente. A regulação tem como finalidade a
verificação do cumprimento dos planos municipais de saneamento; estabelecer padrões e
normas para a prestação adequada dos serviços; prevenir e reprimir o abuso econômico e definir
as tarifas, garantindo o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão e/ou
programa.
A figura a seguir demonstra a relação existente entre as atividades de gestão do saneamento:

Figura 1 – Ciclo das atividades na gestão do saneamento
A atividades da gestão do saneamento devem estar sincronizadas, a exemplo de uma
engrenagem, onde cada ente deve ter ciência da responsabilidade das atividades
desempenhadas. Quando executadas por entes distintos, há a necessidade de mecanismos que
permitam a interação e o fluxo das informações. Se a agência reguladora não subsidiar o poder
concedente com a checagem do que foi planejado e executado, dificilmente o novo ciclo será
iniciado da melhor maneira.
A gestão do saneamento depende da execução de todas as etapas de forma adequada, cabendo
a regulação e fiscalização dar um “feedback”, subsidiando o poder concedente para as revisões
periódicas da etapa de planejamento.
As agências reguladoras, em especial as estaduais, precisar se inserir na gestão municipal e se
considerar como parte integrante desse processo sincronizado, lembrando sempre que sua
atividade não é autônoma, devendo estar pautada nas premissas contratuais e diretrizes, ações e
programas estabelecidos nos PMSBs.
CONCLUSÕES
Com base no trabalho realizado, concluiu-se que:
A Lei do saneamento trouxe avanços e desafios para o setor de saneamento. Após oito anos em
vigência é possível perceber que ainda necessitamos de aprofundar os debates e entendimentos
sobre as responsabilidades de cada ente dentro da gestão do saneamento.
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Percebe-se que ainda encontramos ambientes com práticas da época do PLANASA, em especial
na questão do planejamento, o qual deve ser realizado pelo titular e não pelas companhias
estaduais. O discurso ainda é de que o prestador estadual deve planejar as ações de
saneamento e que os PMSBs são instrumentos burocráticos e que não devem ser observados
integralmente na prestação, regulação e fiscalização. Tal entendimento é um contraditório à
legislação e inviabiliza o papel de planejador do município.
Deve-se considerar também a qualidade dos planos elaborados, que muitas vezes apresentam
situações impraticáveis, mas a prática levará à melhorias significativas ao longo do tempo, a
medida que todos os envolvidos compreendam o seu papel e se insiram de fato na engrenagem
de gestão.
Os municípios precisam exercer na prática, com eficiência e capacidade o seu papel de ator
principal de planejamento do saneamento, delegando ou não, a execução, regulação e
fiscalização.
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RESUMO
Com o avanço do saneamento e o advento da Lei 11.445/07 que estabelece as diretrizes
nacionais para o saneamento básico e para a política federal de saneamento básico, e a sua
regulamentação pelo Decreto Federal nº 7.217, de 21 de junho de 2010, que estabelece as
diretrizes nacionais para o saneamento básico, ocorreu o estabelecimento de um amplo processo
de modernização do relacionamento entre o poder concedente, o prestador dos serviços de
saneamento básico e os usuários dos serviços.
Na área de saneamento básico, o abastecimento de água tem crescido e melhorado ao longo
dos anos, fruto de fortes investimentos das empresas de saneamento, sejam elas municipais,
estaduais ou privadas.
Ainda neste aspecto, a qualidade da água distribuída através de redes públicas é algo de suma
importância. Ocorre que, com o advento das agências reguladoras de saneamento, a fiscalização
da qualidade da água tem sido intensificada, pois além das agências, as vigilâncias sanitárias já
exercem esse papel que lhes são de direito.
A atuação das agências reguladoras na fiscalização da qualidade da água fomenta um debate
que deve ser ampliado, envolvendo os órgãos competentes pela vigilância sanitária, pela
prestação dos serviços públicos e as agências reguladoras.
Neste debate há a necessidade de se definir, ou delinear o verdadeiro papel das agências
reguladoras, uma vez que a Portaria nº 2914/2011 do Ministério Saúde traz claramente que a
função de fiscalização da referida Portaria é da vigilância sanitária.
Existem casos interessantes de atuação das agências reguladoras, onde se pode destacar
atuações isoladas e conjuntas com órgãos de vigilância sanitária, que muito contribuem para
esse momento de discussão o qual passamos.
Com base na normatização, a fiscalização das agências reguladoras consiste na verificação
contínua dos serviços regulados, apurando se a prestação dos serviços está sendo realizada de
acordo com as normas legais, regulamentares e pactuadas.
Pode-se inferir que tanto agências reguladoras quanto os órgãos de vigilância sanitária se
utilizam das mesmas ferramentas para execução de suas atividades, porém, com pontos de
vistas e objetivos bem distintos.
PALAVRAS-CHAVE: Regulação do saneamento, fiscalização da qualidade de água, agências
reguladoras de saneamento.
INTRODUÇÃO
A Lei 11.445/2007 é considerada o Marco Regulatório do setor de saneamento básico. Entre
várias diretrizes, a referida lei define as ações de planejamento, execução, regulação e
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fiscalização dos serviços públicos de saneamento básico, reforçando a competência do
município como poder concedente para executá-las.
Das ações de competência do município, a de planejamento é a única indelegável. As demais
(execução, regulação e fiscalização) podem ser delegadas mediante contratos e convênios,
respeitando a característica de cada relação entre os entes.
O principal resultado da etapa de planejamento é o Plano Municipal de Saneamento, que deverá
conter no mínimo os seguintes aspectos: Diagnóstico da situação e os impactos nas condições
de vida; objetivos e metas de curto, médio e longo prazos para universalização; programas,
projetos e ações necessárias para atingir os objetivos e metas; ações para emergência e
contingências; mecanismos e procedimentos para avaliação sistemática da eficiência e eficácia
das ações programadas.
O objetivo da regulação dos serviços públicos de saneamento básico está definido na Lei
11.445/2007 conforme segue:
Art. 22. São objetivos da regulação:
- estabelecer padrões e normas para a adequada prestação
dos serviços e para a satisfação dos usuários; (destaque
nosso)
- garantir o cumprimento das condições e metas
estabelecidas;
- prevenir e reprimir o abuso do poder econômico, ressalvada
a competência dos órgãos integrantes do sistema nacional de
defesa da concorrência;
- definir tarifas que assegurem tanto o equilíbrio econômico e
financeiro dos contratos como a modicidade tarifária, mediante
mecanismos que induzam a eficiência e eficácia dos serviços e
que permitam a apropriação social dos ganhos de
produtividade.
Na sequencia do texto da lei, no artigo 23, são definidas responsabilidades para a entidade
reguladora, conforme segue:
Art. 23. A entidade reguladora editará normas relativas às
dimensões técnica, econômica e social de prestação dos
serviços, que abrangerão, pelo menos, os seguintes aspectos:
- padrões e indicadores de qualidade da prestação dos
serviços; (destaque nosso)
- requisitos operacionais e de manutenção dos sistemas;
- as metas progressivas de expansão e de qualidade dos
serviços e os respectivos prazos;
- regime, estrutura e níveis tarifários, bem como os
procedimentos e prazos de sua fixação, reajuste e revisão;
- medição, faturamento e cobrança de serviços; VI monitoramento dos custos;
- avaliação da eficiência e eficácia dos serviços prestados;
- plano de contas e mecanismos de informação, auditoria e
certificação; IX - subsídios tarifários e não tarifários;
- padrões de atendimento ao público e mecanismos de
participação e informação;
- medidas de contingências e de emergências, inclusive
racionamento;
Já no Capítulo VII da lei 11.445/2007 são definidos aspectos técnicos da prestação dos serviços
dos quais é de grande interesse para regulação e fiscalização:
Art. 43. A prestação dos serviços atenderá a requisitos
mínimos de qualidade, incluindo a regularidade, a continuidade
e aqueles relativos aos produtos oferecidos, ao atendimento
dos usuários e às condições operacionais e de manutenção
dos sistemas, de acordo com as normas regulamentares e

150

IX Congresso Brasileiro de Regulação e 3º ExpoABAR

contratuais. Parágrafo único. A União definirá parâmetros
mínimos para a potabilidade da água. (Destaque nosso)
Diante do exposto, a definição do papel do ente regulador fica delineada, resguardando o papel
de definir padrões de qualidade para a prestação dos serviços regulados.
Fazendo um recorte dos serviços de saneamento básico e considerando apenas o de
abastecimento de água, é notório que o principal objetivo deste serviço é o fornecimento de água
aos usuários conectados à rede de abastecimento público. Assim, é papel do ente regulador
definir quais os padrões de qualidade da prestação deste serviço, satisfazendo aos anseios e
necessidades dos usuários, bem como atendendo às metas, requisitos contratuais e dos planos
municipais de saneamento.
O titular dos serviços de saneamento, ao elaborar o seu planejamento, considerará que o
abastecimento de água será realizado de forma a atender a quantidade e qualidade mínima
requerida para os devidos usos, ou seja, a qualidade é um dos itens primordiais à satisfação do
usuário.
Porém, mesmo considerando as premissas da lei 11.445/2007, a definição de parâmetros de
qualidade da água para consumo humano é tarefa muito delicada, que requer alta capacidade
técnica e multidisciplinar, pois envolve a saúde pública. Por este motivo, de forma correta, a Lei
11.445/2007 deixa explícito que, embora todo poder normativo das agências reguladoras, não
cabe à estas a definição de parâmetros de potabilidade da água, devendo estes serem definidos
pela União (Ministério da Saúde).
Neste ponto inicia-se a grande discussão sobre o papel das agencias reguladoras no que tange a
regulação e fiscalização da qualidade da água.
O entendimento razoável é que as entidades reguladoras devem adotar os parâmetros definidos
na Portaria MS 23914/11 (ou outra que a substituir) como sendo o padrão de qualidade do
produto ofertado na prestação de serviços de saneamento básico, neste caso, a água potável.
Mas então cabe à entidade reguladora fiscalizar se o prestador de serviço de saneamento está
atendendo à Portaria MS 2914/07? As vigilâncias sanitárias já não fazem isso?
Nesta questão encontra-se a grande dificuldade de entendimento e distinção das funções dos
órgãos. O atendimento e cumprimento da portaria é dever das secretarias de saúde, através das
vigilâncias sanitárias.
Porém, deve-se lembrar de que as agências reguladoras adotam os mesmos parâmetros
definidos na referida portaria como sendo os padrões de qualidade do produto ofertado pelos
prestadores regulados.
Na verdade, a agência reguladora não fiscaliza o atendimento da portaria com o foco de
implicações na saúde pública, mas sim como eficácia de uma série ordenada de atividades e
infraestruturas, remuneradas por uma tarifa, que devem ser realizadas de forma a fornecer
serviços e produtos com qualidade mínima aos usuários deste serviço.
A figura a seguir demonstra a interação entre as ações das agências reguladoras e vigilância
sanitária:

Figura 1 – Relação entre Regulação e Vigilância Sanitária
Fonte: ARES-PCJ
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Conforme a figura 1, as ações da agência reguladora estão voltadas para a eficácia operacional
do prestador, que resulta diretamente na qualidade da prestação dos serviços de saneamento. É
difícil imaginar a avaliação da qualidade de qualquer prestação de serviço sem verificar a
qualidade do produto final da prestação do serviço.
Já as ações de vigilância estão pautadas na qualidade da água, porém, com o objetivo de
verificar a segurança da água e os impactos na saúde pública, relacionando determinadas
doenças a possíveis problemas de qualidade e segurança da água. Isso independe de Contratos
de Programa e/ou Concessão, bem como previsões em Planos Municipais de Saneamento,
instrumentos estes que devem ser observados pelas agências reguladoras.
Sendo assim, a qualidade da água é um ponto de interesse comum entre agência reguladora e
vigilância sanitária, que se utilizam das mesmas ferramentas, porém, com foco e objetivo
distintos.
A ação de um órgão não diminui a importância e necessidade do outro, pelo contrário, são
ações suplementares sob a ótica do usuário dos serviços de saneamento, haja vista que do
ponto de vista da saúde pública, ele está tutelado pela vigilância, já do ponto de vista de
qualidade de um produto pelo qual se paga tarifa, ele tem expectativa de que a agência
reguladora está desempenhando o papel de regulador e fiscalizador, ou seja, estabelecer padrões
e normas para a adequada prestação dos serviços e para a satisfação dos usuários, bem como
avaliação da eficiência e eficácia dos serviços prestados.
Ação conjunta entre Agência Reguladora e Vigilância Sanitária
Conforme já exposto ao longo deste texto, as ações das agências reguladoras e vigilâncias
sanitárias possuem um ponto de interesse comum. Sempre que isso ocorre, o sucesso das ações
necessita de interação e sintonia dos trabalhos, compartilhando experiências, informações e
resultados de cada um, buscando assim a eficiência e eficácia dos entes envolvidos.
No estado de São Paulo, em especial nos municípios regulados e fiscalizados pela Agência
Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo (ARSESP), as ações são
compartilhadas com as Secretaria de Estado da Saúde, através do Centro de Vigilância Sanitária
(CVS).
Um caso de “sucesso”, fruto de ação conjunto entre os órgãos, ocorreu no município de Santa
Gertrudes. Em 2011, durante fiscalização periódica naquele município, a ARSESP constatou,
através dos laudos de análise do próprio prestador, que o parâmetro fluoreto não era plenamente
atendido nos limites de 0,60 a 0,80 mg/L1 .
O problema não era operacional, pois cerca de 40% do sistema de água é abastecido por
manancial subterrâneo, que possui concentração natural de flúor acima do permitido pela
legislação. A ARSESP cobrou plano de ação do prestador para regularização e adequação do
sistema aos padrões de qualidade vigentes com o objetivo de garantir a eficácia da prestação
dos serviços.
Considerando que o Contrato de Concessão e Plano Municipal de Saneamento não previam tal
cenário, o prestador propôs um cronograma de 03 anos para realização de obras de interligações
de setores abastecidos com água oriunda de manancial superficial, propiciando a diluição das
águas dos poços. A princípio a ARSESP concordou, pois o prazo não era tão longo e não seriam
necessárias alterações contratuais para manter o equilíbrio econômico-financeiro da concessão.
Porém, desde o início de suas atividades a ARSESP procurou manter relacionamento com órgãos
relacionados aos serviços de saneamento e entendeu por bem consultar a Secretaria de Estado
da Saúde, solicitando uma avaliação sobre o caso. Após a avaliação, a Secretaria de Saúde não
acatou o prazo de 03 anos proposto pelo prestador à ARSESP, solicitando ações de curto prazo
para correção do problema.
Sendo assim, as obras apresentadas como solução tiveram que ser executadas de imediato, e
coube a ARSESP garantir o equilíbrio econômico-financeiro da concessão, algo que a Secretaria
de Estado da Saúde (vigilância sanitária) não leva em consideração, haja vista que a atuação
daquele órgão preza estritamente os riscos à saúde pública.
Relação com outros órgãos

No Estado de São Paulo o padrão de potabilidade para o parâmetro “Flúor” é definido pela Resolução SS
250, de 15/08/1995, cujo teor de concentração ideal é 0,7 mg/L, sendo aceitável o intervalo de 0,6 a 0,8
mg/L.
1
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As ações de saneamento básico como um todo devem ser consideradas como serviço público
de interesse local, sendo uma medida para a promoção da saúde e proteção ambiental, bem
como ação de infraestrutura para a salubridade da população.
A partir desse ponto de vista percebe-se o tamanho da relevância em tantas áreas distintas, o
que permite definir o saneamento básico como um conjunto de ações multi, inter e
transdisciplinares.
De forma geral, para atingir a multidisciplinaridade em qualquer política pública, o assunto deve
ser tratado de forma intersetorial, com moderado grau de integração dos diversos setores da
administração pública nos níveis municipal, estadual e federal.
No caso do saneamento, os setores de saúde, educação, meio ambiente, planejamento urbano,
habitação, administração, recursos hídricos, direito, entre muitos outros, devem trabalhar
conjuntamente, ou ao menos de forma que haja um canal de comunicação e interação entres
suas ações, aumentando, assim, a eficiência e eficácia das medidas públicas propostas.
O sucesso das ações intersetoriais, além de plena participação de todos os entes envolvidos,
requer uma nova forma de pensar e agir, pautada na visão global dos setores e das políticas
públicas.
Claro que na teoria, parece ser bem simples realizar a referida integração, mas a prática vem
mostrando que a missão não é simples, haja vista que a tradição da administração pública
brasileira é marcada pela verticalização e setorização de ações, o que por um lado oferece
serviços altamente especializados, mas por outro lado não permite ou não leva em consideração
a interface com outras áreas e/ou setores.
Geralmente, quando uma ação deveria ser tratada de forma intersetorial, com interfaces entre
órgãos, o discurso comum dos agentes é: “... essa atividade é do órgão X, não devemos entrar
nesse assunto... eles já fazem isso...”
Claro, não devemos nos furtar de buscar os limites de atuação, mesmo que em conjunto, pois
caso as ações intersetoriais não sejam bem coordenadas e planejadas, pode sim haver
sobreposição de ações, o que não é o objetivo quando se busca um aumento de eficiência.
CONCLUSÕES
Com base no trabalho realizado, concluiu-se que:
A atuação das agências reguladoras na fiscalização da qualidade da água está amparada pelas
legislações pertinentes, que devem ser analisadas de forma conjunta, assim como em todos os
assuntos que envolvem legislações, e nunca de forma isolada.
O objetivo das agências reguladoras no tema deve ser o de garantir que a prestação de serviço
ocorra de forma adequada, com fornecimento do produto final dentro dos padrões de qualidade
definidos.
Para potabilidade de água, as agências não possuem competência para definir os padrões de
qualidade, o que fica bem claro na Lei 11.445/2007 ao reforçar que o Ministério da Saúde é o
responsável por tal tarefa.
O saneamento básico é multidisciplinar e deve ser tratado de forma intersetorial, com busca de
ações integradas entre os entes envolvidos, dinamizando e otimizando as ações conjuntas.
O breve histórico de atuação das agências reguladoras na fiscalização da qualidade da água já
apresenta casos de sucesso, onde o grande privilegiado é o usuário do serviço público de
saneamento, que passa a contar com serviços de mais qualidade.
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RESUMO
Propósito – Analisa em qual medida a interveniência do controlador societário e as disposições
inerentes ao controle societário previstas nos contratos de concessão de serviço público de
distribuição de energia elétrica se validam à luz do ideário do Direito Reflexivo. Metodologia/
abordagem/design – Método dedutivo. Abordagem dogmática e sócio-jurídica. Baseado na
Teoria da Autopoiesis (biologia, sociologia e direito) e do Direito Reflexivo de Gunther Teubner.
Procede a seleção normativa, tabulação e comparação das disposições contratuais relacionadas
ao controlador societário, constantes dos contratos das 10 concessionárias de distribuição com
a maior quantidade de consumidores e de distribuição de energia elétrica no ano de 2013.
Realiza o exame crítico de reflexividade das disposições selecionadas. Resultados – Conclui que
a interveniência do sócio controlador nos contratos investigados se consubstancia fortemente
nas estratégias reflexivas, entretanto, as cláusulas contratuais contam com escassos
mecanismos de reforço para a efetividade regulatória. Implicações práticas – A aplicação dos
preceitos teóricos divulgados no artigo e as sugestões ofertadas podem ser aplicadas em novos
contratos de concessão de distribuição de energia elétrica, com o objetivo de aumentar a
efetividade regulatória das cláusulas avençadas.
Palavras-chave: autopoiesis, direito reflexivo, serviço público, energia elétrica, concessão de
distribuição.
INTRODUÇÃO
O sócio controlador societário da empresa delegatária de serviço público de distribuição de
energia elétrica figura como interveniente do contrato de concessão e, em razão disso, está
sujeito às obrigações pessoalmente assumidas e também vinculado a um plexo de obrigações
avençadas por sua controlada.
Com a proximidade do término da vigência de um bloco de concessões de distribuição de
energia elétrica, o que ocorrerá a partir de 2015, e considerando o conhecimento regulatório
acumulado neste período concessório que se encerra, justifica-se o debate sobre a revisão das
disposições contratuais então vigentes sobre esta interveniência, de sorte que eventuais
manutenções ou inovações relevantes possam ser incorporadas na oportunidade das futuras
contratações de longo prazo, quer licitadas, quer prorrogadas, conforme juízo do Poder
Concedente.
Para este reexame, o artigo1 tem como ponto de partida a Teoria da Autopoiesis, que, desde sua
fundação no seio das ciências biológicas e de sua posterior transposição para o campo das
Este material expressa exclusivamente a posição do autor, não representando a instituição para a qual
trabalha.
1
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ciências sociais, tem sido objeto de inúmeros estudos mundo a fora, estando em contínuo apuro
científico.
No desenvolvimento desta teoria no âmbito do direito, Gunther Teubner ofereceu compreensões
do que denominou Direito Reflexivo, voltando-se ao exame de ferramentas que possam
proporcionar aumento de efetividade da ação regulatória, indicando, para tanto, estratégias que
intitulou observação sistêmica mútua, articulação pela interferência e comunicação pela
organização.
Neste contexto da identidade autopoiética do fenômeno regulatório, analisa-se neste artigo em
qual medida a interveniência do controlador societário e as disposições inerentes previstas nos
contratos de concessão de serviço público de distribuição de energia elétrica, se validam à luz do
ideário do Direito Reflexivo.
Cogita-se que a interveniência do controlador societário no Contrato de Concessão se valida sob
a ótica do direito reflexivo, pois conforma uma comunicação pela organização e amplifica uma
interferência intersistêmica potencialmente relevante, a depender da forma de organização
jurídica do grupo empresarial signatário.
Entretanto, quanto às disposições contratuais avençadas, ventila-se que se restringem, quando
muito, à lógica de reforço por mecanismo de intervenção por coerção e não estimulam, em sua
maioria, hetero-regulação por auto-regulação e nem mecanismos de reforço por políticas de
opções jurídicas.
No que tange às consequências operativas do Direito Reflexivo, vislumbra-se que tanto a
interveniência quanto as disposições contratuais imanentes possam ser amplamente
consubstanciadas com inovações contratuais modeladas e robustecidas com base nas
estratégias apresentadas.
Após o estudo da teoria no âmbito da biologia, sociologia e direito, foram escolhidos os contratos
de concessão a examinar com base em sua representatividade no mapa brasileiro de concessões
atualmente vigentes. De posse dos contratos e seus termos aditivos, as disposições contratuais
vinculadas à interveniência do controlador foram levantadas nos contratos investigados,
tabuladas e comparadas entre si. Realizou-se, por fim, o exame crítico de cada grupo de
disposições levantadas.
Como decorrência da metodologia, o trabalho se subdivide em quatro capítulos. No capítulo
inicial é apresentada a teoria da autopoiesis com foco no direito reflexivo e suas estratégias, as
quais serviram de instrumentos ao exame proposto. No segundo capítulo é apresentado o
serviço público de distribuição de energia elétrica, com a exibição, a triagem e a eleição dos
contratos a examinar levando-se em conta sua relação para com a cobertura social de
consumidores. No derradeiro capítulo é realizada a seleção e avaliação normativa das
disposições sob a lente do direito reflexivo e, concomitantemente, recomendadas as inovações
encontradas.
DA AUTOPOIESIS AO DIREITO REFLEXIVO
Fundada no âmbito das ciências biológicas por Humberto Maturana e Franscisco Varela, a teoria
da autopoiesis teve seu nascedouro com o intuito de explicar o sistema vivo. Estes biólogos
propuseram que a característica fundamental dos seres vivos é o fato de produzirem
continuamente a si próprios, organização que denominaram organização autopoiética (Maturana
e Varela, 2001, p. 52). Antunes (1989, p. iii) entende como revolucionária a ideia daqueles
neurofisiologistas e a transcreve:
“o que define vida em cada sistema vivo individual é a
autonomia e constância de uma determinada organização das
relações entre os elementos constitutivos desse mesmo
sistema, organização essa que é auto-referencial no sentido de
que a sua ordem interna é gerada a partir da interacção dos
seus próprios elementos e auto-reprodutiva no sentido de que
tais elementos são produzidos a partir dessa mesma rede de
interação circular e recursiva”(Maturana e Varela, apud
Antunes, 1989, p. iii)
Para estes autores (Maturana e Varela, 2001, p. 54), enquanto a organização se refere à relação
entre os componentes de um determinado sistema, denominam como estrutura os componentes
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e as relações que compõem de forma concreta uma unidade e que configuram a sua
organização.
Em razão dos sistemas autopoiéticos se tratarem de unidades autônomas que atuam em
clausura operativa, passou-se então a se investigar nesta teoria como se dá a interação do
sistema com seu meio envolvente, buscando compreender a compatibilidade entre a identidademudança de cada sistema autopoiético e sua clausura-abertura ao meio envolvente.
Maturana e Varela (2001, p. 61) explicam que se uma célula - sistema vivo – interage com uma
determinada molécula e a incorpora a seus processos, a consequência da interação não é
determinada pelas propriedades da molécula, mas sim pela maneira de como ela é percebida e
tomada pela célula ao apropriá-la à sua lógica autopoiética, fazendo com que as mudanças
sistêmicas porventura ocorridas em razão desta interação sejam determinadas pela própria
estrutura da unidade celular.
A autonomia do sistema autopoiético para Maturana e Varela (2001, p. 87) faz com que a
interação entre sistema e meio envolvente se opere através do que chamaram perturbações.
Estas, provocadas pela estrutura do meio, desencadeiam modificações na estrutura da unidade,
e vice-versa, sem, entretanto determinar ou informar as modificações. Quando tais interações
tornam-se recorrentes forma-se um acoplamento estrutural, resultando em mudanças estruturais
e concordantes (Maturana e Varela, 2001, p. 87).
Em segunda etapa do desenvolvimento da teoria, Maturana e Varela promoveram estudos sobre
autopoiesis e cognição, contribuindo em descobertas epistemológicas ao investigar como se dá
a atividade do sistema nervoso, se determinada pelo próprio sistema ou se determinada pelo
mundo exterior.
Concluíram que o sistema nervoso é autopoiético, funcionando em clausura operacional,
organizado de forma tal que suas mudanças geram outras modificações em si mesmo, operando
de forma a manter certas relações invariáveis entre os seus componentes face às perturbações
tanto de sua dinâmica interna, como nas interações do organismo de que faz parte, isto é, opera
como uma rede fechada de mudanças de relações de atividade entre seus componentes
(Maturana e Varela, 2001, p. 183).
Antunes (1989, p. vii) transcreve que Maturana e Varela sustentam que desde a célula à totalidade
do sistema nervoso constituem um sistema organizacionalmente fechado, de tal sorte que a
observação de um sistema face a um determinado objeto observado é, na verdade, um processo
de auto-observação, pois opera sob uma lógica circular e auto-referencial, ou seja, ao mesmo
tempo indiferente e inacessível à lógica do sistemas envolventes, ao invés de uma lógica linear e
causal que se opera numa troca direta de inputs e outputs com aqueles.
Com efeito, Antunes (1989, p.vii) afirma que em razão deste circuito fechado, um sistema vivo
não é capaz de acessar e observar a autopoiesis dos sistemas envolventes, podendo autoobservar as descrições e representações que, enquanto observador, concebe dos sistemas
observados, isto é, que todo conhecimento é exclusivo do ‘meta-domínio cognitivo do sistema
observador’ [...] o resultado de um processo em que o observador explica ou descreve o próprio
observador.’
Tempo depois da fundação da teoria, a tentativa de aplicação de tais compreensões ao sistema
social teve em Niklas Luhmann seu maior expoente. Superando leituras que posicionavam este
sistema tal qual um biosistema de segundo grau, propôs uma autonomização, uma autopoiesis
específica do sistema social (Antunes, 1989, p. x).
Os sistemas sociais são constituídos pelas comunicações, tendo como base reprodutiva o
sentido, como unidade elementar o ato comunicativo e como fruto da auto-reprodução outras
comunicações, se distinguindo do sistema biológico, constituído por indivíduos, tendo como
base reprodutiva a vida e como elemento básico as moléculas orgânicas que se auto-reproduzem
por fratura celular (mitose), fenômeno obviamente presente nos metacelulares.
Para Luhmann (2009, p. 89) o ponto de partida teórico para a compreensão dos sistemas é a
diferença, que se dá entre sistema/meio simplesmente porque a operação somente se conecta
às operações de seu próprio tipo, abstraindo as demais.
Os sistemas sociais surgem quando a comunicação opera mais comunicação, a partir da própria
comunicação (Luhmann, 2009, p. 90 e 91). Logo, para Luhmann, o social é uma rede autopoiética
e um sistema definido pelo fenômeno da comunicação.
Ressalta-se que Luhman (2009, p. 73) adota os novos princípios teóricos da recursividade,
autorreferência e da circularidade, como fundamentos do encerramento operativo (qualidade dos
sistemas fechados), que capacitam o sistema a distinguir-se do meio para combinar suas
operações e ao mesmo passo dão condição da própria abertura sistêmica. Como decorrência do
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fechamento operacional (Luhmann, p. 111), o sistema depende de sua própria organização, se
compatibilizando com a desordem do meio envolvente e, assim:
“as estruturas específicas podem ser construídas e
transformadas, unicamente mediante operações que surgem
nele mesmo; por exemplo, a linguagem pode ser transformada
somente mediante comunicações” (Luhmann, 2009, p. 111)
Sobre a geração de sistemas de segundo grau, Antunes (1989, p. xiii) explica que Luhmann, no
seu paradigma funcionalista-sistêmico, sustenta que novos circuitos comunicativos emergem e
tornam-se autônomos do circuito comunicativo do sistema social geral, quando alcançam
determinado grau de complexidade e perfeição na sua própria organização auto-reprodutiva.
O preceito da diferença também informa a autonomia existente dos sistemas sociais funcionais
autopoiéticos de segundo grau, como por exemplo do direito, da economia, da política. Estes se
diferenciam entre si por desenvolverem códigos comunicativos próprios formados de uma
distinção, como no caso dos atos de comunicação jurídicos do subsistema social do direito, que
tem como eixo circular e recursivo o código binário composto pela distinção legal/ilegal, que
assegura a autonomia deste subsistema.
O direito como sistema autopoiético é o tema que dá nome e ocupa grande parte da obra de
Gunther Teubner, que contém também reflexões de caráter geral da teoria autopoiética do social.
Quanto aos aspectos gerais registra-se a existência de compreensões de Teubner (1989, p. 64)
sobre a dinâmica gradativa da autonomização do direito e sobre a relação entre autopoeisis e
evolução, mormente jurídica (Teubner, 1989, p. 112), questões que Luhmann, ao divergir (2009, p.
126), sustentou que a rigor conceitual um sistema é autopoiético ou não, ou isto/ou aquilo, não
lhe sendo próprio um processo de gradualidade e, assim, não sendo capaz de explicar a
evolução de sistemas complexos.
Em contrariedade, Teubner (1989, p. 66, 67, 68) propõe desembaraçar a visão rígida e inflexível
deste conceito, justificando que o aumento cumulativo de relações circulares faz da autopoiesis
um processo cuja gradação é determinada progressivamente pela definição auto-referencial dos
seus componentes (auto-observação), seguida da incorporação sistêmica desta auto-observação
(auto-constituição) e, por fim, a articulação hipercíclica dos seus componentes autopoieticamente
gerados.
Já sobre evolução, Teubner (1989, p. 113) defende que um sistema auto-reprodutivo delimita sua
tolerância às alterações em razão de sua auto-manutenção cíclica, sendo esta manutenção o
cerne da evolução, posicionada em grau superior à capacidade de adaptar-se ao meio. Ao
contextualizar o direito nesta compreensão, expõe que:
“A tese [...] é de que a emergência da autopoiesis no direito
opera como que uma transposição de funções evolutivas do
exterior para o seio do próprio sistema, uma internalização dos
mecanismos de variação, seleção e retenção. Este processo
de internalização transfere assim o epicentro da dinâmica
evolutiva do meio envolvente para o interior do próprio sistema
e subordina-o à lógica autopoiética. [...] uma transposição de
mecanismos evolutivos sociais externos para mecanismos
jurídicos ‘internos’, no sentido de que tais mecanismos
externos passam a exercer um mero efeito ‘modelador’ da
evolução jurídica, ao passo que o protagonismo do processo
evolutivo interno passa a caber a elementos estruturais
internos.” (Teubner, 1989, p. 113)
Ainda sobre a evolução, Teubner (2009, p. 123) afirma que nas relações sistema/meio não
ocorrem influências diretas e causais sobre os desenvolvimentos jurídicos, mas sim uma coevolução dos sistemas - economia, política, organizações, por exemplo - numa mútua influência
indireta.
Respaldado nestes entendimentos, Gunther Teubner passa a examinar a relação entre
autopoiesis jurídica e regulação social, inclusive os motivos sistêmicos de seus insucessos,
propondo que esta regulação se faça através do Direito Reflexivo, que poderá incrementar a
efetividade regulatória.
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Quanto à sua constituição teórica, este direito tem tanto um caráter normativo quanto analítico,
entendendo-se por reflexividade tanto a seleção e a avaliação normativa, como também a análise
empírica da posição histórica do direito como sistema autopoiético do social (Teubner, 1989, p.
138). O Direito Reflexivo se destina ao exame de sociedades funcionalmente diferenciadas e deve
determinar as consequências operacionais desta avaliação extraída da auto-referência do direito
(Teubner, 1989, p. 138). Ademais, cumpre ressaltar que segundo Teubner, no plano políticojurídico, a autonomia social é revelada pela dimensão fática (Teubner, 1989, p. 137) e no campo
técnico-jurídico, o direito reflexivo se relaciona com a evolução processual do discurso jurídico
(Teubner, 1989, p. 137).
Tome-se por ponto partida que, levando-se em conta as características de clausura autoreferencial e abertura dos sistemas autopoiéticos, há resistência dos subsistemas sociais às
tentativas de regulação externa, fato que se identifica tanto na indiferença à sua adequação ao
meio envolvente, quanto na imunidade às medidas político-regulatórias introduzidas (Teubner,
1989, p. 154).
Assim a autonomia dos subsistemas sociais os torna inacessíveis à intervenção jurídica direta, o
que leva Teubner (1989, p. 130) a concluir e propor a hetero-regulação através da auto-regulação,
isto é, a auto- regulação como princípio da própria regulação.
O desafio de superação da dupla autopoiesis do direito e dos outros subsistemas sociais se
amplifica quando as pretensões jurídicas buscam exercer uma ampla influência na sociedade, o
que de fato é demandado do direito regulatório: um instrumento de controle social edificado pelo
subsistema político e compelido a desenvolver vínculos com a realidade social (Teubner, 1989, p.
143).
Nesta vertente, a regulação social pelo direito deve ser implementada via os mecanismos de
informação e interferência, os quais mediam o encerramento operativo do direito – que gera
informação interna a partir da realidade jurídica autônoma - e sua abertura ao meio envolvente –
pela qual o direito se liga ao meio envolvente por meio da interferência intersistêmica (Teubner,
1989, p. 130).
Para tanto, as estratégias apresentadas por Teubner (1989, p.191) são a observação mútua dos
sistemas, que leva ao limite a co-evolução cega do direito e da sociedade, podendo ser reforçada
pela influência sobre os mecanismos de variação do direito; a interferência intersistêmica, que
estabelece um vínculo comunicativo entre os sistemas, mas que produz perdas de motivação e
de informação, e que pode ser robustecida por uma política de opções jurídicas; e, por fim, a
comunicação pela organização.
Quanto à observação intersistêmica, assunto tratado em item específico de sua obra (Teubner,
1989, p. 155), o teórico aponta que os subsistemas não se modificam arbitrariamente, mas sim
segundo padrões similares de co-variação, podendo apenas (co)evoluir em isolamento recíproco,
num processo de co-evolução “cega”, fora do controle sistema/meio e somente subordinada à
dupla seleção autopoiética do sistema jurídico e do sistema regulado. Teubner indica que o
sucesso regulatório, neste caso, vai depender de que os atos jurídicos satisfaçam a autopoiesis
de ambos os sistemas, podendo o examinador identificar a presença ou ausência de
acoplamento estrutural. E que é possível influir nos mecanismos de co-variação através das
respectivas operações sistêmicas internas, fazendo com que concepções – por exemplo, do
sistema econômico - sejam expostas aos mecanismos evolutivos de variação do direito, como
ocorre, por exemplo, via acesso e ampliação de condições de acesso à justiça.
Quanto à interferência intersistêmica, tratada também em item próprio, Teubner (1989, p. 165)
afirma ser uma espécie de ponte com o condão de romper - por um mesmo evento comunicativo
de repercussão simultânea em mais de um subsistema - a circularidade em sistemas sociais
autopoiéticos de segundo grau.
Para Teubner a interferência só é possível entre subsistemas sociais: detentores de mesma base
reprodutiva (sentido); fundados do mesmo elemento constitutivo (comunicação), num processo
de diferenciação do sistema mais abrangente da sociedade (como o direito, a economia, as
organizações, a política); pois o resultado de toda e qualquer comunicação específica do
subsistema é, no mesmo evento, uma comunicação social geral, a qual pode carrear,
simultaneamente, informação a ser capturada por códigos binários funcionais- sistêmicos
distintos.
Este mecanismo ultrapassa a mera auto-observação por possibilitar uma articulação direta e
recíproca com o meio envolvente, o que não quer dizer, obviamente, intervenção direta sistema/
meio envolvente, senão estaríamos a falar de desintegração do sistema autopoiético.
Sobre a interferência, Teubner examina em tópico específico do seu livro, alguns de seus
problemas inerentes (1989, p. 181). Embora atribua aos sistemas jurídicos o aumento exponencial
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de probabilidade de aceitação da comunicação, Teubner explica que diante de um mesmo ato
comunicativo, a validade jurídica (norma válida/não válida) pode diferir quanto a sua validade no
âmbito social, onde pode deter graus de intensidade variáveis, gerando um efeito de
indiferenciação. Por isso, Teubner afirma que atos jurídicos só podem replicar seguramente
outras comunicações jurídicas, sendo limitada sua persuasão social, carecendo - inclusive na
interferência sistêmica - de medidas de reforço, como de natureza ética, conscientização da
retidão do direito e, acima de tudo, coerção. Ressalta Teubner (1989) que a flexibilização da
aplicação do direito é inócua para incremento de motivação.
Em razão deste contexto, Teubner esclarece que há perda de informação – tanto maior, quanto
mais filtragens afastarem a área regulada - e há perda de motivação, principalmente quando o
sistema jurídico tenta alongar-se sobre os outros subsistemas ou tenta projetar-se para o interior
de organizações, situações em que se deve esperar forte resistência e baixa probabilidade de
sucesso quando conflitar interesses de natureza lucrativa ou que ameace a continuidade da
organização.
Para solver a questão, Teubner indica o instituto do contrato – que promove um acoplamento
estrutural das autonomias dos sistemas jurídico e econômico - e o direito subjetivo, por ambos
usarem a interferência intersistêmica e coincidirem em um único ato, ações jurídicas, ao
normatizar; econômicas, por tratar de atos de pagamento; e sociais, em sua repercussão
comunicativa geral.
Visando robustecer ainda mais o potencial regulatório do contrato, Teubner propõe a combinação
das estratégias de observação e interferência por meio do desenvolvimento de uma política de
opções jurídicas flexíveis e adaptáveis, passível de correção pelo exercício de opção pelo
sistema regulado. O contrato ofereceria alternativas juridicamente válidas ao sistema regulado
que, uma vez optada pelo destinatário, determina a observância das condições previamente
estabelecidas.
Teubner entende que tal raciocínio possa ser expandido ao universo do direito reflexivo,
importando em substituição de uma pretensão regulatória compreensiva por uma de natureza
optativa. Sobre isso, aponta determinados impactos no funcionamento das normas jurídicas,
porém adiciona que a regulação opcional pode ser condicionada ou relacionada com outros
mecanismos de intervenção, ou ainda associadas a condições atrativas, como por exemplo, a
concessão de certos privilégios, o condicionamento de benefícios e a promoção de impulsos
regulatórios, combinando-se a lógica de subsistemas, como por exemplo a concessão de
subsídios versus estipulação de condições.
Quanto à estratégia da comunicação pela organização, Teubner explica em seção específica de
seu livro (1989,
p. 190), que os subsistemas sociais não detêm capacidade própria de ação, passando a
depender da atuação de organizações para tal, as quais são circuitos de decisão organizacional
operativamente fechados. Embora estas não sejam possessoras de uma representatividade
autêntica e vinculativa do subsistema, esta dificuldade é compensada por mecanismos formais
que atribuem poderes políticos aos membros da organização, capacitando-os a se comunicar
nas fronteiras dos subsistemas funcionais, quando as decisões organizacionais podem ser
ligadas comunicativamente com comunicações coincidentes de natureza jurídica, econômica, et
cetera. Para Teubner, a comunicação pela organização depende de que seja criado um sistema
de comunicações, via interferência intersistêmica, que além de favorecer a multiplicação de
observações entre os subsistemas, se trata de uma solução que abre acesso aos nódulos de
auto-regulação dos subsistemas – e assim, ainda que mediato e indireto, mais efetivo que o
sistema comando-controle.
Sem anseio de, para o momento, haurir a apresentação da já academicamente difundida teoria
que apresenta o direito enquanto um subsistema funcional autopoiético, do igualmente
autopoiético sistema social, procurou-se posicioná-la para fins de especificar seus elementos, em
especial, observação intersistêmica, interferência intersistêmica e comunicação pela organização;
que instrumentalizarão as reflexões acerca dos elementos contratuais a seguir levantados.
SERVIÇO PÚBLICO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
O desempenho das atividades econômicas atinentes aos serviços e instalações de energia
elétrica no Brasil, bem como o aproveitamento dos cursos de água, competem, por disposição
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constitucional, à União, que pode explorá-las diretamente ou mediante autorização, concessão
ou permissão.2
Dentre as atividades econômicas de energia elétrica delegáveis, encontram-se, atualmente, a
produção, a comercialização, a transmissão e a distribuição de energia elétrica.
No atual cenário, a atividade de distribuição de energia elétrica teve seu desempenho delegado
sob o regime de serviço público.
Para a prestação dos serviços públicos3, a Constituição da República traçou em seu art. 175, a
norma-quadro para a edição de lei, obrigando a instituição de um regime próprio para a
concessão ou permissão, contemplando como elementos, a forma prescrita do contrato
(solenidade), a licitação, a disposição quanto às condições de caducidade, de fiscalização, a
rescisão contratual, os direitos dos usuários, a política tarifária e a obrigação de manutenção de
serviço adequado4.
Para reger as delegações foi editada, em 13 de fevereiro de 1995, a Lei nº 8.987, que dispõe
sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto no art. 175
da Constituição Federal, e dá outras providências5.
Desde sua edição, esta Lei tem como objeto o estabelecimento do referido regime e, como
âmbito, a aplicação nacional por todos os entes da federação, aos quais ordenou promoverem a
adaptação de suas legislações próprias aos seus comandos, sinalizando o reconhecimento da
existência da pluralidade de serviços possíveis, sujeitos a inúmeras peculiaridades e distribuídos
pelas diversas esferas estatais.
Quanto ao encadeamento jurídico, a Lei nº 8.987, de 1995, prevê a sua combinação com os
termos do art. 175 da Constituição Federal, com as demais normas pertinentes, o que inclui as
disposições do contrato de delegação, fixado por esta própria como imprescindível para a
formalização das delegações. Esta lei designou como Poder Concedente os entes políticos da
federação em cuja competência se encontre o serviço público e considera que este pode ser
delegado a quem demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco. Tal

Confira-se o art. 21, inciso XII, alínea “b”, da Constituição Federal; que diz: “Art. 21. Compete à União: [...]
XII - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão: [...] b) os serviços e
instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético dos cursos de água, em articulação com os
Estados onde se situam os potenciais hidroenergéticos; [...]”
2

Tanto Justen Filho (2003, p. 18) quanto Grau (2007, p. 101) entendem que o serviço público é, ao lado da
atividade econômica estrito senso, uma espécie do gênero atividade econômica. O primeiro autor
reconhece que o serviço público detém caracteres econômicos que justificam este entendimento enquanto
que o segundo autor relaciona o serviço público com a satisfação de necessidades, a utilização de bens e
serviços e recursos escassos (GRAU, 2007, p. 101). Não só isso, mas o serviço público (na acepção ora
tratada) produz bens e serviços, gera riqueza, quer tenha seu resultado expresso pelo resultado das
empresas públicas ou sociedades de economia mista nas contas nacionais, quer seja o resultado
econômico nulo quando a produção é consumida distributivamente pela coletividade ao valor de custo.
3

Confira-se o art. 175. “Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de
concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. Parágrafo único. A
lei disporá sobre: I - o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, o
caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como as condições de caducidade,
fiscalização e rescisão da concessão ou permissão; II - os direitos dos usuários; III - política tarifária; IV - a
obrigação de manter serviço adequado.”
4

A lei foi publicada após tramitação com emendas ao Projeto de Lei do Senado nº 179, de 18 de outubro
de 1990, de autoria do então senador Fernando Henrique Cardoso. A Justificação do Projeto (BRASIL,
1990), pesquisada diretamente, expressa que o objeto da norma recaiu sobre a categoria dos serviços
considerados impróprios do Estado, entendidos como aqueles que voltados ao atendimento da
coletividade, possam ser descentralizados ou transferidos remuneradamente a particulares, mirando o
ganho de eficiência e economia de recursos públicos. A justificação aponta também que o foco pretendido
com o ato de delegar era o aumento de eficiência na prestação dos serviços públicos, independentemente
se desempenhado pelo setor público ou privado, em contraposição à generalizada insatisfação social face
à qualidade deficiente dos serviços prestados na época. A proposta da outorga a particulares foi taxada
como a opção eficaz de redirecionamento da aplicação dos recursos públicos e a justificativa afirmava a
capacidade do controle e fiscalização estatal e a transparência inequívoca para o ato de transferir
atividades de forma veemente para o setor privado.
5
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delegação pode se dar por concessão à pessoa jurídica ou consórcio de empresas, ou por
permissão à pessoa jurídica ou natural.
O contrato de concessão se distingue do de permissão, ao passo que neste a formalização se dá
mediante contrato de adesão, de natureza precária e sujeito à revogação unilateral.
Em consonância com a previsão constitucional, a Lei nº 8.987, de 1995, detalhou o conceito de
serviço adequado como aquele prestado com regularidade, continuidade, eficiência, segurança,
atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas. Deste elenco de
conceitos jurídicos indeterminados, a Lei esclarece que a atualidade compreende a modernidade
patrimonial, sua conservação e melhoria, bem como a expansão do serviço. Adicionou também
que interrupções decorrentes de situações motivadas de emergência ou por inadimplência do
usuário não caracterizam descontinuidade.
Para disciplinar a relação das partes envolvidas, este diploma estabeleceu direitos e obrigações
dos usuários, os encargos das concessionárias e os do poder concedente.
Enquanto se destacam as incumbências das concessionárias de prestação do serviço adequado,
do cumprimento das cláusulas contratuais firmadas e da gestão dos recursos financeiros para
prestação do serviço; para o poder concedente sobressaem, dentre outros, os encargos de
regulamentar e fiscalizar o serviço, aplicar penalidades, reajustar e revisar tarifas, cumprir e fazer
cumprir as cláusulas dos contratos, solucionar reclamações dos usuários e incentivar a
competitividade, estimular o aumento da qualidade e da produtividade, além de promover a
extinção das concessões6. As competências do Poder Concedente foram acrescidas com
dispositivo na Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, que lhe atribuiu, para os serviços de
energia elétrica, a elaboração do plano de outorgas, definição de diretrizes e promoção das
licitações e a celebração dos contratos de concessão, de permissão e emissão dos atos
autorizativos. Para os usuários, destaca-se a responsabilidade pela representação de
irregularidades na prestação e o direito à obtenção e utilização do serviço com liberdade de
escolha entre prestadores, quando for o caso.
Para a solenidade do contrato de concessão há vasto dispositivo que elenca os itens essenciais
a serem observados7 . Alguns elementos desse rol são irresolutos e carecem de detalhamento
infralegal para sua aplicação objetiva, pois a Lei, para alguns assuntos, tão somente determina
que o contrato estabeleça parâmetros quanto à forma, condições ou critérios, como por exemplo
quando se refere à qualidade do serviço8 . Tal abertura favorece o exercício da bilateralidade e o
ajustamento dos termos contratuais em consonância com o caso concreto, ou seja, da
delegação em específico.
Os contratos de concessão de distribuição de energia elétrica vigentes no ano de 2014 perfazem
um total de 64 (sessenta e quatro), que foram firmados com 61 concessionárias, entre os anos de
1995 e 2002 (ANEEL, 2014).

A Lei nº 9.427, de 1996, dentre outros, estabeleceu que o poder concedente ouvirá a ANEEL, quando do
exercício da incumbência de extinguir concessão.
6

O art. 23 da Lei nº 8.987, de 1995, elenca como necessário que o contrato contenha: o objeto, à área e o
prazo da concessão; modo, forma e condições de prestação do serviço; os critérios, indicadores, fórmulas
e parâmetros definidores da qualidade do serviço; o preço do serviço e os critérios e procedimentos para o
reajuste e a revisão das tarifas; os direitos, garantias e obrigações do poder concedente e da
concessionária, inclusive os relacionados às previsíveis necessidades de futura alteração e expansão do
serviço e consequente modernização, aperfeiçoamento e ampliação dos equipamentos e das instalações;
os direitos e deveres dos usuários para obtenção e utilização do serviço; a forma de fiscalização das
instalações, dos equipamentos, dos métodos e práticas de execução do serviço, bem como a indicação
dos órgãos competentes para exercê-la; as penalidades contratuais e administrativas a que se sujeita a
concessionária e sua forma de aplicação; os casos de extinção da concessão; os bens reversíveis; os
critérios para o cálculo e a forma de pagamento das indenizações devidas à concessionária, quando for o
caso; as condições para prorrogação do contrato; a obrigatoriedade, forma e periodicidade da prestação
de contas da concessionária ao poder concedente; a exigência da publicação de demonstrações
financeiras periódicas da concessionária; o foro e o modo amigável de solução das divergências
contratuais.
7

O detalhamento dos elementos contratuais acaba sintetizado na minuta de contrato de concessão que é,
conforme inciso XIV, art. 18 da Lei nº 8.987, de 1995, obrigatoriamente publicado junto ao edital de
licitação.
8
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À exceção da concessionária Companhia Energética de Minas Gerais – CEMIG-D, que figura
como contratada em quatro contratos de concessão distintos de distribuição de energia elétrica,
os demais contratos têm, cada qual, uma concessionária distinta por área concedida.
Dentre as 61 (sessenta e uma) pessoas jurídicas contratadas: 59 (cinquenta e nove) são
sociedades empresárias, sendo 52 (cinquenta e duas) revestidas do tipo societário anônima e 7
(sete) limitada; 01 (um) departamento municipal (Prefeitura), o Departamento Municipal de Energia
de Ijuí – RS; e 01 (uma) sociedade simples, a Cooperativa Aliança – Cooperaliança, que dentre as
concessões vigentes foi a última delegada, no ano de 2002.
Embora seja a única concessionária cooperativa no setor elétrico, existem outras cooperativas
distribuidoras de energia elétrica contratualmente recepcionadas pelo Poder Concedente na
qualidade de permissionárias de serviço público de distribuição de energia elétrica, mediante o
devido contrato de adesão. Historicamente estas distribuidoras são fruto da falha de
universalização dos serviços em determinadas áreas de concessão de natureza rural, que
sofreram processo de regularização setorial, culminando nas permissões mencionadas. Tais
contratos, bem como o da Cooperaliança, não serão examinados no âmbito deste artigo, por
existirem peculiaridades societárias das cooperativas em relação ao tema controle societário.
Volvendo ao conjunto das 61 (sessenta e uma) concessionárias contratadas, a este se adicionam
duas áreas de concessão cujos serviços são prestados pela Companhia de Eletricidade do
Amapá – CEA e pela Companhia Energética de Roraima – CERR, embora não haja contratos
firmados para com estes agentes setoriais.
Diante deste cenário, existem atualmente 66 concessões para 63 concessionárias de
distribuição, que oferecem um conjunto de 64 contratos para 61 concessionárias, cujos contratos
firmados em um intervalo de 8 anos se desdobraram em 191 termos aditivos, totalizando um
universo de 255 contratos passíveis de investigação.
Este universo contratual tem dado cobertura ao atendimento de consumidores no Brasil: pessoas
naturais e jurídicas que somadas corresponderam a 74,6 milhões de usuários do serviço público
no ano de 2013. Deste universo social busca-se investigar os contratos que, em conjunto,
atendem, no mínimo, a maioria destes usuários, ponderando-se, também, a quantidade de
consumo realizado.
Para tanto se elegeu como critério a seleção dos contratos referentes às maiores concessionárias
de distribuição de energia elétrica em número de usuários atendidos e, cumulativamente, de
consumo realizado no ano de 2013, até formar um conjunto de, no mínimo, 50% do total de
consumidores atendidos e de consumo realizado no período.
Aplicando-se a fórmula chegou-se à seleção de 10 concessionárias: CEMIG Distribuição S.A.
(CEMIG-D); Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. (AES Eletropaulo);
Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (COELBA); COPEL Distribuição S.A. (COPELDIS); Light Serviços de Eletricidade S.A. (LIGHT); Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL
Paulista); Companhia Energética de Pernambuco (CELPE); Companhia Energética do Ceará
(COELCE); CELG Distribuição S.A. (CELG-D); e CELESC Distribuição S.A. (CELESC-D).
Este conjunto de concessionárias deram cobertura do serviço público de distribuição de energia
elétrica para pouco mais de 58% dos consumidores atendidos e, igualmente, aproximados 58%
do consumo de energia elétrica no Brasil, por meio deste serviço, no ano de 2013. Isto
corresponde a 43,6 milhões de consumidores atendidos e 193,6 mil GWh de energia consumida.
O gráfico, a seguir, identifica à participação percentual arredondada destes agentes face ao total
do mercado de consumidores no período examinado:
Gráfico 1. Participação por Concessionárias sobre o Total de Consumidores no ano de 2013.
Fonte: Elaboração do autor com base nos dados disponíveis no site da ABRADEE - Associação
Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica.
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As 10 delegatárias detêm, em conjunto, 13 contratos de concessão, isto representa 20% do total
dos 64 contratos. No gráfico, a seguir, são comparados, ano a ano, os contratos selecionados
para a investigação face à totalidade dos contratos originais, firmados entre os anos de 1995 a
2002:
Gráfico 2. Comparativo entre Contratos Firmados e Analisados. Fonte: Elaboração do autor com
base nos dados disponíveis no site da ANEEL.

À exceção da região norte, as concessionárias selecionadas encontram-se distribuídas pelas
demais regiões brasileiras da seguinte forma: quatro concessionárias na região sudeste, três na
região nordeste, duas na região sul e uma na região centro-oeste.
Quanto ao órgão de origem dos contratos, isto é, do contratante das concessões em nome do
Poder Concedente, o extinto Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica figurou em 7
contratos firmados, no intervalo de três anos que antecederam a criação da ANEEL, ocorrida
com edição da Lei n° 9.427, de 26 de dezembro de 1996, e sua constituição pelo Decreto n°
2.335, de 06 de outubro de 1997, a partir de quando esta Agência passou a participar das
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contratações e aditivos, figurando em 6 dos contratos originais investigados, em um intervalo de
cinco anos9 .
Quanto ao objeto, a maioria dos contratos trata exclusivamente da delegação do serviço público
de distribuição (D), enquanto 2/13, especificamente o da Light, de 1996 - mais antigo da série – e
o da Coelba, do ano de 1997, delegam cumulativamente atividades de geração, transmissão e
distribuição de energia (GTD). Trata-se de um fator contratual empresarial relevante, como se verá
com maior detalhe na próxima seção, pois a obrigação legal de segregação das atividades de
distribuição em relação a outras atividades empresariais e a desverticalização societária neste
segmento foram intervenções regulatórias supervenientes ao primeiro período concessório após
o ano de 1995.
Sobre os prazos de concessão destaca-se o término, até o fim do mês de abril ano de 2017, de
42 contratos de concessão de distribuição vigentes em 2014, isto é, aproximados 66% dos 64
contratos, e cujo prazo de encerramento, em sua esmagadora maioria, se dará no ano de 2015.
Neste conjunto, destacam-se 07 (sete) contratos examinados – da Celesc-D, Celg-D e Copel-Dis,
ambos a findar no ano de 2015, e da Cemig-D, a findar em 2016 – que juntos atenderam quase
23% do total de consumidores em 2013, o que realça a relevância, a oportunidade e a premência
de reestudo das cláusulas contratuais ora vigentes.
Os 13 contratos originais foram, em conjunto, alvo de 39 termos aditivos.
No quadro abaixo são detalhados os elementos dos 13 contratos de concessão selecionados
para avaliação normativa:
Quadro 1. Contratos de Concessão Investigados. Fonte: Elaboração do autor com base nos
dados disponíveis no site da ANEEL.
Empresa

UF

Origem-Número/Ano

Prazo

Objeto

Aditivo

AES Eletropaulo

SP

ANEEL-162/1998

2028

D

2

CELESC-D

SC

ANEEL-056/1999

2015

D

3

CELG-D

GO

ANEEL-063/2000

2015

D

3

CELPE

PE

ANEEL-026/2000

2031

D

4

DNAEE-002/1997

2016

D

3

DNAEE-003/1997

2016

D

3

D

3

D

3

CEMIG-D

DNAEE-004/1997
DNAEE-005/1997

2016
2016

MG
A ANEEL foi instituída pela Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, que também disciplina o regime das
concessões de serviços públicos de energia elétrica e dá outras providências. Após criada, a Agência foi
constituída pelo Decreto nº 2.335, de 6 de outubro de 1997, que também aprova o seu quadro de pessoal
e sua estrutura regimental, a qual, mais tarde, foi detalhada pelo Regimento Interno aprovado pela Portaria
nº 349, de 28 de novembro de 1997, do Ministério de Minas e Energia. Do vasto rol de competências da
ANEEL, além da regulação e fiscalização permanente dos serviços concedidos, permitidos e autorizados,
constam a implementação das políticas e diretrizes do governo federal, a solução de divergências entre o
poder concedente, os fornecedores e os consumidores, o estabelecimento de tarifas e receitas, a fixação
de multas, o estabelecimento de metas de universalização do serviço, a promoção e defesa da
concorrência em articulação com o órgão competente, a articulação com o regulador de combustíveis
fósseis para tratar de valores de insumos para a geração de energia elétrica e a gestão dos contratos de
concessão e de permissão, que pode ser compartilhada mediante convênio com órgãos estaduais. A Lei
também delegou à ANEEL os encargos do Poder Concedente constantes da Lei nº 8.987, de 1995, que
dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto no art. 175
da Constituição Federal, e dá outras providências; especificamente quanto à aplicação de penalidades às
delegatárias, a intervenção na prestação do serviço, a homologação de reajuste e revisão tarifária, o
cumprimento e exigibilidade das disposições contratuais e regulamentares, a qualidade do serviço, a
apuração de reclamações dos usuários, o incentivo à competitividade e os poderes de fiscalização.
9
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COELBA

BA

DNAEE-010/1997

2027

GTD

4

COELCE

CE

ANEEL-001/1998

2028

D

3

COPEL-DIS

PR

ANEEL-046/1999

2015

D

3

CPFL Paulista

SP

DNAEE-014/1997

2027

D

3

LIGHT

RJ

DNAEE-001/1996

2026

GTD

2

REFLEXIVIDADE APLICADA ÀS DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS
A aplicação da reflexividade, nesta pesquisa, tem caráter analítico de seleção e avaliação
normativa das disposições contratuais acerca da interveniência do controlador societário nas
concessões de distribuição de energia elétrica e busca-se, como consequência operacional
desta aplicação, a descoberta de possíveis aprimoramentos e inovações capazes de robustecer
a efetividade regulatória das disposições contratuais.
Considera-se, de antemão, funcionalmente diferenciada a sociedade examinada, sendo que a
análise tem como foco os subsistemas autopoiéticos do direito (atos jurídicos) e da organização
empresarial (atos de decisão da empresa e do grupo societário).
A análise está organizada em partes que se intercomunicam. As inovações propostas são
apresentadas oportunamente no decorrer dos assuntos tratados. O exame parte da ratificação do
efeito do instituto do contrato como solução para comunicações intersistêmicas, seguido dos
efeitos sistêmicos da
interveniência nos contratos investigados, em terceiro as cláusulas
contratuais avençadas pelo controlador societário e, por fim, as cláusulas avençadas pelas
concessionárias que afetam o interveniente.
Conforme tratado no primeiro capítulo, o contrato é uma comunicação que promove a
interferência intersistêmica entre subsistemas autopoiéticos, fazendo coincidir, em um mesmo
ato, comunicações jurídicas e comunicações de outros subsistemas, que neste caso são as
ações empresariais.
Com base na disposição legal sobre a necessária solenidade contratual prevista no regime de
serviço público, as partes que necessariamente devem fazer parte do contrato de concessão são
o poder concedente, inclusos seus representantes outorgados, e a delegatária, uma pessoa
jurídica detentora de capacidade para contratar. O plano desta interferência intersistêmica se
restringiria, inicialmente, a estes atores.
Via de regra, a Lei nº 8.987, de 1995, não estabeleceu como se daria a participação contratual do
controlador societário da concessionária, nem lhe determinou encargos e obrigações, contudo
prescreveu a necessidade de prévia anuência do poder concedente para a operação de
transferência de controle societário da concessionária, fato que obviamente afeta o interesse do
sócio controlador10.
Transcendendo este cenário legal, a totalidade dos contratos investigados tem como parte
integrante o controlador societário da concessionária, figurando na qualidade de interveniente
contratual.
De acordo com a natureza do investimento promovido na concessionária – público ou privado se assemelhará, ao fim, a natureza do próprio controlador societário. Como no setor elétrico a
iniciativa privada ladeia a iniciativa pública, subsistem controladores públicos e privados. No caso
de estatais estaduais, o respectivo Estado é, ao topo da cadeia societária, o controlador da
concessionária.
Ademais, no setor elétrico existem concessionárias de distribuição sob investimento e controle
societário indireto público federal, como por exemplo, a Companhia Energética do Piauí –
CEPISA, sociedade anônima de economia mista controlada pela holding Eletrobrás11. Nestes
casos, a interveniência contratual, ao limite, é de um controlador societário que, no topo da
cadeia societária, se confundirá com a própria União.
No Quadro, a seguir, listam-se os controladores societários constantes dos termos aditivos mais
recentes firmados pelas concessionárias, acompanhados da natureza do investimento:
Para SIQUEIRA (2004, p. 64) “A transferência de controle é a operação que resulta na efetiva substituição
do poder de dominação da sociedade. É quando esse poder muda, efetivamente, de mãos, por qualquer
forma ou meio oneroso [...]”
10

11

Informações disponíveis no Portal da Eletrobras, disponível em <http://www.eletrobras.com>.
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Quadro 2. Controlador Societário Interveniente na Contratação. Fonte: Elaboração do Autor com
dados disponíveis nos sites da ANEEL e da ABRADEE (2014).
Concessionária

Controlador Societário

Natureza do Investimento

AES ELETROPAULO

AES ELPA S.A.

Privado

CELESC-D

Estado de Santa Catarina

Público Estadual

CELG-D

Companhia Celg de Participações - CELGPAR
Estado de Goiás

Público Estadual

CELPE

Neoenergia S.A.

Privado

CEMIG-D

Companhia Energética de Minas Gerais – CEMIG

Público Estadual

COELBA

Neoenergia S.A.

Privado

COELCE

Investluz S.A.

Privado

COPEL-DIS

Companhia Paranaense de Energia – COPEL

Público Estadual

CPFL PAULISTA

CPFL Energia S.A.

Privado

LIGHT

Light S.A.

Privado

Note-se que pelo fato de esta participação do controlador não decorrer de expressa
obrigatoriedade da lei de regência dos serviços públicos, ela promove um acoplamento estrutural
de origem não legal. Verificando-se sua utilidade ou necessidade para o alcance do objeto
contratado, tal ocorrência pode vir a redundar em nova comunicação, por meio da qual o
legislador possa torná-la legalmente obrigatória, assegurando a ocorrência desta articulação para
todas as contratações de serviço público com sociedades empresárias.
Esta participação contratual amplifica a interferência intersistêmica que ocorreria com a mera
contratação entre concedente e concessionária, pois introduz nova ponte e estabelece um
nódulo de comunicação pela organização. Faz surgir um acoplamento estrutural de natureza
contratual entre os sistemas em que respectiva e simultaneamente atuam o concedente, o
regulador, o controlador e sua concessionária controlada.
Também representa a inserção de novas dimensões comunicativas para o contrato: a ratificação
irrestrita do controlador societário perante as obrigações contraídas por sua controlada; as
obrigações contraídas pelo próprio controlador societário em prol do objeto contratado; e a
ratificação do controlador acerca de obrigações contraídas pela concessionária e que dizem
respeito a seu próprio papel de controlador.
Tais dimensões são valiosas ao contratante uma vez que o controlador societário é, sobretudo, o
detentor de poder de controle da sociedade, um poder de imposição de vontade aos atos da
sociedade, um poder de dominação da sociedade12. No exercício deste papel, no seio do grupo
societário, é que a participação do acionista controlador enquanto interveniente do contrato de
concessão pode redundar na efetivação das ações empresariais comunicadas no contrato de
concessão13 .
Para Comparato; Salomão Filho (2008, p. 30) “[...] o controle é, pois, a prerrogativa possuída pelo titular
de um poder superior de impor suas decisões sobre o titular de um poder inferior.”.
12

Vide o Art. 116 da Lei nº 6.404, de 1976: “Entende-se por acionista controlador a pessoa, natural ou
jurídica, ou o grupo de pessoas vinculadas por acordo de voto, ou sob controle comum, que: a) é titular de
direitos de sócio que lhe assegurem, de modo permanente, a maioria dos votos nas deliberações da
assembléia- geral e o poder de eleger a maioria dos administradores da companhia; e b) usa efetivamente
seu poder para dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos da companhia.
Parágrafo único. O acionista controlador deve usar o poder com o fim de fazer a companhia realizar o seu
objeto e cumprir sua função social, e tem deveres e responsabilidades para com os demais acionistas da
empresa, os que nela trabalham e para com a comunidade em que atua, cujos direitos e interesses deve
lealmente respeitar e atender.” (BRASIL, 1976).
13
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Como todas as concessionárias examinadas, bem como a maioria das concessionárias de
distribuição, são sociedades anônimas, elas estão sob a égide do conceito de acionista
controlador estabelecido na Lei nº 6.404, de 1976, sendo aquele que detém direitos de sócio que
lhe asseguram, de modo permanente, a maioria de votos na assembleia geral e o poder de
eleger a maioria dos administradores da companhia, usando este poder para dirigir a sociedade e
orientar o funcionamento dos órgãos da companhia.
Em que pese estas observações, a comunicação pela organização entre controlador e controlada
também demanda uma interferência intersistêmica própria para superar as realidades
autopoiéticas de entidades autônomas que, ao mesmo tempo, são sociedades coligadas.
Quanto ao levantamento de dados, junto ao conjunto dos contratos selecionados foram
identificados os temas considerados mais atinentes às ações empresariais.
Constam matérias que, direta ou indiretamente, se relacionam com o controlador societário, quer
em razão de sua interveniência contratual quer em razão de seu papel de controle dos atos das
sociedades controladas.
O resultado é um elenco composto, com os itens, a saber: compromissos contratualmente
assumidos pelo interveniente, a disciplina sobre exploração de atividades concorrentes,
acessórias ou complementares; as regras sobre operações societárias de reestruturação,
alterações estatutárias, mudança de controlador societário e contratações com partes
relacionadas; além da disciplina sobre gestão do negócio; e sobre a sistemática contratual de
recepção de novas normas emanadas pelo regulador.
Diante deste substrato, foram apuradas as convergências e divergências de tratamento de cada
um dos assuntos mapeados, entre os 13 contratos examinados das 10 concessionárias.
Na totalidade dos contratos examinados, os controladores societários se obrigam à ampla
sujeição aos termos do contrato, à obrigação de fazer constar no estatuto da concessionária a
necessidade de prévia anuência da ANEEL no caso de transferência de controle societário, e a
obrigação de, em eventual transferência de controle, formalizar termo aditivo com a participação
de novos controladores que deverão anuir com o contrato e se submeter as suas cláusulas.
Entretanto, em apenas um dos contratos das dez concessionárias, o controlador societário
obrigou-se diretamente a submeter à prévia anuência do Poder Concedente a transferência de
controle societário da concessionária, obrigação que se verificou mais dirigida às
concessionárias.
Por fim, nos contratos de três das dez concessionárias, o controlador se compromissou a
desverticalizar e segregar as atividades da concessionária.
No quadro abaixo são detalhados os compromissos do controlador e a quantidade de
delegatárias sujeitas à respectiva obrigação contratual:
Quadro 3. Compromissos Assumidos pelos Controladores Societários das 10 Concessionárias de
Distribuição de Energia Elétrica Analisadas. Fonte: Elaboração do Autor com base nos Contratos
de Concessão Analisados.
Assunto e Delegatária(s) Sujeita(s)/Quantidade de Delegatárias
Sujeitas
1. Compromissos do controlador societário quanto ao contrato de concessão:
Declara aceitar e submeter-se às condições e cláusulas do contrato; Todas Concessionárias.

10

Obriga-se a fazer constar no estatuto da concessionária a necessidade de prévia anuência da
ANEEL no caso de transferência de controle societário. Todas Concessionárias.

10

Condiciona a transferência de controle societário à obrigação de assinatura de termo
aditivo pelos novos controladores anuindo e se submetendo as cláusulas do contrato. Todas
Concessionárias.

10

2. Compromisso do Controlador (Prévia Anuência de Transferência de Controle):
Obrigação de submeter à prévia anuência qualquer alteração estatutária que implique
transferência ou mudança do controle societário da concessionária; Compromisso de não
efetuar registros nos livros sociais da concessionária que importem cessão, transferência
ou oneração de controlador sem a prévia anuência da ANEEL; AES Eletropaulo (1998)

1
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Silente. LIGHT (1996), CEMIG-D (1997), COELBA (1997), CPFL Paulista (1997),
COELCE (1998), COPEL-DIS (1999), CELESC-D (1999), CELPE (2000), CELG-D

9

(2000)
3. Compromisso do controlador de desverticalizar a concessionária e segregar as atividades
empresariais exploradas pela Concessionária:
Obriga-se a desverticalizar e segregar as atividades, comprometendo-se a organizar e
administrar separadamente GTD, promovendo a separação contábil, gestão em separado
dos ativos, reorganização com criação de empresas juridicamente independentes para
explorar os serviços; CEMIG-D (1997), COELBA (1997), CPFL Paulista (1997)

3

Silente . LIGHT (1996), COELCE (1998), AES Eletropaulo (1998), COPEL-DIS (1999),
CELESC-D (1999), CELPE (2000), CELG-D (2000)

7

A ampla concordância do controlador com as cláusulas do contrato pode influir no atendimento
contratual pela concessionária, dado o efetivo exercício de seu papel na direção desta, com o
uso de seu poder na imposição de vontade aos atos da concessionária controlada. Por isso, de
fato é um reforço do liame comunicativo entre as pretensões contratadas entre a concessionária
e o concedente. Entretanto, o sucesso desta influência também depende das interferências
intersistêmicas e a comunicação no universo do próprio grupo societário.
Um descumprimento contratual, por exemplo, leva à punição da concessionária, o que rebate
pecuniariamente no resultado econômico da concessionária e, assim, nos dividendos a serem
percebidos pelo próprio controlador, sendo provável que este busque influenciar a concessionária
no sentido de evitar tais descumprimentos de repercussão econômica, salvo se o
descumprimento for economicamente mais vantajoso que a sanção estimada.
Entretanto, a mera declaração de concordância do controlador com as cláusulas não significa
garantia ao cumprimento jurídico das cláusulas pela concessionária ou a efetiva disposição de
ação dos controladores societários em prol do convencionado, configurando uma disposição
demasiadamente flexível e indireta. Visando adensar a interferência intersistêmica, se poderia, a
exemplo das disposições de encargos do concedente, do usuário e da concessionária, constituirse uma seção específica no contrato a fim de se detalhar as obrigações efetivamente pretendidas
do controlador.
Neste sentido, a prescrição contratual de garantias do controlador (solidárias ou subsidiárias) em
favor de determinadas obrigações do concessionário, podem ser examinadas e edificadas,
inclusive pautando-se pela observação econômica, posto que sua adoção pode acarretar em
acréscimo de custos em razão do aumento e realocação de riscos envolvidos.
Outra possibilidade é estabelecer a responsabilidade do controlador pela capitalização da
concessionária em limite de investimento esperados pelo Poder Concedente, tema que pode ter
espaço nesta comunicação contratual, da mesma forma que a necessidade de aporte de
recursos pelo novo controlador foi tratada no âmbito da normatização da ANEEL sobre
transferência de controle societário.
O controlador, enquanto um mediador comunicativo na relação regulador/regulado, pode,
entretanto, também representar um filtro das pretensões entre concessionária e concedente, fato
que, como visto no capítulo anterior, pode acarretar em perda de informação ou de motivação.
Além disso, o controlador detém seus próprios interesses a resguardar frente o grupo societário
que controla, sendo certo que as projeções da regulação para o interior de suas organizações –
em especial no caso da concessionária - ou atentatórios a sua continuidade, teriam baixo
sucesso de serem respaldadas pelo controlador junto a sua controlada, num claro movimento de
resistência sistêmica.
Projeções regulatórias ao interior das empresas, em matéria de gestão, são impedidas na
totalidade dos contratos examinados, pois todos eles estabelecem o direito de ampla liberdade
de gestão da concessionária, embora tal disposição, por si só, não delimite o quanto de
liberdade isso representa.
Para contornar-se esta indeterminação e aumentar a probabilidade de implantação, por exemplo,
de exigibilidade regulatória de governança corporativa pelas concessionárias ou de estruturas de
controle interno para obrigações de natureza regulatória, o contrato poderia prever estas
obrigações de forma optativa e, ao mesmo tempo, associá-las a condições atrativas, como
elevação da taxa de remuneração do investimento. Ou ainda, relacioná-las com um passe-livre
para determinadas operações inicialmente sujeitas à prévia anuência do regulador e que, com a
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governança, controles internos, certificações ou auditorias, estariam estruturalmente asseguradas
quanto à sua retidão e, portanto, passíveis de desburocratização.
Quanto à obrigação do controlador de fazer constar no estatuto da concessionária a necessidade
de prévia anuência da ANEEL no caso de transferência de controle societário, trata-se de um
claro impulso à auto- regulação por hetero-regulação, pois vincula o controlador e a
concessionária para, no campo de suas decisões organizacionais internas - operada através de
um ato dependente de decisão dos sócios - se obrigarem ao objeto estipulado.
Entretanto, promove uma clara projeção regulatória rumo ao campo organizacional interno da
concessionária, circunstância apontada, no primeiro capítulo, como causa de elevação de risco
de insucesso regulatório.
Esta cláusula também não foi condicionada ou relacionada com outros mecanismos de
intervenção, principalmente de natureza coercitiva, caso não venha a ser implementada.
Da mesma forma, a disposição não prevê regulação opcional e nem foi associada a condições
atrativas, como por exemplo, a concessão de certos privilégios ou benefícios pelo seu
atendimento.
Quanto à obrigação de assinatura de termo aditivo pelos novos controladores, anuindo com o
contrato e se submetendo a suas cláusulas, sua estipulação ilustra a circularidade jurídica, vez
que detalha a operação prevista no art. 27 da Lei nº 8.987, de 1995, que estabelece que a
transferência de controle depende de que o pretenso controlador comprometa-se a cumprir o
contrato em vigor.
A Lei nº 8.987, de 1995, estabelece de forma indireta a necessidade de prévia anuência da
transferência de controle societário, pois estipula que ocorrendo esta operação sem prévia
anuência o ato implicará caducidade da concessão. Neste caso, uma disposição contratual ou o
ajuste do texto legal de sorte a destinar a obrigação de forma clara e direta ao controlador,
melhorará a comunicação intersistêmica. Isto porque eliminará o campo de filtragem da
informação ora preenchido pelo delegatário – um obrigado intermédio e, assim, a medida ora
proposta poderá reduzir a perda de informação e de motivação para atendimento da obrigação
de sujeição à prévia anuência pelo próprio controlador, quem de fato é o responsável pela
implementação da operação.
Mecanismos de reforço desta obrigação ao controlador, ainda que também indiretas, podem
permanecer edificadas, a exemplo do que proporcionou a Lei nº 13.097, de 2015, ao incluir o art.
27-A na Lei nº 8.987, de 1995, que nas condições estabelecidas no contrato de concessão, o
poder concedente autorizará a assunção do controle ou da administração temporária da
concessionária por seus financiadores e garantidores com quem não mantenha vínculo societário
direto, para promover sua reestruturação financeira e assegurar a continuidade da prestação dos
serviços.
Sob o argumento de que a faculdade da transferência de controle societário prevista nesta Lei
fere ao preceito constitucional de prévia licitação para a concessão, os mecanismos internos de
variação do sistema jurídico foram acionados por ação de controle de constitucionalidade, ainda
não julgada14. Para mitigar esta questão, o contrato poderia, além de acusar esta circunstância
de instabilidade que perdura no judiciário, comunicar um tratamento opcional e adaptável para
comportar a circunstância do eventual julgamento procedente da ação, cujo impacto regulatório
pode vir a ser de grande monta. Antes, porém, a análise do risco de sucesso jurídico da ação
deveria ser realizada conjuntamente pelas partes, a fim de consubstanciar a pertinência da
construção da cláusula.
Quanto à obrigação do controlador de submeter a transferência de controle societário da
concessionária à previa anuência do concedente, em somente um dos treze contratos analisados
a obrigação foi destinada ao controlador (item 2, Quadro 3). A cláusula não prescreve nenhuma
sanção em caso de descumprimento, o que reduz a efetividade regulatória de sua aplicação,
quando analisada isoladamente. Além da expansão dessa previsão aos demais casos, um
mecanismo de reforço poderia ser formulado para esta disposição, como, por exemplo, a
instituição de uma declaração de inidoneidade, pela qual o controlador, caso venha a transferir o
controle da concessionária sem prévia anuência da concedente, seria vedado a efetuar novas
contratações de concessão de distribuição de energia elétrica com a administração pública.
As cláusulas que trataram do compromisso do controlador de desverticalizar e segregar as
atividades de distribuição (item 3, Quadro 3), foram plenamente afetadas pela legislação setorial
no decorrer deste período concessório, devendo ser integralmente revistas.
Trata-se da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.946, de 2003, disponível no site do Supremo
Tribunal Federal.
14

170

IX Congresso Brasileiro de Regulação e 3º ExpoABAR

Para as distribuidoras de energia elétrica do Sistema Interligado Nacional, caso das 10
concessionárias examinadas, o desempenho de outras atividades empresariais foi drasticamente
restringido por Lei com o objetivo de eliminar a contaminação de custos tarifários e riscos
empresariais. Assim, a Lei nº 10.848, de 2004, vedou estas sociedades de desenvolver quaisquer
atividades estranhas ao objeto de sua delegação, inclusive a atividade de geração ou de
transmissão de energia, além de participar em outras sociedades, exceto nos casos previstos em
lei ou no contrato de concessão. Quando editada esta regra, diversas distribuidoras foram
obrigadas a proceder, em prazo estabelecido por Lei, sua desverticalização societária e a
segregação de atividades, o que obrigou cisões, fusões, incorporações e extinções societárias no
setor. Como exceção, permitiu-se às distribuidoras acumular as atividades de geração e
transmissão no atendimento de sistemas isolados, geração em quantidade diminuta para
atendimento de mercado próprio e captação, aplicação e empréstimos de recursos, desde que
aplicados no âmbito do serviço público.
Quanto aos direitos e obrigações que foram destinadas contratualmente à concessionária e que
ao mesmo tempo estão relacionadas com o controlador, o levantamento apontou 10 temas,
apresentados no quadro a seguir.
Quadro 4. Disposições Contratuais Destinadas à Concessionária e Atinentes ao Controlador
Societário. Fonte: Elaboração do Autor com base nos Contratos de Concessão Analisados.
Assunto e Delegatária(s) Sujeita(s)/Quantidade de Delegatárias
Sujeitas
1. Transferência de controle societário:
Obrigação de submeter à anuência prévia da Concedente a transferência quando por meio de 1
alteração estatutária CEMIG-D (1997), CPFL Paulista (1997), COELCE (1998).
Obrigação de submeter à anuência prévia da Concedente a transferência quando por meio de 3
transferência de ações do controlador societário. CELG-D (2000).
Obrigação de submeter à anuência prévia da Concedente a transferência quando por meio de qualquer 5
operação. COELBA (1997), AES Eletropaulo (1998), COPEL-DIS (1999), CELESC-D
(1999), CELPE (2000).
Contrato silente. LIGHT (1996)

1

2. Registro de transferência de controle societário em livros sociais:
Compromisso de não efetuar registros nos livros sociais que importem cessão, transferência ou 6
oneração de controlador sem a prévia anuência da Concedente. CEMIG-D (1997), AES
Eletropaulo (1998), COPEL-DIS (1999), CELESC-D (1999), CELPE (2000), CELG-D (2000).
Silente. LIGHT (1996), COELBA (1997), CPFL Paulista (1997), COELCE (1998).

4

3. Direito de ampla liberdade de gestão do negócio. TODAS.

10

4. Aplicação contratual automática de novas normas editadas pela Concedente. TODAS.

10

5. Alteração estatutária:
Obrigação de submeter à prévia anuência da Concedente qualquer alteração estatutária que implique
transferência ou mudança do controle societário. CEMIG-D (1997), CPFL Paulista
(1997), COELCE (1998), AES Eletropaulo (1998).

4

Obrigação de submeter à prévia anuência da Concedente qualquer alteração estatutária; COELBA 5
(1997), COPEL-DIS (1999), CELESC-D (1999), CELPE (2000), CELG-D (2000).
Contrato silente. LIGHT (1996).

1

6. Reestruturação societária:
Obrigação de submeter à previa anuência da Concedente. COPEL-DIS (1999), CELESC-D (1999), 4
CELPE (2000), CELG-D (2000)
Contrato Silente. LIGHT (1996), CEMIG-D (1997), COELBA (1997), CPFL Paulista (1997),
COELCE (1998), AES Eletropaulo (1998).

6
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7. Contratos com partes relacionadas:
Obrigação de submeter ao exame e aprovação da Concedente os contratos a firmar com
controladores, controladas e coligadas e controladas e coligadas de controlador comum, segundo
hipóteses e condições regulamentares; e contratos com pessoas físicas e jurídicas vinculadas a
controlador comum da concessionária; contratos com pessoas físicas e jurídicas vinculadas a
empresas que tenham diretores ou administradores comuns da concessionária. TODOS.

10

8. Exploração de outras atividades empresariais estranhas ao objeto delegado:
Vedada, salvo associadas ao objeto da concessão e desde que aprovadas pela concedente. Receitas
1
auferidas devem contribuir para a modicidade tarifária. Obrigação de contabilizar em separado.
LIGHT (1996).
Possível após prévia aprovação da Concedente. Receitas auferidas devem beneficiar parcialmente à
modicidade tarifária. Obrigação de contabilizar em separado. CEMIG-D (1997).

1

Possível após prévia comunicação à Concedente. Receitas auferidas devem beneficiar a modicidade
tarifária. Obrigação de contabilizar em separado; COELBA (1997), CPFL Paulista
(1997), COELCE (1998), AES Eletropaulo (1998).

4

Possível nos termos e condições de regulamentação própria. Depende de prévia anuência até
regulamentar-se a matéria. Receitas auferidas devem beneficiar parcialmente à modicidade tarifária.
Obrigação de contabilizar em separado ou constituir empresa juridicamente independente para
exploração da atividade. COPEL-DIS (1999), CELESC-D (1999), CELPE (2000), CELG-D
(2000).

4

9. Exploração concomitante de atividades de geração, transmissão, distribuição:
Obrigação de contabilizar em separado; LIGHT (1996), COELBA (1997), CPFL Paulista (1997), 5
COELCE (1998), AES Eletropaulo (1998).
Compromisso de organizar e administrar separadamente. Compromisso de constituir empresas
4
juridicamente independentes. Obrigação de contabilização separada de custos e investimentos por
atividade. COPEL-DIS (1999), CELESC-D (1999), CELPE (2000), CELG-D (2000).
Contrato Silente; CEMIG-D (1997).

1

10. Alternativa de desapropriação de ações do bloco de controle pela Concedente ao invés de 10
declaração de caducidade da concessão. TODAS.

O estabelecimento às concessionárias de obrigação de requerer prévia anuência para
transferência de controle societário foi bem mais representativo do que o estabelecimento da
obrigação diretamente aos controladores. Enquanto apenas uma concessionária não tem prevista
a obrigação, que se verificou estabelecida nos demais nove casos, para os controladores ocorreu
o inverso: apenas um contrato estabelece esta obrigação ao interveniente. De qualquer sorte a
obrigação destinada à concessionária é contratualmente alcançada pela cláusula de
compromisso na qual o interveniente declara aceitar e se submeter à totalidade das condições e
cláusulas estabelecidas no contrato. Entretanto, permanece a questão sobre a falta de
mecanismo de coerção direta ao controlador – ou estímulo – para o cumprimento da avença, que
se dá indiretamente pela sanção aplicada à concessionária em caso de descumprimento.
Entre as concessionárias examinadas, a obrigação de prévia anuência à transferência de controle
societário foi firmada com base em três condições contratuais distintas (item 1, Quadro 4), que
perduraram concorrentemente vigentes até 2012, quando a normatização da matéria foi editada
pelo regulador15, uniformizando a obrigação para todas as concessionárias conforme
anteriormente prescrito no contrato para a maioria dos casos: obrigação de submeter à anuência
prévia da Concedente a transferência de controle quando por meio de qualquer operação.
Outra afetação do contrato se deu com a regra estabelecida sobre os níveis de controle
societário da concessionária cuja transferência esteja sujeita à prévia anuência. A norma tornou
obrigatória à submissão à prévia anuência tanto as transferências de controle direto quanto em
A Resolução Normativa da ANEEL nº 484, de 17 de abril de 2012, estabelece os procedimentos a serem
adotados pelas concessionárias, permissionárias e autorizadas de serviços e instalações de energia
elétrica para obtenção de anuência à transferência de controle societário.
15
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nível indireto. Entretanto, à exceção do contrato da CELG-D no qual constam como
intervenientes o controlador direto (CELGPAR) e o indireto (Estado de Goiás), em todos os demais
contratos de concessão figura apenas um controlador da cadeia societária da concessionária
que se submeteu, ao concordar com as demais cláusulas do contrato, a tal condição (Quadro 2).
Como as árvores societárias dos grupos podem ter controladores diretos, intermediários e
indiretos, isto pode redundar que a concessionária não detenha influência suficiente para
assegurar que um determinado controlador, distanciado verticalmente de sua posição no
diagrama societário, compreenda sua necessidade de que a operação daquele precisa ser
previamente examinada pelo regulador da concessionária. Ademais, quanto mais esteja
verticalizado acima no diagrama societário, maior a filtragem e perda desta informação para fins
de sua efetividade regulatória.
Sob a ótica do contratante, isto talvez possa ser atenuado com a participação de mais de um
nível de controle na interveniência do contrato de concessão. Outro caminho menos burocrático
seria a exigência de uma declaração, em apartado, dos controladores de níveis mais altos na
estrutura societária do grupo, declarando a ciência e concordância com certas partes dos termos
contratuais.
Este movimento, de uniformização jurídica pós-contratual de disposições distintas, encontra
respaldo na cláusula contratual prevista em todos os contratos examinados e que estabelece a
aplicação automática de novas normas editadas pela concedente ou pelo regulador.
O contrabalanço sistêmico da força desta disposição vem da obrigação legal da ANEEL em
submeter à Audiência Pública os processos decisórios que implicarem efetiva afetação de
direitos dos agentes econômicos, formando uma articulação estrutural, via este sistema de
comunicação que favorece a multiplicação de observações entre os subsistemas.
No caso da normatização sobre transferência de controle societário, a norma editada pela ANEEL
foi precedida de audiência pública, quando teve 69% das contribuições externas aceitas ou
parcialmente acatadas16. Porém, a abrangência sobre os níveis de controle societário foi um dos
pontos polêmicos desta normatização, ofertando sinais relevantes para uma observação
sistêmica mútua, indicando possível resistência na sua adoção no seio do grupo societário e,
portanto, apontando a necessidade de adoção de mecanismos de reforço regulatório, inclusive
em sede contratual, como as sugestões anteriormente propostas.
A alteração de disposições contratadas por força de normas supervenientes ao contrato original
ocorreu não só nos temas de transferência de controle e de desverticalização/segregação de
atividades econômicas, já comentados, como também quanto à exploração de outras atividades
empresariais estranhas ao objeto delegado17; exploração concomitante de atividades de geração,
transmissão, distribuição; alterações estatutárias18 ; reestruturação societária19 e contratos entre
partes relacionadas20 .

Processo ANEEL nº 48500.000097/2005-51. Assunto: Estabelecer procedimento para realização de
alterações de atos constitutivos, promovidas pelos agentes de prestação do serviço público de energia
elétrica. Documento Público. Disponível in loco na Agência Nacional de Energia Elétrica. Acesso em 2014.
16

Para tratar das atividades acessórias e complementares, a ANEEL editou a Resolução Normativa nº 581,
de 11 de outubro de 2013, que estabelece os procedimentos e as condições para a prestação de
atividades acessórias, para o fornecimento de energia elétrica temporária com desconto na tarifa e para a
exportação de energia elétrica para pequenos mercados em regiões de fronteira pelas concessionárias e
permissionárias de serviço público de distribuição de energia elétrica.
17

A Resolução Normativa nº 149, de 28 de fevereiro de 2005, estabelece os procedimentos para
solicitação de anuência, pelos agentes prestadores de serviço de energia elétrica, para alteração de atos
constitutivos, e indica os casos previamente autorizados.
18

Para Muniz e Branco (2007, p. 13) as reorganizações societárias compreendem fusões, incorporações,
formações de grupo e acordos. Quanto às operações de cisão, incorporação e cisão, estes autores
entendem (2007, p. 58) que se tratam de processos de sucessão por meio do qual uma pessoa jurídica
transfere para outra um conjunto de direitos e obrigações, de forma que sem solução de continuidade, a
outra pessoa absorve o acervo líquido transferido e o destina a uma atividade empresarial.
19

A Resolução Normativa da ANEEL nº 334, de 21 de outubro de 2008, regulamenta o art. 3º, inciso XIII, da
Lei 9.427de 26.12.1996, o qual trata dos controles prévio e a posteriori, sobre atos e negócios jurídicos
entre as concessionárias, permissionárias e autorizadas e suas partes relacionadas.
20
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No decorrer dos anos de regulação que se passaram desde a criação da ANEEL, as normas
foram sendo editadas e provocaram além da uniformização de diversos tratamentos distintos
contratados, a perda de validade das obrigações contratuais divergentes à nova normatização.
Entretanto, os novos tratamentos não foram expressamente atualizados pelos termos aditivos
que acabaram por ratificar disposições não mais aplicáveis. Assim, disposições contratuais
originais que se tornaram divergentes, geraram contradição entre informação contratual e
regulamentar e, assim, reduziram o potencial de interferência intersistêmica contratual. A
interferência poderia ser reafirmada com a consolidação e atualização dos aditivos contratuais, o
que não ocorreu, provocando a perda de informação, dadas as percepções distintas entre
validade jurídica (legal/ilegal) e validade social.
Para todos estes casos, as cláusulas devem ser profundamente revistas quanto à continuidade
de sua pertinência e de sua validade jurídica, para que sejam ajustadas aos termos dos
regulamentos vigentes. Exemplo dessa necessidade se dá quanto à obrigação formalmente
constante nos contratos, prescrevendo a necessidade de anuência prévia para os contratos
firmados pelas concessionárias com pessoas físicas vinculadas a partes relacionadas da
distribuidora. Entretanto a norma vigente sobre contratos entre partes relacionadas se restringe a
tratar de contratações com pessoas jurídicas coligadas, em respeito à competência dada a
ANEEL na Lei nº 9.427, de 1996, esta mesma norma revogou norma anterior que abrangia as
contratações com pessoas físicas, tutela prevista na totalidade dos contratos investigados21 .
Com efeito, a normatização expõe a disposição contratual a uma interpretação dúbia quanto a
sua validade jurídica, dificultando sua compreensão para fins da ação empresarial. Dado que o
sistema de comunicação é articulado pelo contrato, novas informações que o afetam, geram
necessidade de novas interferências instersistêmicas para a garantia da efetividade regulatória.
Os 39 termos aditivos analisados promoveram, preponderantemente, alterações sobre
procedimentos de cálculo de reajustes tarifários, sobre tarifas aplicáveis na prestação do serviço
delegado e formalizações de operações tuteladas pelo Poder Concedente. Cada aditivo firmado
também contém dispositivo ratificando a validade de cláusulas que não foram expressamente
modificadas pelo respectivo aditivo.
No campo das operações tuteladas, à exceção do conjunto de termos aditivos da AES
Eletropaulo, os demais conjuntos das outras nove concessionárias apresentam determinada(s)
cláusulas de interesse ou relacionadas com o controlador societário, ao tratar de operações de
transferência de concessão, de transferência de controle societário, de segregação de atividades
da distribuidora, de desverticalização societária da distribuidora ou de reestruturações societárias
da concessionária, inclusive envolvendo o controlador societário, a exemplo de uma
incorporação do controlador direto pela própria concessionária.
Tais aditivos, usados na implementação de determinada operação perante o Poder Concedente,
acabam por não alterar o conteúdo da regra obrigacional prevista no contrato, como, por
exemplo, a obrigação do concessionário de submeter à prévia anuência do Poder Concedente
eventual transferência de seu controle societário. Em ocorrendo a operação, procede-se à
formalização de um aditivo contratual, que envolve a concessionária, o antigo e o novo
controlador societário, mas que não altera o conteúdo daquela norma de sujeição.
Em verdade, o conjunto de disposições contratuais relacionadas com o interveniente controlador
societário foi, de fato, encontrado de forma considerável nos contratos originais, já examinados
acima, e cujas cláusulas foram ratificadas pelos respectivos aditivos.
Cambiando para o tema das cláusulas contratuais quanto ao seu reforço por mecanismos de
coerção – para maior efetividade regulatória das obrigações contratuais - verificou-se que a
norma da ANEEL que disciplina o processo punitivo prevê expressamente sanções para todas as
obrigações da concessionária atinentes ao Controlador Societário (Quadro 4)22.

A norma revogada pela REN nº 334, de 2008, foi a Resolução ANEEL nº 22, de 4 de fevereiro de 1999,
que estabelece as condições para Transferência de Tecnologia, Assistência Técnica e Prestação de
Serviços de forma contínua e regular, entre agentes do setor de energia elétrica e integrantes do seu grupo
controlador.
21

A Resolução Normativa nº 63, de 12 de maio de 2004, aprova procedimentos para regular a imposição
de penalidades aos concessionários, permissionários, autorizados e demais agentes de instalações e
serviços de energia elétrica, bem como às entidades responsáveis pela operação do sistema, pela
comercialização de energia elétrica e pela gestão de recursos provenientes de encargos setoriais; Revoga a
Resolução 318 de 06.10.1998.
22
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À exceção de descumprimentos sobre desempenho de atividades empresariais acessórias, cuja
multa pode atingir até 1% do faturamento, para os demais casos a multa pode atingir até 2%
(operações sem anuência prévia de transferência de controle societário, alteração estatutárias,
reestruturações societárias e contratos entre partes relacionadas; questões sobre atividades não
objeto da concessão, segregação e desverticalização).
Destaque para a flexibilização da disposição da Lei nº 8.987, de 1995, que estabelece
literalmente que a transferência de controle societário implica caducidade da concessão,
enquanto a norma regulatória estabelece multa para o descumprimento, contudo, sem prejuízo
de que resulte, com base na mesma norma, em caducidade da concessão.
Quanto à utilização contratual de políticas de opções jurídicas flexíveis e adaptáveis, na qual são
oferecidas alternativas juridicamente válidas ao sistema regulado, a utilização de tal mecanismo
foi identificada em 02 (dois) dentre os 10 assuntos mapeados no Quadro 4: item 8 – que trata da
exploração de outras atividades empresarias estranhas ao objeto delegado, e no item 10, que
trata de declaração de caducidade da concessão.
No caso da cláusula sobre exploração de atividades estranhas ao objeto delegado, o plano de
opção foi identificado em apenas quatro dos treze contratos, estabelecendo a possibilidade de a
concessionária escolher entre contabilizar separadamente estas outras atividades ou constituir
empresa juridicamente independente para tal.
Esta disposição, da mesma forma das cláusulas que trataram do compromisso do controlador de
desverticalizar e segregar as atividades de distribuição, foi plenamente afetada pela legislação
setorial que obrigou a desverticalização e segregação de atividades. Com efeito, o plano de
opções previamente estipulado se tornou impraticável.
No caso da cláusula sobre caducidade, a disposição alternativa consta de 100% dos contratos
analisados. Entretanto, a opção é de exercício do contratante (Poder Concedente), lhe sendo
contratualmente reservado o direito de, ao invés de decretar a caducidade da concessão, poder
alternativamente desapropriar as ações que consubstanciam o controle societário da
concessionária, mediante indenização, ou restringir a área da concessão, ou ainda promover sua
subconcessão.
Outro plano de opções jurídicas que afeta ao interveniente, por tratar de alteração de controle
societário em sede de intervenção administrativa da concessionária foi recentemente implantado
por Lei. Trata-se de caso rico em observação intersistêmica, co-evolução e circularidade
sistêmica.
Ocorre que, no ano de 2012, uma concessionária de distribuição de energia elétrica acionou a
justiça (mecanismo de variação do subsistema jurídico) buscando valer-se de recuperação
judicial, matéria sensível, pois uma falência é caso de extinção da concessão, segundo a Lei
8.987, de 1995.
A decisão societária desencadeou uma série de atos comunicativos de ampla interferência em
vários subsistemas: pouco após o pedido e a intervenção judicial da concessionária, o regulador
decretou a intervenção administrativa de todas as demais delegatárias do mesmo grupo
societário daquela concessionária, de forma a afastar a gestão destas delegatárias e evitar a
expansão intragrupo dos problemas econômico- financeiros apresentados.
Os agentes do sistema político reagiram em seguida, observando que o regime de recuperação
judicial e extra- judicial deveria ser urgentemente afastado de sua aplicação às concessões de
serviço público de energia elétrica23 :
“A urgência da medida se justifica em face de situação
excepcional. O setor elétrico enfrenta, atualmente, a situação
de apresentar concessionária sob intervenção judicial, em
eminência de ter sua falência decretada, tornando-se urgente
disciplinar o que cabe ao poder concedente fazer
imediatamente após a eventual consumação desse fato. Além
disso, para evitar que outra situação semelhante volte a
ocorrer, torna-se premente afastar os regimes de recuperação
judicial e extra-judicial das concessionárias e permissionárias
Conforme consta da Exposição de Motivos nº 00036/MME/AGU, de 29 de agosto de 2012, referente a
Medida Provisória nº 577, de 29 de agosto de 2016, que Dispõe sobre a extinção das concessões de
serviço público de energia elétrica e a prestação temporária do serviço, sobre a intervenção para
adequação do serviço público de energia elétrica, e dá outras providências. Convertida na Lei nº 12.767, de
2012.
23
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de serviço público de eletricidade, pois entende-se como mais
adequado às especificidades dessas concessões e
permissões que essa recuperação se dê sob o regime da
intervenção que, deste modo, buscou-se
robustecer.” (BRASIL, 2012)
Por fim, o objetivo foi prontamente implementado por meio da legislação, que além de afastar tal
regime do serviço público deste setor - ressalvada a possibilidade de sua incidência após a
extinção da concessão - robusteceu o instituto da intervenção administrativa, facultando ao
Poder Concedente, no caso de insucesso de recuperação da concessionária no âmbito
administrativo, a adotar como medidas (dentre um plano de opções): a declarar caducidade,
transferir o controle da concessionária, aumentar seu capital social, reestruturar a sociedade, ou
constituir sociedade para adjudicar os ativos do devedor. Para este caso, o detalhamento
contratual, ou normativo, das condições que levarão a uma ou outra escolha, favorecerá ao
ajuste, pelo sistema regulado, do plano de opções ofertado pela Lei, além de determinar a
observância futura das condições previamente estabelecidas.
CONCLUSÃO
Analisou-se, neste artigo, em qual medida a interveniência do controlador societário e as
disposições inerentes previstas nos contratos investigados de concessão de serviço público de
distribuição de energia elétrica se validam sob o ideário do Direito Reflexivo.
Foram investigados 13 contratos de concessão referentes às 10 maiores concessionárias de
distribuição de energia, considerando-se a quantidade de consumidores e de consumo realizado
no ano de 2013: CEMIG-D, AES Eletropaulo, COELBA, COPEL-DIS; LIGHT; CPFL Paulista;
CELPE; COELCE; CELG-D; e CELESCD. O conjunto examinado deteve, aproximadamente, 58% do mercado de consumidores e do
consumo de energia em 2013, no Brasil.
Verificou-se que na totalidade dos contratos investigados o controlador societário figura como
interveniente da contratação. Também na totalidade dos contratos este interveniente detém
compromissos pessoalmente firmados, bem como referenda as obrigações contratuais
assumidas por sua controlada (concessionária), inclusive aquelas cláusulas que lhe afetam.
Entretanto, subsistem significativas divergências entre os contratos face às obrigações
assumidas pelas 10 concessionárias, diferenças que restaram evidenciadas na apresentação dos
dados no desenvolvimento do trabalho.
Procedeu-se à aplicação da reflexividade enquanto seleção normativa (contratos e suas
disposições) e sua avaliação normativa. Considerando-se a sociedade examinada como
funcionalmente diferenciada, a análise teve como foco os subsistemas autopoiéticos do direito
(atos jurídicos) e da organização empresarial (atos de decisão da empresa e do grupo societário).
Confirmou-se a hipótese de que a interveniência do controlador societário no Contrato de
Concessão se valida sob a ótica do Direito Reflexivo, pois conforma uma comunicação pela
organização e amplifica a interferência intersistêmica.
Enquanto o contrato por si só constitui o acoplamento estrutural desta interferência, a
participação do controlador societário – detentor de poder de imposição aos atos da sociedade tende a tornar mais efetiva a ação empresarial avençada com a concessionária e multiplica as
observações intersistêmicas, em especial, face à ratificação irrestrita do controlador societário
perante as obrigações contraídas por sua controlada; as obrigações contraídas pelo próprio
controlador societário em prol do objeto contratado; e a ratificação do controlador acerca de
obrigações contraídas pela concessionária e que dizem respeito a seu próprio papel de
controlador.
Quanto ao exame das disposições contratuais adotadas, confirmou-se parcialmente a hipótese
de que as cláusulas se restringiriam, quando muito, à lógica norma-sanção e de que não
estimulariam induções nem apresentariam políticas de opções jurídicas. Entretanto, as
ocorrências de outras medidas, salvo as de reforço coercitivo, são escassas.
De fato, a lógica norma-sanção foi utilizada como mecanismo de reforço comunicativo em todas
as cláusulas que estipularam obrigações diretas às concessionárias, não se identificando,
entretanto, sanções contratuais especificamente estipuladas para descumprimentos de encargos
estabelecidos para o controlador.
Foi identificada apenas uma circunstância de estímulo de hetero-regulação por auto-regulação
dentre os compromissos contratuais do controlador. Refere-se à obrigatoriedade de decisão
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empresarial para fazer constar no estatuto da concessionária a obrigação de que a transferência
de controle societário desta depende de anuência do poder concedente. Entretanto, tratou-se de
uma projeção de regulação rumo ao âmbito interno da organização, estratégia que segundo a
teoria reduz o insucesso da ação regulatória, ademais pelo fato de a cláusula não ter sido
detalhada quanto à forma de seu cumprimento, nem potencializada com o estabelecimento de
condições atrativas, nem combinada com mecanismos de intervenção, em especial coercitivos.
Verificou-se que apenas na cláusula sobre forma empresarial da exploração de atividades
estranhas ao objeto delegado, num total de quatro entre treze contratos examinados, há previsão
de política de opção jurídica a ser exercida pela destinatária da regulação. Entretanto, a
legislação setorial superveniente aos contratos firmados dispôs de forma distinta, reformando a
referida disposição contratual e, com efeito, vedou a possibilidade de utilização das duas
alternativas ali avençadas.
Ademais, outra regulação alternativa foi identificada na totalidade dos contratos examinados,
entretanto a faculdade avençada se deu em favor do contratante, contemplando opções
substitutivas à declaração de caducidade da concessão.
Não foram identificadas disposições associadas a condições atrativas, como, por exemplo,
concessões de privilégios ou condicionamento de benefícios em razão de cumprimento de
obrigações estipuladas.
Verificou-se que há perda de informação contratual e prejuízo à interferência intersistêmica
quando das alterações das cláusulas originais em razão de normas supervenientes. As cláusulas
contratuais não foram harmonizadas quanto às legislações supervenientes, o que pode passar
ser realizado doravante, por meio de consolidação contratual, na oportunidade de termos
aditivos.
Portanto, apesar do relevante acoplamento estrutural ocasionado com a participação contratual
do controlador societário, as cláusulas contratuais examinadas, em seu conjunto, contam com
diminuta aplicação das propostas estratégicas de reflexividade, bem como escassa utilização de
mecanismos de reforço para aumento de efetividade regulatória em suas aplicações, salvo
previsões de sanção, podendo, então, serem robustecidas à luz do Direito Reflexivo - ao que se
inclui o exercício reflexivo difundido no capítulo final.
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RESUMO
O presente trabalho expõe o mecanismo usado pela Agência Reguladora de Saneamento e
Energia do Estado de São Paulo, ARSESP, para viabilizar a realização da 1ª revisão tarifária
ordinária do contrato de concessão dos serviços de abastecimento de água e esgotamento
sanitário do Município de Santa Gertrudes - SP.
O contrato estabeleceu prazos e procedimentos para a revisão tarifária que divergiam dos aceitos
pela ARSESP – tanto nos aspectos técnicos, quanto nos aspectos legais. A manutenção desse
cenário poderia comprometer a realização da revisão tarifária e, consequentemente, o equilíbrio
econômico-financeiro da concessão, prejudicando poder concedente, empresa e usuários.
A solução encontrada foi a de afastar as cláusulas contratuais que versavam sobre a revisão
tarifária, possibilitando sua realização pela agência reguladora, conferindo maior segurança
jurídica ao mercado, ao assegurar princípios do sistema de concessão e regulatórios.
Palavras-chave: Contrato de Concessão, Manutenção do Equilíbrio, Revisão Tarifária,
Afastabilidade, Econômico-Financeiro.
INTRODUÇÃO
Um contrato de prestação de serviços públicos que apresente cláusulas que contrariem a
legislação ou cause desequilíbrio entre os contratantes pode sofrer mitigações. Vários agentes,
isolada ou articuladamente, são capazes de executar essas mitigações, pois conseguem
exercem alguma forma de controle nesse tipo contratual.
Dentre esses vários agentes podemos citar: o poder executivo, nas alterações unilaterais de
contrato; o poder legislativo, na elaboração de leis que repercutem nos serviços públicos; o
poder judiciário, ao verificar a legalidade de instrumentos de concessão; o ministério público, ao
atuar como defensor dos interesses sociais; e as agências reguladoras, na manutenção do
equilíbrio das relações entre usuários, poder concedente e o prestador de serviços.
Em geral, o órgão regulador não é parte signatária de um contrato de prestação de serviços
públicos, logo, a ele não são conferidas atribuições para modificar dispositivos contratuais.
Entretanto, no estrito cumprimento das suas competências e como forma de manter estabilidade
regulatória, pode afastar a aplicação de cláusulas que interfiram no exercício de suas obrigações
legais, daí o termo “afastabilidade” utilizado neste trabalho.
O estudo apresentado trata da aplicação, pela ARSESP, do mecanismo de afastabilidade de
cláusulas para viabilizar a realização da revisão tarifária relacionada aos serviços de
abastecimento de água e esgotamento sanitário do Município de Santa Gertrudes. Desse modo,
o embasamento legal utilizado é prioritariamente afeto à legislação do setor de saneamento

179

IX Congresso Brasileiro de Regulação e 3º ExpoABAR

básico e do Estado de São Paulo. Vale ressaltar que nada impede que o mecanismo da
afastabilidade seja aplicado em outros setores/regiões, com as devidas adaptações.
OBRIGATORIEDADEDA
REGULADOR

REALIZAÇÃODA

REVISÃO

TARIFÁRIA

PELO Ó R G Ã O

A Lei 11.445/2007, que é considerada o marco regulatório do setor de saneamento básico,
determina que o poder concedente (ou grupo de concedentes no caso de prestação
regionalizada) delegue as competências regulatórias relacionadas aos serviços de saneamento
básico a uma agência reguladora. Ao aceitar a delegação dessas competências, a agência passa
a exercer atividades específicas que não podem ser repassadas para os prestadores de serviços
ou exercidas pelo poder concedente.
Para que o regulador consiga executar essas atividades específicas de maneira satisfatória,
precisa ser um órgão com um alto nível técnico e desprovido de vínculos políticos e econômicos.
A Lei de Saneamento delineia os princípios que deverão ser atendidos na atividade regulatória:
Art. 21. O exercício da função de regulação atenderá aos
seguintes princípios:
- independência decisória, incluindo autonomia administrativa,
orçamentária e financeira da entidade reguladora;
- transparência, tecnicidade, celeridade e objetividade das
decisões.
Faria (2013, p. 4) corrobora esse entendimento em seu artigo publicado no VIII Congresso
Brasileiro de Regulação, quando afirma que “diante dessas características setoriais, a criação de
uma agência reguladora está associada à necessidade de um órgão independente do ponto de
vista político que monitore o atendimento dos contratos de concessão de forma a garantir a
sustentabilidade do setor no longo prazo”.
Isso significa que a agência que regula e fiscaliza a prestação de serviços de saneamento básico
deve ter à sua disposição os mecanismos necessários para que exerça suas competências de
maneira livre e técnica, mantendo suas decisões estáveis, isoladas de pressões políticas e dos
prestadores regulados. Uma agência reguladora bem estabelecida consegue manter o grau de
confiabilidade das suas decisões, necessário para a atração de investimentos e incentivo à
especialização do setor onde atua.
Uma das atividades exclusivas, que foi atribuída ao órgão regulador pela Lei de Saneamento, é a
da realização da revisão tarifária. É por meio dela que a atualidade do contrato é mantida,
permitindo que novas condições (previstas ou imprevistas) sejam atendidas pelas prestadoras
dos serviços.
A revisão tarifária é um dos mecanismos que as agências reguladoras utilizam para, de um lado,
manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato firmado entre concessionária e poder
concedente (condição fundamental do regime jurídico das concessões), e do outro lado, garantir
a modicidade tarifária e a universalização dos serviços.
Na Lei n° 11.445/2007, a lógica de prestação dos serviços não
deve se guiar exclusivamente pela busca da rentabilidade
econômica e financeira, mas deve levar em consideração o
objetivo principal de garantir a todos o direito ao saneamento
básico.
Por essa razão, os investimentos não são mais entendidos
como uma decisão empresarial, mas como metas de
universalização e de integralidade, no sentido de permitir o
acesso aos serviços, inclusive daqueles que, por sua baixa
renda, não tenham capacidade de pagamento. (MINISTÉRIO
DAS CIDADES, 2011, p.43)
Tanto a Lei 11.445/2007 no art. 23, inc. IV, quanto o Decreto 7.217/2010 no art. 30, inc. II, item e,
e art. 51,
§1°, atribuem às agências reguladoras dos serviços de saneamento básico a elaboração de
normas tarifárias, incluindo os procedimentos e prazos para fixação, reajuste e revisão dos
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regimes, estruturas e níveis tarifários, cujas pautas são definidas pela agência, ouvidos o titular, o
prestador dos serviços e os usuários.
Essas atribuições, ainda, estão previstas no art. 29, inc. V, da Lei 8.987/1995, que dispõe sobre o
regime geral de concessões e permissões de prestação de serviços públicos.
REVISÃO TARIFÁRIA DO CONTRATO DE CONCESSÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA
GERTRUDES – ESTUDO DE CASO
Para garantir a segurança jurídica do sistema de concessão dos serviços públicos, os contratos
devem respeitar as limitações impostas pela lei. De igual forma, o regulador – no limite de suas
atribuições – deve zelar pelo cumprimento desses contratos.
O art. 11, §3º da Lei de Saneamento determina que os contratos que tenham por objeto a
prestação dos serviços públicos de saneamento básico “não poderão conter cláusulas que
prejudiquem as atividades de regulação e de fiscalização ou o acesso às informações sobre os
serviços contratados”.
Tal determinação não implica dizer que os contratos de saneamento estejam proibidos de versar
sobre regulação de serviços públicos, mas sim, que as cláusulas que o fizerem não podem limitar
as funções regulatórias das agências. Logo, entende-se que é possível aplicar o mecanismo de
afastamento de cláusulas contratuais apenas quando elas, tecnicamente, exercerem caráter
negativo no desempenho das atividades das agências ou ameaçarem a estabilidade regulatória.
A afastabilidade de cláusulas, portanto, é o mecanismo que permite ao órgão regulador o
exercício de suas funções, mesmo quando existirem determinações nos contratos dos serviços
regulados que prejudiquem esse normal desempenho.
O contrato de concessão firmado entre o Município de Santa Gertrudes e a Odebrecht Ambiental
Santa Gertrudes S.A trata, em sua Cláusula 22, das condições para a revisão tarifária ordinária.
Essa revisão pretende manter a atualidade da tarifa referencial, estabelecida durante o processo
de licitação que concedeu os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário na
localidade.
O convênio de cooperação, celebrado entre o Município de Santa Gertrudes e o Estado de São
Paulo, por sua vez, transferiu para a ARSESP as competências regulatórias, inclusive as relativas
às questões tarifárias, relacionadas àquele contrato de concessão.
Como mencionado anteriormente, a revisão tarifária é uma atribuição exclusiva de órgão
regulador e, para dar início ao processo de revisão tarifária em Santa Gertrudes, a ARSESP
analisou as cláusulas contratuais sobre o assunto, identificando alguns procedimentos e prazos
que prejudicavam sua realização nos termos da legislação. Notadamente, tornaram-se
impraticáveis, por exemplo, a realização de consulta e de audiência pública, obrigatórias pela
matéria e sua relevância conforme artigos 4º e 5º da Lei Complementar Estadual 1.025/2007 – lei
de criação da ARSESP:
Artigo 4º - A ARSESP promoverá consultas públicas
previamente à edição de quaisquer regulamentos e à
aprovação de diretrizes, níveis, estruturas e revisões tarifárias,
bem como nos demais casos definidos no regimento interno.
(...)
§ 2º - O prazo entre a efetiva disponibilização dos documentos
indispensáveis à consulta pública e a instalação desta não será
inferior a 15 (quinze) dias.
Artigo 5º - Antes da tomada de decisão em matéria relevante,
a ARSESP deverá realizar audiência pública para debates, cuja
data, hora, local e objeto serão divulgados com antecedência
mínima de 10 (dez) dias, pela Imprensa Oficial e na página da
ARSESP na rede mundial de computadores.
(...)
Ainda, algumas cláusulas contratuais, como as exemplificadas a seguir, adentram competência
do órgão regulador, impondo instrumentos e procedimentos diversos daqueles entendidos como
necessários pela ARSESP para assegurar a transparência e tecnicidade do processo, bem como
o respeito à igualdade de direitos entre as partes envolvidas (poder concedente, usuários e
prestador de serviços).
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A cada 04 (quatro) anos, contados a partir da data da
assinatura do presente CONTRATO, a CONCESSIONÁRIA
deverá encaminhar ao CONCEDENTE, em até 120 (cento e
vinte) dias de sua verificação, o requerimento de REVISÃO,
contendo todas as informações e dados necessários à análise
do referido pedido de REVISÃO, acompanhado de “relatório
técnico” ou “laudo pericial” que demonstre, inequivocamente,
o impacto ou a repercussão do evento sobre os principais
componentes de custos e seus reflexos sobre as receitas da
CONCESSIONÁRIA, que definam o valor da TARIFA
REFERENCIAL (TR), de acordo com o Plano de Negócios da
CONCESSIONÁRIA.
O CONCEDENTE terá prazo de até 60 (sessenta) dias
contados da data em que for protocolado o requerimento da
REVISÃO referido no item 22.2 anterior, para se pronunciar a
respeito.
(...)
Ao aprovar o valor da REVISÃO proposta pela
CONCESSIONÁRIA, o CONCEDENTE deverá notificar a
CONCESSIONÁRIA a respeito, no prazo de 5 (cinco) dias
contados da data de sua decisão.
Na hipótese de o CONCEDENTE não concordar, total ou
parcialmente, com o valor proposto pela CONCESSIONÁRIA
para a REVISÃO do valor que compõe a TARIFA
REFERENCIAL (TR) deverá informá-la fundamentadamente
acerca das razões de sua inconformidade.
Caso, no prazo referido no item 22.3, o CONCEDENTE não se
manifeste a respeito da proposta de REVISÃO apresentada
pela CONCESSIONÁRIA, esta cobrará a partir da próxima
fatura, a
TARIFA REFERENCIAL (TR) com base no novo valor proposto,
até que haja manifestação final em esfera administrativa, por
parte do poder concedente.
Para dirimir esses entraves e adequar o contrato à legislação e às atividades regulatórias, a
ARSESP propôs à Prefeitura e à Concessionária a celebração de um termo aditivo que, até o
momento, está em fase de negociação, sem previsão de data para conclusão e assinatura.
Fato importante a ser considerado é que a não realização da revisão tarifária no momento
previsto em contrato é sempre indesejável. Sua injustificada postergação pode comprometer a
credibilidade do órgão regulador em relação à capacidade de desempenhar suas atividades.
As agências reguladoras são fonte de garantia de contratos, da
estabilidade de marcos jurídico e regulatório e da gestão de
questões associadas aos desdobramentos dos contratos. A
qualidade da regulação e da fiscalização de contratos de
concessão de 25-30 anos é essencial para atrair o investidor
privado. Quanto maior a insegurança sobre a qualidade das
agências, maiores serão as taxas de retorno requeridas, e
maior será a aversão à tomada do risco por parte dos
investidores. (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA,
2014, P. 16)
Diante do exposto, optou-se, então, pelo afastamento das cláusulas contratuais sobre revisão
tarifária consideradas inaplicáveis pela ARSESP.
Operacionalmente, foi elaborado um relatório pormenorizando o caso, com voto favorável pelo
estabelecimento das etapas do processo da 1ª Revisão Tarifária, com definição de prazos e
responsáveis para o seu cumprimento. O estabelecimento dessas etapas permitiu que os atores
interessados tivessem conhecimento dos instrumentos e procedimentos que a ARSESP adotaria
para a revisão.
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O relatório e o voto foram discutidos e aprovados pela Diretoria Colegiada da ARSESP, resultando
na edição da Deliberação nº 556 de 2015, publicada posteriormente no Diário Oficial do Estado.
Segue íntegra do documento:
DELIBERAÇÃO ARSESP Nº 556
Dispõe sobre o processo da primeira revisão tarifária ordinária
da Concessionária Odebrecht Ambiental Santa Gertrudes S.A.
no Município de Santa Gertrudes, definindo cronograma inicial
de eventos.
A Diretoria da ARSESP, nos termos do Convênio de
Cooperação SSE 004/2010, do Contrato de Concessão
01/2010, da Lei Complementar Estadual 1025/2007, da Lei
11.445/2007, do Decreto 7.217/2010 e da Lei 8.987/1995, e
considerando que:
o item b, inciso IV, § 2º do art. 11 e o inciso IV do art. 22 da Lei
11.445/2007 estabelecem que cabe à entidade reguladora
definir tarifas que assegurem as condições de sustentabilidade
e equilíbrio econômico-financeiro, previstas nos contratos de
concessão ou de programa dos serviços públicos de
saneamento básico;
o inciso IV do art. 23 da Lei 11.445/2007; o item e, inciso II do
art. 30; e o §1° do Art. 51 do Decreto 7.217/2010 atribuem à
entidade reguladora a elaboração de normas tarifárias,
incluindo os procedimentos e prazos para fixação, reajuste e
revisão dos regimes, estruturas e níveis tarifários, cujas pautas
são definidas por ela, ouvidos o titular, o prestador dos
serviços e os usuários;
o art. 6º e o item c, inciso VI, art. 14 da Lei Complementar
Estadual 1.025/2007 atribuem à ARSESP a regulação, controle
e fiscalização, no âmbito do Estado, dos serviços de gás
canalizado e de saneamento básico de titularidade estadual e
municipal delegados com a competência, inclusive, para
deliberar sobre matéria tarifária;
o Convênio de Cooperação SSE 004/2010, firmado entre o
Estado de São Paulo e o Município de Santa Gertrudes, delega
ao Estado, por intermédio da ARSESP, as competências de
regulação, inclusive tarifária, e fiscalização dos serviços
públicos municipais de abastecimento de água e esgotamento
sanitário, nos termos do art. 11 da Lei Complementar Estadual
1.025/2007;
o poder concedente delegou à ARSESP as competências
dispostas no inciso V do Art. 29 da Lei 8.987/1995, atribuindo
à Entidade Reguladora as atividades de regulação, atuação em
reajustes e revisões tarifárias, incluindo a definição da pauta,
procedimentos e prazos, de forma a assegurar a modicidade
tarifária e o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, nos
termos dos itens
1.16 e 1.17 da Cláusula Segunda do Convênio de Cooperação
SSE 004/2010;
o art. 4° da Lei Complementar Estadual 1.025/2007 determina
a promoção prévia de consultas públicas quando da realização
de revisões tarifárias, respeitando o prazo mínimo de 15 dias
entre a disponibilização dos documentos e a instalação da
consulta pública, com posterior elaboração e publicação de
relatório circunstanciado;
que a relevância da revisão tarifária requer a realização de
audiência pública, respeitando o prazo mínimo de 10 dias para
sua divulgação, conforme art. 5° da Lei Complementar
Estadual 1.025/2007;
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a cláusula 22 do Contrato de Concessão 001/2010 firmado
entre o Município de Santa Gertrudes e a Odebrecht Ambiental
de Santa Gertrudes S.A., que discorre sobre a revisão
periódica ordinária, contém procedimentos e prazos que
prejudicam a sua realização pela ARSESP nos termos da
legislação;
o §3° do art. 11 da Lei 11.445/2007 estabelece que os
contratos dos serviços públicos de saneamento básico não
podem conter cláusulas que prejudiquem as atividades
regulatórias; e que
a não realização da revisão periódica ordinária pode prejudicar
a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato,
que é condição fundamental do regime jurídico da concessão,
conforme previsto na cláusula 20 do contrato e cabe ao órgão
regulador estabelecer as condições para sua viabilidade.
DECIDE:
Art. 1º Estabelecer as etapas a serem cumpridas para
realização da primeira revisão tarifária dos serviços de
abastecimento de água e esgotamento sanitário pela
Odebrecht Ambiental Santa Gertrudes S.A. no Município de
Santa Gertrudes, conforme cronograma do Anexo I.
Art. 2º Esta Deliberação entra em vigor na data de sua
publicação.
AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO E ENERGIA DO
ESTADO DE SÃO PAULO - ARSESP, AOS 25 DE MARÇO DE
2015.
ANEXO I
CRONOGRAMA DE EVENTOS DA PRIMEIRA REVISÃO
TARIFÁRIA ORDINÁRIA DO MUNICÍPIO DE SANTA
GERTRUDES
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No Anexo I da Deliberação estão dispostas todas as etapas que deverão ser cumpridas pelos
envolvidos, que diferem daquelas estabelecidas no contrato de concessão.
É importante ressaltar que a Deliberação nº 556 não dependeu de nenhuma espécie de
ratificação posterior para que fosse reconhecida a sua eficácia. O convênio de cooperação que
transferiu as competências regulatórias municipais para a ARSESP foi instrumento suficiente para
que a Agência deliberasse sobre a revisão tarifária.
CONCLUSÃO
Os contratos que transferem a execução de serviços públicos podem conter cláusulas que
dificultem a atividade regulatória. Uma vez que o órgão regulador não é signatário desse tipo de
contrato, ele não tem competência para alterá-lo, entretanto, verifica-se que ele pode – com base
na delegação conferida pelo poder concedente – dispor de mecanismo que afaste essas
cláusulas e permita a realização de suas atividades.
O afastamento das cláusulas contratuais foi fundamental para o início da 1ª revisão tarifária da
concessão de água e esgoto do Município de Santa Gertrudes. Por meio de deliberação –
instrumento regulatório – a Diretoria Colegiada da ARSESP definiu etapas e deu publicidade aos
interessados sobre os meios e procedimentos que a Agência utilizaria para a realização da
revisão.
O afastamento das cláusulas contratuais no caso de Santa Gertrudes atingiu o objetivo inicial,
dando início à realização da revisão tarifária no Município, com a consequente expectativa da
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da concessão. Importante frisar que não houve
nenhuma espécie de objeção por parte da Odebrecht Ambiental Santa Gertrudes S.A. ou pelos
gestores do Município.
Crê-se que o mecanismo da afastabilidade de cláusulas, quando bem aplicado, aumenta o grau
de confiança no sistema regulatório, conferindo a segurança jurídica necessária quando
condições contratuais possam ameaçar o equilíbrio das relações entre a tríade: poder
concedente, usuários dos serviços e prestador.
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RESUMO
A conservação e a preservação dos mananciais de água no Distrito Federal são fundamentais
para a sustentabilidade ambiental da região e merecem grande atenção de todos os envolvidos.
Um dos mecanismos adotados para alcançar este objetivo envolve o Pagamento por Serviços
Ambientais – PSA, através do Programa Produtor de Água. O Programa Produtor de Água tem
como objetivo o controle da poluição difusa rural em bacias de importância estratégica; seu foco
é a redução da erosão, melhoria da quantidade e qualidade da água e regulação do regime
hidrológico dos rios por meio de práticas vegetativas e mecânicas de conservação.
A bacia hidrográfica do ribeirão Pipiripau, no Distrito Federal, tem sido cenário de conflitos pelo
uso da água em razão do seu uso para abastecimento humano (população urbana de Planaltina e
de Sobradinho), irrigação de culturas agrícolas (é uma região de grande produtividade de
hortifrútis), além de servir aos diversos usos na pecuária. Ocupando uma área de 23.527
hectares, a bacia do Ribeirão Pipiripau localiza-se predominantemente no nordeste do Distrito
Federal (90,3%), na divisa com o município de Formosa (GO). Nela concentram-se diversas
atividades de interesse da sociedade, como produção de frutas, grãos, carnes, lazer, proteção
ambiental e captação de água para abastecimento humano. As áreas utilizadas pela agricultura
somam 13.337 hectares (71% da bacia).
Com o objetivo de possibilitar o atendimento satisfatório aos usos múltiplos, resguardar a vazão
mínima remanescente e melhorar a qualidade da água do ribeirão Pipiripau, encontra-se em
execução o Projeto Pipiripau – Produtor de Água, que reúne 18 parceiros, de várias
institucionalidades, colaborando para melhorar o manejo do solo e da água nessa bacia
hidrográfica, com vistas ao aumento da disponibilidade de água através da aplicação de técnicas
de conservação do solo, de reposição da cobertura vegetal em Áreas de Preservação
Permanente e Reserva Legal.
Este Projeto, cuja adesão é de caráter voluntário, promove uma condição inovadora à medida
que se aposta na inversão da lógica em relação à conservação ambiental. Em suma, impera o
sistema do poluidor-pagador, onde alguém que provoque danos ambientais é compelido a pagar
por sua ação, enquanto que nesta nova visão, os produtores são convencidos a cuidar do meio
ambiente e recebem por isso, constituindo-se assim a lógica do provedor-recebedor.
Palavras-Chave – Gestão Sustentável, Recursos Hídricos, Produtor de Água, Pipiripau - DF.
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Objetivo
O objetivo deste trabalho é mostrar os resultados e a efetividade de ações realizadas em
parceria, de forma coordenada e em prol do bem comum, promovendo a sustentabilidade
ambiental da bacia hidrográfica escolhida.
Metodologia
Este trabalho foi desenvolvido a partir de um levantamento dos registros históricos das atividades
desenvolvidas, durante as fases já realizadas do Projeto Pipiripau – Produtor de Água.
Resultados
O Projeto Pipiripau – Produtor de Água, através da realização de ações coordenadas por seus 18
parceiros, de várias institucionalidades, vem colaborando para melhorar o manejo do solo e da
água nessa bacia hidrográfica, com vistas ao aumento da disponibilidade de água através da
aplicação de técnicas de conservação do solo, de reposição da cobertura vegetal em Áreas de
Preservação Permanente e Reserva Legal. Os produtores rurais que adotarem, com sucesso,
práticas e manejos conservacionistas recomendados para as suas propriedades, fazem jus a
receber o pagamento pelos serviços ambientais prestados.
Trata-se de um mecanismo moderno de adesão e gestão voluntária, ou seja, todos os integrantes
do Projeto atuam voluntariamente na busca por um objetivo comum que é a melhoria da saúde
ambiental da Bacia. Deste modo, tem-se um forte sentimento de coesão, trazido tanto pelo amor
à causa ora abraçada, como pela unidade criada pelos trabalhos em realizados em parceria.
Este Projeto tem se revelado modelo para o Brasil e também em outros países, em função dos
seus resultados alcançados principalmente pela grande rede de parceiros que envolve
instituições de instância Federal, Distrital, ONG’s e Terceiro Setor (Serviço social). A participação
e o engajamento dos produtores rurais são fundamentais e contribuem grandemente para o
alcance dos objetivos do Projeto de aumentar a qualidade e quantidade de água. Estes
produtores também são atendidos com ações de Educação Ambiental que visam melhorar sua
qualidade de vida atual e, principalmente, garantir a permanência dos conhecimentos
apreendidos para as gerações futuras.
Os resultados deste Projeto podem ser didaticamente divididos entre diretamente mensuráveis e
não diretamente mensuráveis. Deste modo, podem-se citar como diretamente mensuráveis os
seguintes:
• Rede de parceiros de ponta, extremamente relevante e atuante, contando com órgãos
integrantes das esferas federal, distrital, ONG’s e Terceiro setor. Esta rede de parceria faz
deste Projeto um expoente em relação ao trabalho por meio de cooperação mútua, pois
consegue conjugar esforços de instituições renomadas, de diferentes institucionalidades e
de grande capacidade técnica em prol do mesmo objetivo;

Figura 1 – extensa e renomada rede de parceiros que suporta o Projeto
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• Preservação dos remanescentes de vegetação nativa. Este tipo de vegetação quando
encontrada, merece (e recebe) atenção especial por parte do Projeto, uma vez que demanda
menos investimentos e traz, em si, uma riqueza inestimável. Para que se consiga restaurar
uma estrutura biológica com esta exuberância através de reflorestamento e regeneração
natural levam-se muitos anos, por isso a grande vantagem de se preservar as áreas já
prontas;

Figura 2 – área rica em vegetação nativa preservada com o incentivo do Projeto
• Produção de mudas de plantas nativas e plantio destas na recuperação de APP e Reserva
Legal. Com investimentos propiciados pelo Projeto foi revitalizado um viveiro público no qual
foram produzidas aproximadamente 350.000 mudas de plantas nativas. Também por meio
de parcerias multilaterais dentro do Projeto, foi realizado o plantio de 250.000 destas mudas
(as demais serão plantadas no próximo ciclo chuvoso);

Figura 3 – viveiro de produção e aclimatação de mudas para o Projeto
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Figura 4 – plantio de mudas em propriedade participante do Projeto

Figura 5 – excelente desenvolvimento das mudas plantadas, em 2012, pelo Projeto
• Além de garantir proteção e a manutenção de nascentes, o programa investe pesadamente
na conservação do solo. Dentre as obras mecânicas visando à conservação do solo e a
prevenção de erosões, destacam- se:
• A construção e manutenção de 1.160 ha de terraços;

Figura 6 – Obras mecânicas de conservação do solo - terraços construídos pelo Projeto
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A melhoria de 61,25 km de estradas internas das propriedades;

Figura 7 – Obras físicas de melhoria de estradas rurais - estrada rural melhorada pelo Projeto
A melhoria de 67,5 km de estradas vicinais e a construção e manutenção de 545 bacias de
retenção de água;

Figura 8 – Obras de melhoria de estradas vicinais e bacias de retenção de água construídas pelo
Projeto
Segundo os técnicos que contribuíram para o diagnóstico inicial, perde-se na bacia, anualmente,
mais de dois milhões de toneladas de solo por ano causado pela erosão. Para conter este
prejuízo para as áreas de cultura, o programa já implantou 1.160 ha de terraços (barreiras para
conter a velocidade das águas nas áreas de declive) além da construção de barraginhas e
reforma das estradas.
Da mesma forma, é possível mostrar parte dos resultados não diretamente mensuráveis como
sendo a conscientização ambiental dos envolvidos, que abrange também a melhora de sua
qualidade de vida. A melhora na qualidade ambiental da bacia (que será avaliada/medida por
meio de indicadores indiretos).
Conclusões

• O Projeto já vem trabalhando e continuará focando suas ações na melhoria da saúde da
bacia, provendo maior qualidade e quantidade de água, agindo assim efetivamente na
Gestão dos Recursos hídricos, visando o alcance dos seguintes objetivos:
• Monitoramento da qualidade da água e do solo da bacia;
• Monitoramento da quantidade da água na bacia;
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• Restauração de áreas degradadas por meio do plantio de 1.500.000 de árvores, com custo
estimado em R$ 13.000.000,00;

• Preservação dos remanescentes de vegetação nativa existentes na região, contribuindo
para o enriquecimento da fauna e da flora;

• Promoção da biodiversidade;
• Promoção de ações de Educação Ambiental;
• Recuperação do Canal de Irrigação Santos Dumont, que beneficiará diretamente 90
•
•
•
•

propriedades rurais e a população urbana de Sobradinho e Planaltina, com valor estimado
em R$ 7.200.000,00;
Investimento de R$ 10.000.000,00 em Pagamento por Serviços Ambientais aos produtores
participantes;
Investimento em Pagamento por Serviços Ambientais aos produtores participantes;
Implementação e melhoria de práticas de conservação do solo em toda a bacia, com custo
estimado de R$ 6.000.000,00;
Atuação em aproximadamente 500 propriedades promovendo sua adequação ambiental,
culminando com a restauração e manutenção da saúde ambiental da Bacia.
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RESUMO
O conhecimento sobre os eventos de paralisação na prestação dos serviços de abastecimento
de água e esgotamento sanitário é de grande importância para melhoria da eficiência e da
eficácia dos trabalhos das Agências Reguladoras de Saneamento Básico, visto que podem
indicar áreas em que os serviços não são prestados adequadamente. Com base neste
entendimento a Agência Reguladora de Saneamento Básico e Infraestrutura Viária do Espírito
Santo (ARSI) publicou a Resolução nº 032/2014 que dispõe sobre o procedimento de
comunicação de eventos relevantes na prestação destes serviços. Este trabalho avaliou os
formulários de comunicação encaminhados pela prestadora de serviços de saneamento da
RMGV ao ente regulador no período compreendido entre novembro de 2014 a março de 2015, de
forma a verificar o atendimento à Resolução citada. Foram avaliados a comunicação dos eventos
programados e não programados, de paralisação pontual, ou seja, de uma unidade usuária, e
também o atendimento aos prazos para comunicação estabelecidos na resolução. A partir desta
análise foi possível identificar alguns pontos de melhorias e adequações das informações
enviadas e ter conhecimento dos locais mais afetados por incidentes, e as manutenções que a
prestadora de serviços vem realizando nos sistemas.
Palavras-chave: Regulação do Saneamento, transferência de informação, paralisação dos
serviços.
INTRODUÇÃO
A ocorrência de eventos de paralisação na prestação dos serviços de saneamento se dá pelos
mais diversos motivos, seja de modo planejado ou devido a acidentes e condições imprevistas.
As paralisações programadas tem por objetivo a manutenção preventiva do sistema, substituição
de equipamentos e peças, melhorias nas redes para atender ao crescimento da demanda, dentre
outros. Já as paralisações não programadas se dão devido a acidentes em obras, desgaste de
equipamentos e tubulações, ocorrências meteorológicas, etc.
Segundo Galvão Jr. & Ximenes (2008) a informação enviada pelo prestador de serviços quando
da ocorrência de serviços de manutenção nos sistemas de abastecimento de água e coleta e
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tratamento de esgoto podem ser consideradas uma das principais fontes de informação sobre a
realidade da qualidade do serviço prestado. Para o registro destas ocorrências, deve constar pelo
menos as seguintes informações: o tipo de serviço, a localidade alvo da intervenção, ações a
serem tomadas, justificativas, previsão de início e término e nome do técnico responsável por
prestar a informação. Deve ser informada também a confirmação da conclusão da manutenção
ao final dos serviços.
Conforme os autores supracitados, a edição de normas que definam as informações necessárias
para o exercício da atividade de regulação, a forma de acesso e o prazo máximo de envio dessas
informações constitui uma importante ferramenta. A partir destas informações, o
acompanhamento de tais eventos contribui para que o órgão regulador conheça melhor os
sistemas sob seu controle, possibilitando a percepção de problemas recorrentes e a identificação
de áreas em que os serviços não são prestados adequadamente.
Nesse sentido, a Agência Reguladora de Saneamento Básico e Infraestrutura Viária do Espírito
Santo (ARSI) estabeleceu os critérios para comunicação das ocorrências na prestação de
serviços de Saneamento Básico através da Resolução nº 032/2014, que dispõe sobre o
procedimento de comunicação de eventos relevantes na prestação de serviços de abastecimento
de água e esgotamento sanitário.
Inicialmente, o Artigo primeiro desta Resolução classifica os eventos considerados relevantes:
Art. 1º Os eventos relevantes classificam-se em:
Programados: eventos planejados que motivem a interrupção
e/ou suspensão e/ou comprometimento da prestação dos
serviços, tais como obras, reparos, manutenções, melhorias,
dentre outros;
Não Programados: eventos que motivem a interrupção e/ou
suspensão e/ou comprometimento da prestação dos serviços
e que ocorrerem quando não for possível sua previsão por
serem decorrentes de acidentes, fatores externos alheios à
prestação dos serviços, situações de emergência, e/ou caso
fortuito ou força maior.
Paralisação pontual: é toda a interrupção e/ou suspensão e/ou
comprometimento do serviço de abastecimento de água e/ou
de esgotamento sanitário que atinja uma única unidade usuária
ou unidades condominiais, cuja duração seja superior a 24
horas e decorra de anomalias no sistema do prestador de
serviços.
Após, em seu Art. 10º, é definido os eventos considerados relevantes nos serviços de
saneamento básico:
Art. 10 Nos serviços de abastecimento de água e esgotamento
sanitário, regulados por esta agência, considera-se evento
relevante qualquer ocorrência, programada ou não,
relacionada a instalações, equipamentos ou serviços
operacionais, decorrente de ato intencional ou acidental que,
de maneira isolada ou cumulativa, possa implicar em:
Risco de dano relevante ao meio ambiente, à saúde humana
ou ao patrimônio relativo à concessão ou de terceiros;
Dano efetivo ao meio ambiente;
Prejuízos materiais consumados relevantes, tanto ao
patrimônio relativo à concessão quanto ao de terceiros;
Interrupção e/ou suspensão da prestação dos serviços.
Ainda, o parágrafo segundo mesmo artigo, define as situações de interrupção que devem ser
informados ao ente regulador:
§ 2º Na hipótese prevista no Inciso IV, considerando a rotina de
operação dos sistemas de saneamento, será adotada como
referência para comunicação à ARSI, a situação de interrupção
e/ou suspensão e/ou comprometimento da prestação dos
serviços de:
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Abastecimento de água, em que houver previsão de
desabastecimento por mais de 12 (doze) horas de um número
de economias definidos conforme a Tabela constante do
Anexo IV, ou de usuários caracterizados como estabelecimento
de saúde ou instituição de internação coletiva;
Coleta de esgotos, conforme definido no Art. 63 da Resolução
ARSI Nº 008, de 07 de dezembro de 2010, seu transporte e/ou
tratamento.
A Tabela do Anexo IV a que se refere o Inciso I deste parágrafo é a que se encontra abaixo:
Tabela 1 - Condições de comunicação de evento relevante quando da interrupção e/ou
suspensão do serviço de abastecimento de água.
Municípios da RMGV
Outros Municípios

Desabastecimento de mais de 0,2 % das economias do município.
Desabastecimento de mais de 0,5 % das economias do município. Para
municípios com menos de 4 mil economias, deverão ser comunicadas à
ARSI as paralisações que afetem um mínimo de 20 economias.

Ainda, o Artigo 63 da Resolução ARSI Nº 008/2010, que estabelece as condições gerais para a
prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, citado
no Inciso II do Artigo 10º, dispõe que:
Art. 63 O prestador de serviços poderá interrompera a coleta
de esgoto sanitário no caso de deficiência técnica e/ou de
segurança das instalações da unidade usuária e/ou nos
padrões do esgoto coletado que ofereça risco iminente de
danos a pessoas ou bens. Parágrafo único. Na hipótese do
caput deste artigo, o prestador deverá comunicar o ocorrido
aos órgãos ambientais e de saúde pública, bem como à ARSI,
apontando as causas que justificaram a interrupção dos
serviços.
Em relação aos prazos para comunicação do evento relevante ao ente regulador por parte da
Prestadora de Serviços, este está estabelecido no Artigo 11º da Resolução 032/2014:
Art. 11 Os eventos relevantes definidos no artigo anterior
deverão ser comunicados pelo prestador de serviços à ARSI
através do Formulário de Comunicação de Evento Relevante
definido no Anexo III, nos seguintes prazos:
Eventos relevantes não programados: máximo de 04 (quatro)
horas comerciais, contadas a partir do conhecimento do
evento, para os municípios da Região Metropolitana da Grande
Vitória (...);
Eventos relevantes programados: a comunicação deve ser
realizada com antecedência mínima de 72 (setenta e duas)
horas, além do cumprimento dos dispositivos previstos no §2º
do Art. 59 da Resolução ARSI Nº 008, de 07 de dezembro de
2010;
Parágrafo Único. Caso o evento relevante não tenha sido
solucionado em até 24 horas após o envio do Formulário de
Comunicação de Evento Relevante, o prestador de serviços
deverá manter a ARSI informada via email, telefone ou fax
durante toda a duração da interrupção e/ou suspensão e
encaminhar no mínimo um relatório diário informando o
andamento dos serviços;
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OBJETIVOS
O objetivo geral deste trabalho é apresentar o acompanhamento dos formulários de eventos
relevantes encaminhados pelo Prestador de Serviços da Região Metropolitana da Grande Vitória
ao ente regulador durante o período de novembro de 2014 a março de 2015 e os subsídios que
tais dados proporcionaram para o processo de fiscalização.
O acompanhamento de tais eventos relevantes possui os seguintes objetivos específicos:

• Conhecer melhor os sistemas regulados, possibilitando a percepção de problemas
•
•
•
•
•
•

recorrentes.
Identificação de áreas em que os serviços não são prestados adequadamente.
Criação de um banco de dados com informações de paralisações e a análise periódica do
mesmo.
Melhorar o arcabouço regulatório para acompanhamento dos serviços.
Melhorar a eficiência e eficácia do trabalho da Agência.
Contribuir para o aprimoramento dos serviços de saneamento básico e conhecer as
vulnerabilidades da prestação destes serviços.
Realizar fiscalização ou averiguação das paralisações enquanto da ocorrência das mesmas.

METODOLOGIA
Foi feito o registro em Planilhas de Excel dos comunicados de eventos relevantes referentes à
Região Metropolitana da Grande Vitória, encaminhados pela Prestadora de Serviços por meio de
preenchimento de formulário online no site do órgão regulador, de forma a formar um banco de
dados. Após, realizou-se a análise das informações registradas nos formulários. O período de
análise está compreendido entre novembro de 2014 a março de 2015.
A análise destes dados abrangeu as características das paralisações programadas, não
programadas e pontuais, além do cumprimento dos prazos do envio segundo a Resolução nº
032/2014.
RESULTADOS
Para efeitos de apresentação dos resultados obtidos, os dados de eventos programados e não
programados foram avaliados separadamente dos dados de paralisações pontuais, assim como
a avaliação do cumprimento dos prazos.
Eventos Programados e Não Programados
Dentre os comunicados de eventos relevantes programados e não programados enviados ao
ente regulador, foram registradas 64 ocorrências relacionadas aos serviços executados pela
Prestadora de Serviços, incluindo os de abastecimento de água, de esgotamento sanitário e
escritórios de atendimento. Destas, 07 foram canceladas. Assim, efetivamente ocorreram 57
eventos enquadrados como relevantes. Destes 57, foram registradas 47 Paralisações
Programadas e 10 Não Programadas. A Figura 1 apresenta o quantitativo de eventos realizados
por município. Neste trabalho, para as paralisações que abrangeram mais de um município, foi
contabilizado um evento para cada.

Figura 1 - Quantidade de eventos relevantes comunicados por município da Região Metropolitana
da Grande Vitória.
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Nota-se que os eventos informados ocorreram apenas em alguns municípios da RMGV, não
sendo registradas paralisações em Fundão e Guarapari. Observou-se ainda que no município de
Vitória ocorreu o maior número de eventos.
Em relação às paralisações do serviço de abastecimento de água, foram registrados 53 eventos,
dos quais se enquadram os 07 eventos cancelados citados acima. Assim, efetivamente
ocorreram 46 paralisações de abastecimento de água, o que correspondem a 81% do total.
Ainda, das 46 paralisações, 39 foram relacionados a paralisações programadas e 07 a eventos
não programados.
Dentre as ocorrências mais relevantes nos sistemas de abastecimento de água (SAA), podemos
destacar 08 paralisações em Vitória ocasionadas pelas obras de setorização das redes de
distribuição da Zona Norte da capital, 5 paralisações no SAA de Cariacica para interligação de
redes no bairro de Nova Rosa da Penha, decorrentes da implantação da nova adutora de Água
Tratada de DN600.
Quanto às paralisações no serviço de esgotamento sanitário, foram registrados 07 eventos, o que
corresponde a 12% do total geral de eventos. Destes, 04 foram eventos programados e 03
eventos não programados. Dentre as ocorrências mais relevantes, podem-se citar três
paralisações no Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) de Mulembá, em Vitória e três no SES
de Araçás, município de Vila Velha.
Tabela 2 - Quantitativo de paralisações Programadas e Não Programadas por serviço prestado
em cada município.
Serviç
os

Município

Águ
a
Programa
da

Não
Programa
da

Esgo
to

Escritório de atendimento

Programad
a

Não
Programa
da

Programa
da

Não
Programa
da

Vitória

13

02

02

01

01

00

Cariacic
a

14

02

00

01

00

00

V i l a
Velha

07

00

02

01

01

00

Serra

06

02

00

00

02

00

Viana

01

03

00

00

00

00

Em relação aos eventos não programados, pode-se observar que de forma geral, as paralisações
emergenciais ocorreram devido à:
•
•
•
•
•
•

Acidentes ocasionados por terceiros;
Falta de energia;
Vazamentos em redes, adutoras e válvulas;
Elevada turbidez no manancial de captação de água;
Substituição de peças danificadas;
Problemas decorrentes de paralisações programadas.

O quantitativo deste tipo de evento (não programado) ainda é significativamente reduzido quando
comparado aos eventos programados e o órgão regulador tem conhecimento de ocorrência de
falta de água que não foram informadas, como o caso que ocorreu no município de Guarapari no
início do mês de janeiro de 2015.
Ademais, conforme informado pela Prestadora de Serviços, os eventos cancelados se devem a
problemas operacionais e dificuldades gerenciais com as empreiteiras, ocorrências de chuvas,
ausência de licenças municipais, dentro outros motivos.
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Eventos Relevantes Pontuais
Durante o período avaliado foram contabilizadas 589 paralisações pontuais distribuídas entre
alguns municípios Região Metropolitana da Grande Vitória (Cariacica, Serra, Viana, Vitória e Vila
Velha). A Tabela 3 a seguir contém o quantitativo de paralisações que ocorreram em cada um
desses municípios.
Tabela 3 - Quantitativo de paralisações pontuais por município.
Município

Número de paralisações pontuais

Porcentagem

Cariacica

273

46%

Serra

106

18%

Viana

82

14%

Vitória

48

8%

Vila Velha

80

14%

TOTAL

589

100%

Observa-se que no município de Cariacica é onde ocorreu a maior quantidade de paralisações
pontuais no período avaliado. Também, nota-se que nenhuma ocorrência foi registrada nos
demais municípios da Grande Vitória (Guarapari e Fundão).
Todos os eventos pontuais registrados são referentes somente às paralisações no Sistema de
Abastecimento de Água. Entretanto, o ente regulador tem conhecimento de vazamentos de
esgotos em que é necessário mais de um dia para serem reparados pela prestadora de serviços.
Entende-se ainda que a presença do vazamento na rede de esgoto pode comprometer a coleta e
o afastamento do efluente da residência do usuário e, por isso, os eventos que demorarem mais
de 24 horas para serem solucionados, deveriam ser informados.
Ademais, nos casos de vazamento de esgoto, além dos mesmos serem caracterizados como
interrupção da prestação e/ou suspensão da prestação de serviços, conforme mencionado
acima, também podem implicar em Risco de Dano relevante ao Meio Ambiente, à saúde humana
ou ao patrimônio relativo à concessão de terceiros.
A Tabela 4 a seguir demonstra o tempo mínimo médio e máximo, em dias, para resolução das
paralisações pontuais pela Prestadora de Serviços, durante o período avaliado.
Tabela 4 - Tempo mínimo, médio e máximo, em dias, para resolução das paralisações pontuais
em cada município da Região Metropolitana da Grande Vitória.
Cariacica

Serra

Viana

Vila Velha

Vitória

Mínimo

0,8

1,0

1,0

0,5

0,7

Médio

3,0

3,0

3,9

2,8

3,4

Máximo

14,1

15,3

15,3

12,1

13,1

Observa-se que os prazos entre os municípios não se alteraram muito. Muitas das paralisações
pontuais na prestação do serviço de abastecimento de água são decorrentes de obstruções e
vazamentos nas redes da rua ou em ramais. Estes vazamentos foram identificados nos ramais
dos clientes ou em redes maiores próximas à ligação do usuário.
De acordo com os comunicados encaminhados, a maior parte destes vazamentos só pode ser
identificado através de geofonamento, indicando vazamentos não visíveis e de difícil detecção.
Mesmo assim, nota-se que o tempo demandado para resolução dos problemas é
significativamente elevado, sendo que em alguns casos, se tem registros de que vazamentos
demoraram mais de 15 dias para serem solucionados.
Das 589 paralisações pontuais registradas no período, 115 estão relacionadas a vazamentos em
rede, 105 relacionadas a vazamentos em ramal e cavalete e 145 ocorreram devido a obstruções

198

IX Congresso Brasileiro de Regulação e 3º ExpoABAR

em rede e ramal. Assim, aproximadamente 62% das paralisações estão relacionadas a estes
fatores.
Outras paralisações pontuais no serviço foram decorrentes de melhorias realizadas pela
Prestadora de Serviços no sistema de abastecimento, ou ocorreram devido a problemas com
bombeamento e operacionais, etc.
É importante frisar também que estes dados encaminhados não reproduzem o universo total de
vazamentos eliminados pela Prestadora de Serviços diariamente, nem o tempo médio que a
mesma gasta para eliminar estes vazamentos.
Atendimento ao prazo para comunicação
Em relação ao cumprimento do prazo para comunicar o evento ao ente regulador, para os
eventos relevantes Programados, o cumprimento ao disposto na resolução n° 032/2014 foi
estimado através do tempo decorrido entre o dia do recebimento do formulário da Prestadora de
Serviços e o início do evento. Por sua vez, o cumprimento do prazo para os eventos Não
Programados foi estimado através do tempo decorrido entre a data e hora da ciência do evento
pela equipe da Prestadora e a hora de envio do Formulário.
A Figura 2 (A) apresenta o período total de antecedência em que o evento foi informado e o
tempo mínimo exigido no normativo (linha em vermelho) e a Figura 2 (B) contém o tempo gasto
pelo Prestador de Serviços para informar sobre os eventos Não Programados e o valor máximo
estabelecido na Resolução. Para as duas figuras, as paralisações inseridas na área verde foram
informadas dentro do prazo, ao contrário dos eventos na área vermelha, que foram comunicadas
com atraso.

Figura 2 – (A) Tempo de Comunicação dos eventos relevantes Programados e (B) Tempo de
Comunicação dos eventos relevantes Não Programados em relação ao tempo mínimo
estabelecido na Resolução nº 032/2014.
Conforme observado na Figura 2 (A), apenas um evento foi informado 24 horas antes de o evento
acontecer, sendo que o prazo mínimo para informação é de 72 horas. De forma semelhante, na
Figura 2 (B), dos 10 eventos Não Programados, 03 foram informados após as 4 horas da ciência
do evento por parte da Prestadora de Serviços.
Pode-se concluir desta forma, que apesar de existirem pequenos desvios, na maioria dos
comunicados de eventos relevantes programados e não programados, a Prestadora de Serviços
da RMGV vem cumprindo os prazos previstos na Resolução nº 032/2014.
CONCLUSÃO
A partir desta análise foi possível identificar alguns pontos de melhoria e adequação das
informações enviadas, como por exemplo, o não envio de paralisações programadas de alguns
municípios pertencentes à Região Metropolitana da Grande Vitoria e o não envio de paralisações
pontuais de esgotamento sanitário. Sugere-se ao ente regulador que todos os pontos passíveis
de melhoria sejam explanados para a prestadora de serviços, de forma a orientar a segunda.
Através da análise dos dados, pode-se observar que a publicação da Resolução nº 032/2014 que
trata da Comunicação de Eventos Relevantes, permite ter maior controle sobre o cumprimento
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dos prazos para divulgação das paralisações e eventos de desabastecimento de água e sobre
paralisações nos serviços de esgotamento sanitário previstos na Resolução ARSI nº 008/2010.
O acompanhamento das paralisações nos serviços é um importante instrumento de fiscalização
para o ente regulador. Seu emprego permitiu o conhecimento dos locais mais afetados por
incidentes, a identificação de pontos a serem aperfeiçoados e as melhorias que a prestadora de
serviços vem realizando nos sistemas.
Ainda, diante do cenário de escassez hídrica que está presente na Região Metropolitana da
Grande Vitória, é considerável o tempo que a Prestadora de Serviços gasta para solucionar
alguns problemas de vazamento de água. Assim, recomenda-se ao ente regulador a elaboração
de normativo que estabeleça metas para redução do tempo de reparos de vazamentos de água.
Por fim, recomenda-se ainda ao órgão regulador que o acompanhamento e avaliação dos
formulários de comunicação de eventos relevantes sejam mantidos, visto que a publicação da
Resolução nº 032/2014 é recente e a ainda não existe banco de dados consolido.
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RESUMO
Este artigo objetiva em síntese proceder a uma breve análise sob o ponto de vista legal e
doutrinário sobre o nascedouro e evolução das agências reguladoras no Brasil, inclusive quando
estas adotarem em sua constituição e estruturação a forma de consórcios públicos;
relacionando-os, portanto, com os diplomas legais que lhe são aplicáveis e estabelecendo uma
valoração comparativa com as decisões proferidas pelos Tribunais Pátrios acerca da
possibilidade de que estas agências reguladoras estabeleçam termos de ajustamento de conduta
(TAC) com os entes consorciados e concomitantemente exija-lhes o cumprimento coercitivo
destes ajustes estabelecidos; tudo enfim com o objetivo de ofertar uma possibilidade rápida,
eficaz e substitutiva ao procedimento meramente sancionatório.
Palavras-chave: Agências reguladoras. Natureza e constituição. Consórcios públicos. Termos de
ajustamento de conduta. Legitimidade.
INTRODUÇÃO
A princípio e antes de proceder ao arrazoado sobre o tema proposto, revela-se contundente
destacar que inúmeras são as controvérsias existentes na seara do direito administrativo
relativamente a constituição, natureza e principais fundamentos que permeiam o nascedouro das
agências reguladoras, entendidas estas como um dos instrumentos de operacionalização e
consecução dos princípios básicos da administração pública, mais precisamente no que toca as
atividades de regulação e fiscalização dos serviços públicos, entre os quais destacam-se os de
saneamento básico, que por sua vez compreendem as atividades relacionadas com
o
abastecimento de água potável, manejo de água pluvial, coleta e tratamento de esgoto, limpeza
urbana e o manejo de resíduos sólidos.
Enfim, com esta abordagem traçar-se-á uma sinopse sobre os diplomas legais que determinaram
a obrigatoriedade de constituição das agências reguladoras como entes intermediadores –
prestadores x usuários – e fiscalizadores dos serviços públicos, ou mais especificamente no setor
de saneamento básico, cujo diploma regente é a Lei Federal nº 11.445/07 e o Decreto nº
7.217/10 que a regulamenta, e bem assim quanto a possibilidade de que estas agências adotem
como forma de estruturação, a modalidade legal de consórcios públicos, observado é claro o que
dispõe a Lei Federal nº 11.107/05 e demais dispositivos aplicáveis.
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A despeito, portanto, da pergunta de pesquisa a ser respondida com o estudo e elaboração
deste artigo, apriora-se crível esclarecer que será enfrentada a questão relativa a legitimidade
conferida às agências reguladoras para firmarem os termos ou compromissos de ajustamento de
conduta e consequentemente exigir- lhes o cumprimento sob o viés coercitivo, em especial como
meio de fortalecimento dos poderes fiscalizatórios e sancionatórios que balizam a constituição e
permeiam os objetivos básicos destes entes reguladores.
Para tanto, os objetivos perseguidos enfrentarão dentre outros, a pesquisa e a necessidade
hodierna em subsidiar as agências reguladoras a respeito dos fundamentos legais que norteiam
a celebração dos compromissos de ajustamento de conduta e os instrumentos existentes que
perfectibilizam e emprestam exequibilidade destes frente aos entes consorciados.
Ao final, buscar-se-á estabelecer uma valoração legal e jurisprudencial acerca dos institutos que
subsidiam as atividades das agências reguladoras, com destaque especial à legitimidade e
legalidade dos TAC´s firmados por estas com os prestadores, e também no que tange a evolução
e importância destes ajustes extrajudiciais como instrumentos alternativos e eficazes para
implementar as melhorias nos serviços de saneamento básico e consequentemente promover a
celeridade e primazia ao atendimento dos direitos básicos do usuário.
CONCEITO E PRINCÍPIOS CONSTITUTIVOS DAS AGÊNCIAS REGULADORAS
Quanto aos princípios constitutivos das agências reguladoras, revela-se como de assaz
importância destacar que tais encontram-se insculpidos em nossa Magna Carta Constitucional,
mais precisamente pelo que preconizam os artigos 174 e 1751, cuja redação destes normativos
constitucionais estabelecem textualmente a incumbência do Poder Público para exercer
privativamente os serviços públicos, sejam estes prestados de forma direta, indireta ou sob o
regime de concessão e permissão, sendo que nestes últimos é imperativo cogente a prévia e
inafastável realização de licitação pública, que traduz-se, portanto, como instrumento necessário
ao atendimento dos princípios inerentes à administração pública, entre o quais o da legalidade e
moralidade.
Neste diapasão, e convergindo a temática de discussão para a seara dos serviços públicos de
saneamento básico, que enfim norteiam a realização deste estudo, tem-se que a Lei Federal nº
11.445 de 05 de janeiro de 2007, constitui-se no diploma legal que instrumentalizou e
estabeleceu as principais diretrizes para os serviços de saneamento básico no Brasil,
determinando em especial a necessidade de elaboração de políticas públicas pelo titular destes
serviços e também quanto a definição do ente responsável pela sua regulação e fiscalização, tal
como se depreende pela redação do artigo 9º e seus incisos, que para tanto disciplinam assim:
Art. 9º O titular dos serviços formulará a respectiva política
pública de saneamento básico, devendo, para tanto:
- elaborar os planos de saneamento básico, nos termos desta
Lei;
- prestar diretamente ou autorizar a delegação dos serviços e
definir o ente responsável pela sua regulação e fiscalização,
bem como os procedimentos de sua atuação;
[...]
Enfim, a redação do citado artigo 9º da Lei nº 11.445/07 e seus incisos, são claros e enfáticos ao
disporem quanto ao dever do titular dos serviços públicos formular a sua política pública de
saneamento básico – o que se dará em relação aos municípios com a elaboração do respectivo
Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB), que prescindirá da sua análise e convalidação
através de prévias audiências públicas, e tornar-se-á instrumento estratégico de planejamento,
gestão participativa e condição a liberação de recursos federais para o saneamento básico -, e
bem assim definir o ente regulador e fiscalizador, para enfim, garantir a lisura, transparência e
qualidade na prestação destes serviços; zelando enfim pelos direitos dos usuários quanto a
qualidade e modicidade na cobrança das taxas e tarifas dos respectivos serviços públicos.
Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei,
as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e
indicativo para o setor privado.
1

Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou
permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos.
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Mais adiante, e ainda referendando a Lei Federal nº 11.445/07, extrai-se de seu contexto outros
dois normativos legais que também se constituem em importantes fundamentos da necessidade
imperativa de existência das agências reguladoras – como ente regulador e fiscalizador dos
serviços, direitos e deveres dos prestadores e usuários dos serviços públicos de saneamento -, é
o que se depreende, portanto, da redação dos artigos 11 e 21, que contextualizam assim:
Art. 11. São condições de validade dos contratos que tenham
por objeto a prestação de serviços públicos de saneamento
básico:
- a existência de plano de saneamento básico;
- a existência de estudo comprovando a viabilidade técnica e
econômico- financeira da prestação universal e integral dos
serviços, nos termos do respectivo plano de saneamento
básico;
- a existência de normas de regulação que prevejam os meios
para o cumprimento das diretrizes desta Lei, incluindo a
designação da entidade de regulação e de fiscalização; (Grifo
nosso)
[...]
Art. 21. O exercício da função de regulação atenderá aos
seguintes princípios:
- independência decisória, incluindo autonomia administrativa,
orçamentária e financeira da entidade reguladora;
- transparência, tecnicidade, celeridade e objetividade das
decisões.
Em suma, os subsídios legais supra transcritos, são por si só claros e evidenciadores da
necessidade de existência de uma entidade de regulação e fiscalização, como condição para a
validade dos contratos administrativos que tenham por objeto a prestação de serviços públicos
de saneamento básico, e também quanto aos princípios que deverão ser atendidos para o
exercício desta função de regulação (v.g independência decisória, incluindo autonomia
administrativa, orçamentária e financeira da entidade reguladora, transparência, tecnicidade,
celeridade e objetividade das decisões), tudo com o objetivo precípuo de atender aos fins e
exercer os poderes para os quais foram criados estes entes reguladores.
E a despeito destes poderes inerentes as agências reguladoras e que culminaram por torná-las
eficazes no honroso mister fiscalizatório que lhes foi confiado, faz-se de todo relevante proceder
ao cotejo dos ensinamentos de Marques Neto (2009, p. 60), que com singular maestria preleciona
acerca dos poderes destas agências, enumerando-os como sendo os seguintes: a) poder
normativo, que nas palavras do doutrinar consiste em editar normas e resoluções
complementares aqueles existentes, seja com o sentido de regulamentá-los ou então suprir as
lacunas existentes (abertos e indefinidos); b) poder de outorga, que refere- se ao poder-dever de
emitir e conceder licenças ou autorizações com vistas a limitar ou franquear o exercício de uma
atividade regulada aos usuários; c) poder de fiscalização, que constitui-se senão o principal, mas
um dos mais importantes ao exercício de sua atividade, porquanto objetiva monitorar e impedir o
descumprimento dos diplomas regulatórios, em especial aos usuários atendidos pelos serviços
públicos; d) poder sancionatório, que derivado do poder de fiscalização, mostra-se também
indissolúvel dos demais, e visa a aplicação de multas, advertências e até mesmo atuar para a
suspensão dos serviços públicos, em face da prática de atos lesivos aos direitos dos usuários e
da primazia e excelências dos serviços públicos; e) poder de mediação e conciliação, que visa
prefacialmente ofertar alternativas a aplicação de sanções, com a aproximação das partes
(prestador e usuário ou concessionário e concedente), para enfim mediar e solucionar os conflitos
existentes; e ao final o poder de recomendação, que também visa preventivamente obstar litígios
ou até mesmo prestar orientação ao poder público ou aos concessionários acerca das decisões a
serem tomadas ou até mesmo a edição de normativos legais.
Em abono aos fundamentos e motivações que determinaram o nascedouro das agências
reguladoras, traz a colação os ensinamentos de Batista Júnior (2014), que para tanto discorre
com elevada propriedade acerca deste assunto, senão vejamos verbis:
As agências reguladoras nasceram da necessidade de regular
e fiscalizar as atividades econômicas que o Estado exercia em
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regime de monopólio e os serviços públicos delegados aos
particulares, devendo garantir a normalidade e eficiência na
prestação dos serviços e atividades não mais realizadas
diretamente pelo Estado.
Mais adiante o citado doutrinador discorre ainda sobre a instituição do primeiro ente regulador
(ANEEL), e as demais que a sucederam (no caso ANATEL, ANP entre outras). Denota especial
atenção a abordagem feita acerca da transferência do poder fiscalizador que dantes era exercido
pela administração direta, e que passou a partir de então ser privativo destas agências, como
também ocorreu com as demais que surgiram com a promulgação de algumas leis específicas
dos serviços públicos, como o foi a Lei Federal nº 11.445/07 na seara do saneamento básico.
Ou seja, a criação das agências reguladoras constitui verdadeiro marco histórico e divisor no
segmento de regulação e fiscalização dos serviços públicos, haja vista o simples fato de que
houve verdadeira delegação destes poderes dantes privativos da administração pública direta, e
que passarão a partir de então serem exercidos por entes reguladores independentes, o que
redundou em maior imparcialidade e independência decisória.
E como adiante será demonstrado, no caso das agências reguladoras constituídas sob a forma
de consórcios públicos, tais poderes de regulação e fiscalização podem ser exercidos com ainda
mais autonomia e interdependência, em especial quando constituídas pela associação de
municípios consorciados, porquanto a adoção da gestão associada ou regionalizada destes
serviços confere-lhes maior poder fiscalizatório e decisório, tendo em conta dentre outras
características, a sua independência administrativa, financeira e orçamentária.
AGÊNCIAS REGULADORAS ORGANIZADAS SOB A FORMA DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS
Neste ínterim, feitas as considerações introdutórias acerca dos princípios legais e históricos que
colimaram com a constituição das agências reguladoras, tem-se como de assaz importância
destacar que estas agências podem ser estruturadas juridicamente de diferentes formas, entre as
quais sob a forma de consórcios públicos, que para tanto tiveram como princípio matriz a
Emenda Constitucional nº 19, de 4 de junho de 1998, que por sua vez alterou o artigo 241 da
Constituição Federal de 1988, cuja nova redação passou a dispor assim: “a União, os Estados, O
Distrito Federal e os Municípios disciplinarão por meio de lei de consórcios públicos...”, o que
torna claro e evidente que tal elaboração prescindia de uma lei que se prestasse a regulamentar o
referido artigo constitucional. E tal regulamentação assim ocorreu com a promulgação da Lei nº
11.107 de 06 de abril de 2005, a qual passou a ser conhecida como Lei dos Consórcios Públicos,
que por sua vez foi regulamentada pelo Decreto nº 6.017, de 7 de janeiro de 2007.
Desta feita, as agências reguladoras como também os consórcios públicos constituem-se em
institutos novos em nosso ordenamento legal, sendo certo que a constituição destes entes
reguladores sob a forma de consórcios públicos encontraram posicionamentos favoráveis e
contrários a sua instituição, tendo em conta é claro a sua natureza constitutiva e a dificuldade
encontrada pelos entes consorciados em procederem ao controle e fiscalização dos atos de
gestão.
Em sentido diametralmente oposto, também inúmeros foram os apoiadores desta forma
consorciada de prestação de serviços públicos, que como tal traduz-se em instrumento valioso
aos entes federados, aos municípios e a própria União em centralizar serviços e objetivos
comuns, cuja gestão associada traz em si inúmeras vantagens entre as quais, pode-se destacar a
implementação e realização de interesses comuns dos entes consorciados e como não poderia
deixar de ser relacionado, a atividade de regulação, controle e fiscalização dos serviços públicos
intermunicipais (v.g saneamento básico, transporte intermunicipal, saúde, entre outros), que
tenham sido objeto de delegação pelos respectivos entes consorciados.
Enfim, considerando algumas das inúmeras finalidades e objetivos dos consórcios públicos, e
considerando ainda a abrangência territorial ou intermunicipal que estes podem abarcar e
também a liberdade de ingresso e retirada dos partícipes, extrai-se desde logo a conclusão de
que o consórcio público poderá adquirir conotação e objetivo multifinalitário, podendo atrair para
si os aspectos e objetivos mais relevantes e de interesse do conjunto de municípios ou entes
federativos que o compõem. Assim, são amplas e diversificadas as opções que a constituição de
consórcios pode viabilizar para seus consorciados, que poderão, portanto, concentrar em apenas
um órgão inúmeras atividades de interesse e objetivos comuns.
Para tanto, e considerando a importância que a associação de municípios, entes federativos ou
até mesmo com a presença da União representam para o compartilhamento de informações,
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recursos e enfrentamento conjunto de problemas comuns, traz-se a baila os ensinamentos de
Borges (2006, p. 02), que com muita propriedade discorre sobre está temática, nos seguintes
termos e considerações a saber:
Trata-se de poderoso instrumento que, se bem aplicado,
ensejará amplas possibilidades para municípios, ou mesmo
para estados mais carentes de recursos, de enfrentar
conjuntamente empreendimentos de infra-estrutura, altamente
necessários para suas populações, porém muito dispendiosos.
Poderão, assim, congregar-se associativamente para combinar
e somar os recursos materiais, financeiros e humanos de cada
um, no sentido de realizarem ações conjuntas que, se fossem
desempenhadas por cada ente público, isoladamente, não
ofereceriam a suficiente viabilidade financeira, nem
alcançariam os mesmos resultados positivos, com a desejável
eficiência.
Feitas estas considerações de caráter introdutório assevera-se crível destacar que aos
consórcios públicos pode ser atribuída a personalidade de direito público ou de direito privado,
sendo que para a hipótese de que sejam criados com personalidade jurídica de direito público se
apresentam como associação pública, nos termos do que dispõe o artigo 41, inciso IV do Código
Civil Pátrio, e como tal estarão sujeitos a todas prerrogativas e privilégios próprios das pessoas
jurídicas de direito público, nos termos do que preconiza o artigo 37 da Magna Carta
Constitucional.
Ao passo que se atribuída a personalidade de direito privado, nos termos do que dispõe o artigo
4º inciso IV, da Lei 11.107/05, o consórcio público será associação pública, ou pessoa de direito
privado sem fins econômicos.
E a par da atribuição da personalidade de direito privado aos Consórcios Públicos, traz-se a
cotejo os ensinamentos de Di Pietro (2008, p. 451 apud CARNEIRO, 2009), que com elevada
maestria discorre sobre os requisitos e normatizações que devem nortear a constituição sob a
égide de direito privado, senão vejamos as considerações discorridas neste particular “verbis”:
Se tiver personalidade de direito privado, o consórcio, que se
constituirá ‘mediante o atendimento dos requisitos da
legislação civil’ (art. 6º, inciso II), ‘observará as normas de
direito público no que concerne à realização de licitação,
celebração de contratos, prestação de contas e admissão de
pessoal, que será regido pela Consolidação das Leis
Trabalhistas – CLT’ (art. 6º, § 2º)
E mais adiante conclui Carneiro (2009), acerca da temática relativa a personalidade de direito
privado atribuída aos consórcios públicos assim:
Não é o fato de esse tipo de consórcio ter personalidade de
direito privado que ele ficará de fora da Administração Indireta,
uma vez que não tem como uma pessoa política instituir
pessoa jurídica administrativa como se tivesse instituída pela
iniciativa privada, uma vez que todos os entes criados pelo
Poder Público para desempenhar funções administrativas do
Estado têm que integrar a Administração Pública Direta ou
Indireta
Entrementes as considerações supra discorridas, e as controvérsias enfrentadas quanto a
atribuição da personalidade jurídica dos consórcios públicos: público ou privado; dúvidas não há
de que o regime jurídico a ser aplicável aos consórcios públicos de maneira integral, é o regime
jurídico de Direito público, como a propósito preleciona Viana (2008), nos seguintes termos:
Inobstante a expressa previsão contida na Lei nº 11.107/05 a
respeito de os consórcios públicos poderem se constituir
como pessoa jurídica de Direito privado, parece não haver
dúvidas, após todas as considerações tecidas, de que o único
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regime jurídico a ser aplicável aos consórcios públicos de
maneira integral, é o regime jurídico de Direito público.
A expressa ressalva contida no §2º do art. 6º da Lei
nº11.107/05, no que tange a observância, pelos consórcios
públicos de Direito privado, de normas pertinentes ao regime
jurídico de Direito público, atestam a inegável sujeição dos
consórcios ao regime de Direito público, mesmo diante da
previsão de que as normas que regem as associações civis
são aplicadas a ambos os tipos de consórcios, de forma
subsidiária, nos termos do art. 15 da mesma Lei.
Enfim, superada a discussão relativamente aos consórcios públicos e a sua subsunção ao regime
jurídico do direito público, e considerando também a pluralidade de estruturação que as
entidades reguladoras podem adotar, entre as quais a organização sob a forma de consórcios
públicos, faz-se de todo relevante ponderar que a adoção do sistema organizacional sob este
viés retro mencionado, encontra sua fundamentação legal no artigo 2º, inciso IV do Decreto nº
7.217/10 – que regulamentou a Lei Federal nº 11.445/07 -, que por sua vez conceituou entidade
de regulação, nos seguintes termos:
Art. 2º Para os fins deste Decreto, consideram-se:
I – [...]
IV - entidade de regulação: entidade reguladora ou regulador:
agência reguladora, consórcio público de regulação,
autoridade regulatória, ente regulador, ou qualquer outro órgão
ou entidade de direito público que possua competências
próprias de natureza regulatória, independência decisória e
não acumule funções de prestador dos serviços regulados;
(Grifo nosso)
E some-se ao dispositivo legal supra citado, o permissivo legal do artigo 31, § 1º do referido
Decreto nº 7.217/10, o qual também facultou que a regulação e fiscalização dos serviços de
saneamento opere-se sob a forma associada (consórcio público), quando textualmente dispõe
assim:
Art. 31. As atividades administrativas de regulação, inclusive
organização, e de fiscalização dos serviços de saneamento
básico poderão ser executadas pelo titular:
I - [...]
§ 1º O exercício das atividades administrativas de regulação de
serviços públicos de saneamento básico poderá se dar por
consórcio público constituído para essa finalidade ou ser
delegado pelos titulares, explicitando, no ato de delegação, o
prazo de delegação, a forma de atuação e a abrangência das
atividades a ser desempenhadas pelas partes envolvidas
Ou seja, os normativos legais supra transcritos, permitem aos entes federados constituírem-se de
forma associada para fins de constituição de um consórcio público que exerça as funções de
regulação, controle e fiscalização dos serviços públicos de saneamento básico, que como tal têm
se mostrado eficazes no cumprimento de todas as obrigações delegadas, permitindo, inclusive,
amplo acesso de todos os interessados às informações sobre a prestação dos serviços
regulados e também sobre suas atividades, em nítida observâncias aos princípios da
transparência e polícia administrativa.
AGÊNCIAS REGULADORAS: LEGITIMIDADE PARA FIRMAR TERMOS DE AJUSTAMENTO
DE CONDUTA
Antes de proceder ao cotejo analítico sobre a temática da legitimidade conferida às agências
reguladoras para a celebração dos termos de ajustamento de conduta, faz-se mister destacar
que tais ajustes têm se tornado uma forma mais célere e eficaz a solução dos litígios, inclusive
como forma alternativa a aplicação das multas, que em muitas vezes tem se mostrado inócuas
aos fins colimados pela administração pública, que é a excelência nos serviços públicos e a
satisfação do usuário.
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Oportuna é a lição de Marques Neto (2009), que discorre acerca do conceito emprestado aos
termos ou acordos substitutivos e suas características que pressupõem primeiramente o
abandono do procedimento sancionatório, este entendido como o iter estabelecido pela norma
jurídica de apuração da verdade com vistas à aplicação de uma sanção; ainda compreende o
abandono da própria prerrogativa de punir em favor de providências mais efetivas para
consecução do interesse público e, por fim a renúncia parcial à aplicação de uma sanção, seja
em natureza, seja ainda em volume (montante).
Assim, superadas todas as questões precedentes, e considerando que a temática central deste
estudo proposto é a analise quanto a legitimidade conferida às agências reguladoras para
celebrar os termos de ajustamento de condutas (TAC´s), entendidos estes como espécie de
acordo substitutivo a aplicação de sanções administrativas ou monetárias; faz-se então
contundente destacar que o diploma geral que rege a celebração dos TAC´s, é o mesmo que
disciplina a Ação Civil Pública, no caso a Lei nº 7.347/85, que em seu artigo 5º, estabelece
textualmente aqueles que estariam legitimados para propor a ação civil pública, a saber: o
(i) o Ministério Público, (ii) a Defensoria Pública, (iii) a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios, as autarquias, fundações públicas, as empresas públicas e as sociedades de
economia mista e (v) as associações na promoção dos direitos tutelados pela Lei.
Para tanto, e objetivando comprovar a legitimidade conferida às agências regulatórias para
celebrar os TAC´s, como também exigir seu cumprimento, assevera-se crível destacar que o § 6°
do dispositivo legal supra citado, enumera quais seriam os legitimados para propor a ação civil
publica ou alternativamente exigir a tomada dos TAC´s, assim: “Os órgãos públicos legitimados
poderão tomar dos interessados compromisso de ajustamento de sua conduta às exigências
legais, mediante cominações, que terá eficácia de título executivo extrajudicial”.
Transpondo estes dispositivos para então amoldá-los a qualificação e legitimidade conferidas as
agências reguladoras, compreende-se que os entes federativos (municípios – administração
direta) a ela consorciadas outorgaram-lhe via adesão ao protocolo de intenções e ulterior
ratificação via edição de lei municipal, os poderes de regulação e fiscalização dos serviços
públicos de saneamento básico, cuja delegação regulatória faz presumir que os municípios estão
a partir de então submetidos aos diplomas legais editados pelas agências regulatórias, bem
como aqueles estaduais e federais porventura aplicáveis.
Enfim, objetivando melhor esclarecer os efeitos da delegação da função regulatória às agências
reguladoras, traz a colação o entendimento manifestado por Oliveira (2015), o qual dispôs nos
seguintes termos:
Uma vez que há a instituição de uma agência reguladora
responsável pelo exercício da função regulatória concernente a
algum serviço público, resta configurada a delegação da
competência para o exercício dessas atividades, que passa da
Administração Pública direta para uma entidade pertencente à
Administração Pública indireta. Ou seja, há a transferência
dessas atividades, que deixam de ser exercidas pela
Administração Pública direta e passam a ser desempenhadas
por outra entidade, pertencente à Administração Pública
indireta. Como visto, no setor de saneamento básico, a Lei
Federal nº 11.445/2007, aplicável a todos os entes federados,
determina que a atividade regulatória deve ser exercida por
uma entidade com independência decisória, o que demanda a
sua autonomia administrativa, orçamentária e financeira. Tratase do que é comumente denominado por agências
reguladoras. (Grifo nosso)
Claro está, portanto, que uma vez delegada a competência regulatória, no caso: dos entes
federativos à entidade reguladora, caberá a esta e somente a esta, proceder a todos os atos
relativos a regulação e fiscalização dos serviços públicos que foram objeto da adesão ao
protocolo de intenções e ratificada por lei do ente consorciado; o que significa dizer que este
deverá submeter-se aos diplomas de conteúdo regulatório, bem como permitir todas as ações
fiscalizatórias, e se por fim descumprir algum dispositivo legal, estará então sujeito as sanções
aplicáveis, ou alternativamente, transacionar com a agência reguladora para corrigir as “não
conformidades” encontradas em processo de fiscalização e instauração de processo
administrativo, assegurado sempre o contraditório e ampla defesa.
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Neste diapasão, as agências regulatórias, por força do que dispõe o artigo 5º, inciso III c/c § 6º
da Lei nº 7.347/85, e também com escólio nas disposições do código de defesa do consumidor,
estão legitimadas a celebrar ajustes de conduta com os entes regulados e seus concessionários/
permissionários, como a propósito se extrai das lições de Kato (2012), que a despeito da
legitimidade conferida as agências regulatórias para estabelecerem os termos de ajustamento de
conduta, lastreados na Lei nº 7.347/85, consigna nos seguintes termos:
Nessa perspectiva, entende-se que estão legitimados os entes
da Administração direta ou indireta vinculada a algum dos
entes federativos previstos no art. 5º, III. Como destaca Geisa
Assis Rodrigues, “[O] órgãos públicos típicos, mesmo sem
personalidade jurídica, podem celebrar o ajuste desde que
detenham personalidade moral (...) estando legitimados a agir
em juízo, como o PROCON, e os órgãos do Sistema Nacional
do Meio Ambiente.” Assim, agências executivas e reguladoras
podem celebrar seus acordos com fundamento nessa Lei.
Nesse ponto, note-se que a própria ANATEL tem utilizado
desse fundamento legal para legitimar a celebração de seus
acordos – como já tratado acima e defendido também por
Carlos Ari Sundfeld e Jacintho Arruda Câmara.
Por fim, e não menos importante é a transcrição de decisão proferida pelo e. TRF da 5ª Região, o
qual decidiu pela legalidade de portaria ditada pela ANP, em face é claro, do poder regulamentar
reconhecido às agências reguladoras, cuja ementa está disposta assim:
EXECUÇÃO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. FISCALIZAÇÃO
DA ANP. REVENDA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO POR
PREÇO ACIMA DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELA
P O R TA R I A I N T E R M I N I S T E R I A L 2 1 2 / 2 0 0 0 . P O D E R
REGULAMENTAR DAS AGÊNCIAS REGULADORAS. ARTIGO
69 DA LEI 9.478/1997. LEGALIDADE DA PORTARIA.
Não merecem acolhimento as assertivas concernentes à
inconstitucionalidade da Portaria Interministerial 212/2000 - a
qual estabelecera preços máximos para a revenda de óleo
diesel e gás liquefeito de petróleo -, por haver desbordado da
competência legislativa enunciada pelo art. 238 da
Constituição Federal.
Apenas mediante a edição da lei federal nº 9.478/1997 é que
foi instituída a Agência Nacional do Petróleo, e definidas as
suas competências; daí a necessidade de editar normas que
alcancem a especificidade das situações jurídicas subsumidas
à sua competência, o que é feito, legitimamente, através de
portarias.
Na hipótese, a fiscalização administrativa constatou que a
apelante revendia GLP em valores superiores aos limites
máximos estabelecidos pela Portaria Interministerial nº
212/2000, incidindo, dessa forma, na prática de conduta
consignada no art. 3º, III, da Lei 9.847/1999. (TRF5, AC
566.030, Relator: Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima.
Disponibilizado em: 26/06/2014)
Em suma, dúvidas não há acerca da legitimidade conferida às agencias regulatórias para celebrar
os termos de ajustamento de conduta (TAC) com os seus entes consorciados e se acaso
descumpridos, poderá então valer da natureza de título executivo extrajudicial que lhe confere o §
6º, parte final da Lei nº 7.347/85, para exigir o seu cumprimento na esfera judicial.
Neste diapasão, as agências reguladoras constituem-se, portanto, em importantes instrumentos
de descentralização do poder estatal, fiscalizatório e polícia administrativa, que para tanto
prescindem que estejam munidas de importantes ferramentas para melhor desempenhar suas
funções com eficiência técnica, jurídica e regulatória, proporcionando aos usuários dos serviços
públicos maior satisfação.
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E no segmento de regulação dos serviços públicos de saneamento básico, as agências
reguladoras no exercício do poder da discricionariedade administrativa que lhe é inerente, via
delegação da administração direta, tem a seu favor a prerrogativa de utilizar-se de meios outros
que não sejam exclusivamente o poder sancionatório e aplicação de multas, o que vem
corporificado com a adoção dos termos de ajustamento de conduta que visam dentre outros fins
a cessação da prática irregular, a reparação dos danos causados pela transgressão; ou enfim,
coibir novas práticas lesivas ao usuário ou alternativamente impor formas dissuasivas ou
reparatórias ao dano causado.
É fato, portanto, que os termos de ajustamento de conduta traduzem-se em novos instrumentos
postos a disposição das agências reguladoras para coibir práticas lesivas a boa prestação dos
serviços públicos, constituindo a aplicação de sanções como o último meio a ser empregado
para equacionar as irregularidades encontradas, haja vista que as tendências que norteiam a
moderna prática da administração pública tem-se pautando sempre em aplicar aquela
penalização que se mostre menos gravosa ao prestador e mais eficaz ao usuário/consumidor.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo acerca das agências reguladoras, sua constituição e os poderes que lhe são inerentes
em face de suas atribuições no segmento regulatório e fiscalizatório de serviços públicos de
saneamento básico são relativamente novas, sendo ainda escassas as obras doutrinárias acerca
do tema, cuja construção jurisprudencial tem se lastreado nos diplomas legais então existentes.
No entanto, é incontroverso que os entes regulados, sejam eles os municípios, estados ou a
união, e os respectivos permissionários ou concessionários dos serviços públicos de saneamento
básico, devem redobrar a preocupação em ofertar aos usuários dos serviços públicos com
excelência e cuja cobrança das taxas e tarifas devem estar pautadas pela observância à
modicidade e aos princípios que regem a administração pública em geral.
A par de tudo quanto foi exposto, e uma vez definida a competência e legitimidade conferida as
agências reguladoras para estabelecer o termo de ajustamento de conduta (TAC) com seus entes
consorciados, vale a pena destacar que o TAC é um valioso instrumento colocado à disposição
da administração pública em face da previsão geral na lei da ação civil pública (Art. 5º, §6°, Lei nº
7.347/85), e também pelas disposições do código de defesa do consumidor. Através deste
instrumento, todos os órgãos públicos legitimados para propor a referida ação civil pública
estariam paralelamente autorizados a obter dos entes consorciados infratores o estabelecimento
de um compromisso de adequação de conduta às exigências da Lei, sob pena de que este
compromisso converta-se em título executivo extrajudicial e sujeite-lhes as penas e
procedimentos próprios da execução por titulo extrajudicial.
Em suma, é de crucial importância empreender estudos e esforços conjuntos para fortalecer a
atividade regulatória em nosso país, porquanto somente assim dar-se efetividade e cumprimento
as diretrizes e exigências da Lei nº 11.445/07, Decreto nº 7.217/10, e em especial aos normativos
preconizados pela nossa Magna Carta Constitucional, e também porque estará cumprido o
honroso mister regulatório e fiscalizatório conferidos às agências de regulação.
E no tocante as agências reguladoras dos serviços de saneamento básico, tem-se que os termos
de ajustamento de conduta também se mostram como importantes instrumentos a consecução
dos seus objetivos, haja vista é claro a importância que a preservação dos recursos hídricos e o
destino adequado dos resíduos sólidos têm norteado todos os níveis da administração pública e
a política ambiental mundial.
A preocupação em adotarem-se instrumentos mais eficazes a preservação da natureza e dos
recursos hídricos – como são exemplos os termos de ajustamento de conduta - devem, enfim,
nortear a moderna administração pública, para enfim garantir as gerações futuras um ambiente
ecologicamente equilibrado e sustentável.
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RESUMO
Este trabalho tem como objetivo apresentar o conceito de Diferenciação de Risco Regulatório
(Regulatory Risk Diﬀerentiation) aplicado à Fiscalização de empreendimentos de geração de
energia, por meio da criação de novo modelo (Framework) de Fiscalização em 3 níveis. Tal
modelo utiliza conceitos de análise de risco, a partir de indicadores, para identificar
empreendimentos com baixo desempenho operacional e maior risco de inadequação regulatória.
Para exemplificar o conceito de diferenciação de risco regulatório, será apresentado um estudo
de caso que foi aplicado para avaliação de desempenho operacional das principais usinas
hidrelétricas do Sistema Interligado Nacional (UHEs Tipo I)
Palavras Chaves: Fiscalização, Geração, Diferenciação de Risco Regulatório, Indicadores de
Desempenho.
INTRODUÇÃO
Assegurar de forma efetiva a adequação regulatória de agentes regulados (“Regulatory
Compliance”) é um dos principais objetivos de uma agência reguladora e é algo indispensável
para que o mercado possa se desenvolver de forma equilibrada e em benefício da sociedade.
Tradicionalmente, os órgãos reguladores primam por aprimorar continuamente os processos de
regulamentação, ou seja, aperfeiçoar as metodologias de como os regulamentos são pensados e
desenhados, de forma a torná-los mais inteligentes e efetivos. Entretanto, em grande parte dos
países, pouco esforço é realizado no sentido de estudar novas formas de aprimorar as técnicas e
ferramentas de fiscalização com vistas a garantir a eficácia da implementação dos regulamentos.
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Apenas recentemente, tem se dado maior importância em se repensar os processos de
fiscalização de forma a se modernizar os procedimentos de aplicação da adequação regulatória.
Infelizmente são poucos os trabalhos publicados que abordam novas estratégias para a
fiscalização de serviços públicos no Brasil.
Em relação à literatura internacional, alguns trabalhos têm convergido no sentido de se
estabelecer alguns princípios básicos que norteiam as boas práticas de uma estratégia de
fiscalização moderna [2], [3]. Uma estratégia de fiscalização eficiente deve objetivar maximizar a
adequação regulatória e minimizar os custos administrativos – tanto do agente regulado quanto
do regulador – envolvidos nos processos de fiscalização.
Dentre os princípios e boas práticas da fiscalização moderna, alguns já são conhecidos e
devidamente aplicados pela maior parte dos órgãos reguladores no Brasil, por exemplo:
transparência, contraditório, ampla defesa, proporcionalidade.
Contudo, as práticas modernas de fiscalização também envolvem alguns conceitos, que apesar
de parecerem óbvios, ainda não foram totalmente absorvidos na cultura das instituições
reguladoras no Brasil. Este trabalho tem como objetivo apresentar alguns desses “novos
conceitos”: os princípios de diferenciação de risco regulatório e de responsividade.
A diferenciação de risco regulatório é um processo utilizado por entidades reguladoras para
avaliar sistematicamente os riscos associados às não conformidades dos entes regulados. Dentre
os modelos de diferenciação de risco regulatório, o conceito de fiscalização responsiva,
apresentado inicialmente por Ian Ayres e John Braithwaite [1], sugere que ações de fiscalização
devem variar de acordo com o risco e, sobretudo, de acordo com o comportamento do agente
regulado. Tal conceito normalmente é representado por meio de uma pirâmide da fiscalização
(tradução não literal de “enforcement pyramid”) cujo exemplo está apresentado na Figura 1.

Figura 1. Pirâmide da Fiscalização

Do lado esquerdo da pirâmide estão descritos os comportamentos dos agentes regulados e do
lado direito, as ações de fiscalizações mais adequadas de acordo com o comportamento
apresentado. Quanto mais no topo da pirâmide, mais inadequado é o comportamento do agente
e, portanto, mais incisivas devem ser as ações de fiscalização.
Percebe-se que na base da pirâmide estão os agentes que querem fazer a “coisa certa”, onde se
encontram a maior parte dos agentes. Do ponto de vista do órgão regulador, a atuação mais
adequada para esse grupo de agentes é a de simplificar e facilitar os processos, de forma que a
fiscalização não cause um ônus desnecessário aos agentes e que não consuma os recursos, já
limitados, do regulador.
No segundo nível da pirâmide, encontram-se aqueles agentes que tentam, mas nem sempre tem
sucesso no que se refere à adequação regulatória. Para esse grupo de agentes, as ações devem
estar mais relacionadas ao caráter educativo da fiscalização (instruir e assistir) do que ao caráter
punitivo.
No terceiro nível, encontram-se os agentes que não querem cooperar, ou seja, que tenderão a
apresentar comportamentos inadequados mesmo tendo conhecimento dos regulamentos. Para
esses agentes, a ação de fiscalização deve ser mais incisiva e devem ser tomadas medidas
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coercitivas para coibir tal comportamento, tais como advertências, multas e outros mecanismos
regulatórios com efeitos financeiros negativos para os agentes.
O topo da pirâmide se refere aos casos mais graves, os agentes que deliberadamente decidiram
por não cooperar. Nesse caso, o regulador não deve hesitar em exercer plenamente o conceito
de mão forte do regulador e adotar medidas mais contundentes como: intervenção ou até
mesmo a retirada do agente do mercado.
Um aspecto interessante a ser observado na pirâmide de fiscalização é que os custos
regulatórios aumentam da base para o topo da pirâmide, ou seja, os recursos necessários para
se atuar nos níveis mais altos da pirâmide são muito maiores que para os níveis mais baixos.
É importante reiterar que cada nível da pirâmide exige uma resposta diferente da fiscalização
sendo necessário observar que uma atuação inadequada do regulador – seja ao nivelar as ações
para agentes em patamares diferentes, seja por falhar em atuar de forma incisiva nos casos mais
graves – pode levar a um achatamento da pirâmide e ao aumento do número de agentes com
comportamento inadequado.
Observa-se que o conceito de diferenciação de risco regulatório pode ser confundido com uma
simples questão de exercício de “bom-senso” nas ações do regulador. Contudo, a aplicação do
conceito não é algo trivial e nem sempre sua essência está presente nas ações do dia-a-dia do
regulador.
Dentre os diversos motivos que dificultam a aplicação de tal conceito na prática, destacam-se
algumas concepções pré-existentes na cultura da fiscalização, por exemplo: todos os agentes
devem ser igualmente fiscalizados; um bom fiscal é aquele que sempre encontra não
conformidades; toda e qualquer infração deve acarretar em uma punição; entre outras.
Outros fatores inibidores são a complexidade e a hesitação em adotar medidas mais
contundentes. São comuns casos de leniência com agentes que se encontram no topo da
pirâmide por receio de se aplicar o “remédio amargo” da mão forte do regulador. Também são
comuns casos de ações exageradas do regulador, como aplicação de pesadas sanções para
agentes que queriam fazer a coisa certa e que precisavam simplesmente de uma orientação para
atingir a adequação regulatória, objetivo comum ao do próprio regulador.
Finalmente, é importante destacar que a literatura também apresenta casos de sucesso no que
tange a aplicação de novas “ações regulatórias” que permitem uma resposta correta para cada
tipo de agente. Um bom exemplo se refere à divulgação de resultados e publicação de rankings,
que incentivam que os agentes façam comparativos com seus pares. Essa situação produz
efeitos que contribuem tanto para incentivar os agentes de maior conformidade regulatória a
permaneceram na base da pirâmide, quanto para constranger os agentes que estão mais no topo
de modo a promover mudanças de comportamento.
A FISCALIZAÇÃO EM 3 NÍVEIS
Com o objetivo de se reestruturar a fiscalização de empreendimentos de geração de energia
elétrica, incorporamos o conceito de diferenciação de risco regulatório e desenvolvemos um
modelo de fiscalização em 3 níveis que está representado na Figura 2.

Figura 2. Modelo de Fiscalização em 3 Níveis

O Primeiro Nível, ou Monitoramento, é o mais abrangente e envolve o universo de todos os
agentes de geração de energia. Nesse nível, os agentes são monitorados por meio de
indicadores de qualidade e desempenho gerados a partir de dados obtidos por meio de
formulários de Auto Declaração dos próprios agentes e de bases de dados de outras instituições
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como Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS e Câmara de Comercialização de Energia
Elétrica – CCEE.
A fiscalização realiza uma análise de risco de forma a se filtrar os empreendimentos que
apresentam um risco potencial para uma determinada avaliação. Por exemplo, para a avaliação
de usinas em implantação, o monitoramento poderá avaliar quais empreendimentos apresentam
maior risco de atraso na conclusão das obras. Já para a avaliação de usinas hidrelétricas mais
estratégicas para o equilíbrio entre oferta e demanda de energia no Sistema Interligado Nacional
– SIN, o monitoramento poderá avaliar o desempenho operacional das instalações. O próximo
capítulo irá detalhar como foi feita a seleção das Usinas Hidrelétricas com despacho centralizado
(UHEs Tipo I) com maior “risco”, ou seja, as instalações que têm apresentado o pior desempenho
operacional.
Convém destacar que a análise de risco realizada nessa etapa, por abranger o universo total dos
agentes, deve dispor de uma base de dados organizada e de indicadores quantitativos, de modo
a viabilizar cruzamentos de informações automatizados e uma análise sistematizada.
Ressalta-se que o resultado do Monitoramento, além de permitir a seleção dos empreendimentos
de maior risco, também visa permitir que seja feita uma análise geral do setor em relação a
determinados padrões, como por exemplo: qual o tempo médio para construção de uma usina
eólica? Qual a disponibilidade média das unidades geradoras hidráulicas?
O Segundo Nível, ou Ação à Distância, envolve um conjunto menor de usinas, justamente as
usinas selecionadas por meio da análise de risco realizada no Monitoramento. Este nível
contempla uma análise mais minuciosa dos indicadores, análise documental e solicitação ao
agente de informações complementares.
Como a análise realizada nessa etapa é mais minuciosa e conta com informações qualitativas
detalhadas, é possível que sejam observados eventuais casos de “Falso Positivo”, ou seja, casos
em que a avaliação de risco realizada no nível de monitoramento não se confirme.
Um dos resultados obtidos nesta fase é a produção de um “Dossiê” do Agente, que irá compilar
as análises quantitativas e qualitativas realizadas. Caso a investigação de segundo nível seja
suficiente para apuração da adequação ou inadequação regulatória e conclusão da ação de
fiscalização, os procedimentos e ritos formais da fiscalização podem ser realizados sem a
necessidade de uma ação presencial.
Contudo, em diversos casos é necessária à realização de uma fiscalização presencial, seja pela
necessidade de se coletar mais evidências, seja pela necessidade intrínseca da inspeção “inloco” de alguns tipos de fiscalização.
Nesses casos, a fiscalização avança para o Terceiro Nível do Modelo que é a Ação Presencial.
Observa-se que na maior parte dos casos, a fiscalização presencial só será realizada após a
realização das etapas anteriores, o que traz foco e inteligência na inspeção de campo, além de
otimização dos recursos do regulador e dos agentes regulados. Em outras palavras, a
fiscalização de campo irá focar nos itens selecionados e estudados nas etapas anteriores, ou
seja, nos que existem evidências de possíveis problemas e/ou necessidade de confirmação de
vistoria em campo.
Tendo em vista que empreendimentos de geração de energia elétrica normalmente se encontram
em lugares de difícil acesso e que a presença física de representantes do regulador demanda
recursos significativos, é fundamental que as fiscalizações de campo sejam objetivas e tenham
foco específico. [2]
O Fluxograma apresentado na Figura 3 ilustra de uma forma geral os procedimentos e etapas
que fazem parte do modelo de fiscalização em 3 níveis e o objetivo é que esse modelo de
fiscalização seja aplicado para todos os tipos de fiscalização de empreendimentos de geração de
energia: de implantação de novas usinas, de avaliação de desempenho de usinas existentes, de
avaliação de obrigações regulatórias etc.
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Figura 3. Fluxograma Geral das Etapas de Fiscalização em 3 Níveis

O próximo capítulo irá exemplificar a aplicação desses conceitos a partir da apresentação de um
caso prático que se refere à Fiscalização de Desempenho de Usinas Hidrelétricas com Despacho
Centralizado (UHEs Tipo I).
ANÁLISE DE CASO PRÁTICO – DESEMPENHO DE UHEs TIPO I
– MOTIVAÇÃO
Trata-se de uma fiscalização de desempenho operacional das principais usinas hidrelétricas do
SIN, que são aquelas com despacho centralizado (UHEs Tipo I).
Esse tipo de fiscalização foi utilizado como piloto para a implantação da metodologia de
fiscalização em 3 níveis e apesar de o desenvolvimento das ferramentas e procedimentos ainda
não estarem concluídos, diversos resultados já foram obtidos nos 3 níveis de fiscalização.
As UHEs Tipo I foram escolhidas como o escopo do piloto por dois motivos principais: i.
correspondem à maior parte da potência instalada (em torno de 64%) do Sistema Interligado
Nacional – SIN; ii. contam com dados de indicadores de desempenho calculados de forma mais
confiável e uniformizada, já que existe um processo de consistência das informações e apuração
centralizada de tais indicadores pelo ONS e pela CCEE.
– MONITORAMENTO
A análise do desempenho de usinas em operação a partir de indicadores de desempenho passou
a fazer parte da rotina de fiscalização a partir de meados de 2010 e se iniciou a partir do
acompanhamento dos indicadores apurados pelo ONS e descritos no Submódulo 25.8 dos
Procedimentos de Rede do ONS.
Posteriormente, a SFG passou também a acompanhar dados e indicadores, sobretudo os
relacionados ao montante de geração verificada, apurados para efeitos de contabilização na
Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE.
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Tanto as informações encaminhadas pelo ONS quanto pela CCEE vinham sendo utilizadas para
embasar fiscalizações de campo e, em alguns casos pontuais, para auxiliar campanhas de
fiscalização de assuntos específicos.
Inicialmente, observava-se uma dificuldade no que se refere à consolidação dos diferentes
dados, informações e indicadores enviados pelo ONS e CCEE. Logo, o primeiro desafio da
implementação do Monitoramento desse conjunto de usinas foi justamente unificar e sistematizar
tais informações, de forma a permitir uma visão integrada e “multidimensional” de um
empreendimento de geração e viabilizar uma metodologia de Análise de Risco mais adequada
para esse conjunto de usinas.
O conjunto de indicadores que foram utilizados para a seleção de empreendimentos de maior
risco está apresentado a seguir.
– Indicadores
Conforme já mencionado, os indicadores de desempenho utilizados para a avaliação de
desempenho operacional e seleção dos empreendimentos com “pior desempenho” operacional
são apurados pelo ONS e CCEE ou são calculados pela SFG a partir de dados e informações
disponibilizadas por essas instituições.
Para a avaliação de desempenho e realização da análise de risco, os indicadores de desempenho
foram agrupados em 3 categorias (ou módulos de indicadores): Indicadores de Equipamento,
Taxas de Indisponibilidade e Indicadores de Geração e Despacho.
• Indicadores de Equipamento (Ou Indicadores RAD): os indicadores dessa família estão
relacionados ao desempenho dos equipamentos físicos em si, e estão muito vinculados às
ações de manutenção em tais equipamentos. Tais indicadores são apurados pelo ONS de
acordo com o Submódulo 2.7 dos Procedimentos de Rede do ONS. Tais indicadores são
apurados pelo Sistema de Acompanhamento da Manutenção (SAM) do ONS e apurados por
meio do Relatório de Análise de Desempenho da Manutenção de Equipamentos (RAD). Dos
6 indicadores apurados pelo RAD, foram utilizados 4: Disponibilidade (DISP),
Indisponibilidade para Manutenção Programada (INDISPMP), Indisponibilidade para
Manutenção Forçada (INDISPMF) e Taxa de Falha (TF).
• Taxas de Indisponibilidade: os indicadores dessa família são os mais utilizados no mercado,
sobretudo devido aos aspectos regulatórios já que esses indicadores refletem diretamente
no cálculo da garantia física apurada dos empreendimentos de geração, o que têm
rebatimento direto na receita financeira dos agentes. Os indicadores dessa família que foram
utilizados para a análise de risco foram: Taxa Equivalente de Indisponibilidade Forçada
Apurada (TEIFa), Taxa Equivalente de Indisponibilidade Programada (TEIP), Índice de
Disponibilidade (ID) e Fator de Disponibilidade (F_DISP).
• Indicadores de Geração de Despacho: ao contrário dos indicadores das famílias anteriores,
os indicadores do grupo geração e despacho não estão definidos no Submódulo 25.8 do
ONS e foram calculados pela própria equipe da SFG/ANEEL a partir de dados fornecidos
pelo ONS e pela CCEE.
Os indicadores dessa família são: razão entre Disponibilidade Declarada e Capacidade Instalada
(Disp_Decl/Cap.), Fator de Atendimento ao despacho do ONS, ou razão entre o montante de
energia gerada do empreendimento pelo montante programado (Verif./Prog.), razão entre a
Geração medida do empreendimento sobre a garantia Física (Gmed/GF) e Razão entre a Energia
Natural Afluente (ENA) observada em uma sub-bacia sobre a sua Energia Natural Afluente de
Referência (ENA/ENA_ref).
– Metodologia da Seleção
A avaliação do desempenho operacional das usinas avalia os indicadores de desempenho de
forma hierárquica. Cada uma das 3 categorias de indicadores ou módulos (Indicadores de
Equipamentos, Taxas e Geração & Despacho) receberão uma avaliação, aqui chamada de
Conceito. O conceito da categoria representa o resultado de avaliação de risco do
empreendimento para aquela família de indicadores.
O Conceito de cada usina, para cada categoria é classificado em 4 níveis: Vermelho
(Insatisfatório), Laranja (Alerta), Amarelo (Atenção) ou Verde (Satisfatório). Para o cálculo do
conceito de cada categoria foi realizado um conjunto de análises. Cada análise é realizada para
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um indicador (ou para um conjunto de indicadores) e objetiva avaliar um determinado ponto de
verificação.
O resultado de cada análise é denominado Condição Operativa, que também é classificada em 4
níveis: Vermelho (Insatisfatório), Laranja (Alerta), Amarelo (Atenção) ou Verde (Satisfatório).
Associada a cada condição operativa, cada análise também possui um peso (ou Criticidade). O
valor da Criticidade pode variar e 1 a 10, dependendo da importância, ou do peso da análise.
A partir do conjunto de análises realizados em cada categoria de indicadores, é calculada uma
nota para cada módulo, ou categoria de indicadores. Essa nota é calculada somando-se a
condição operativa ponderada pela criticidade de cada análise do módulo. A partir daí são
delimitadas faixas ou “notas de corte”, de modo a classificar, a partir da nota do módulo, em
Conceito do Módulo.
A avaliação final do empreendimento então é feita a partir da análise do conceito desempenho da
usina para cada um dos 3 módulos (ou famílias de indicadores). Uma avaliação final da usina
pode ser feita por meio da combinação do conceito de cada um dos módulos ponderada pelo
peso de cada módulo.
De uma forma geral, a metodologia utilizada para avaliação do desempenho das UHEs que foram
objeto desse trabalho encontra-se detalhada no fluxograma da Figura 4.

Figura 4. Fluxograma de Avaliação utilizado para Análise de Desempenho das UHEs Tipo I

Ou seja, a avaliação ou definição do conceito geral do desempenho de uma usina é feita a partir
da combinação do conceito dos 3 módulos (ou categoria de indicadores) utilizados. É realizado
um conjunto de análises para o cálculo do Conceito de cada um dos módulos, sendo que cada
uma aborda um ou mais indicadores.
Para a família dos indicadores RAD, foram realizadas um total de 7 análises, com base em 4
indicadores de desempenho, para compor a nota e o conceito do Módulo RAD. Para realizar a
seleção, foi feita uma análise comparativa de tais indicadores entre os demais indicadores do
setor, sendo que os equipamentos (unidades geradoras) e usinas foram classificados a partir de
definição de faixas de avaliação que foram obtidas a partir de análise estatística.
A
definição dos valores limites e das faixas de avaliação de cada indicador estão representados na
Tabela 1:
Tabela 1: Faixas de Avaliação dos Indicadores do RAD
Indi
cado
r

DIS
P

Faixas
Avaliação

de

Faixa A - acima do limite
superior
Faixa B - entre o limite
inferior e o superior

Justificativa

Estabelecer uma fronteira entre o péssimo e o ruim. A ideia
é estreitar a Faixa A nas avaliações futuras.

Limite
Inferior
78,5%
(Média
menos um
Desvio
Padrão)

L i m i t e
Superior

90,60 (Média)
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Padrão)
Faixa C - abaixo do
limite inferior

INDI
SPM
P

Faixa A - abaixo do limite
inferior
Faixa B - entre o limite
superior e a média

Estabelecer uma fronteira entre o péssimo e o ruim. A ideia
é estreitar a Faixa A nas avaliações futuras.

1,91%
(Média)

8,18% (Média
mais
um
Desvio Padrão)

7,39%
(Média)

17,89% (Média
mais
um
Desvio Padrão)

Faixa C - acima do limite
superior

INDI
SPM
F

Faixa A - acima do limite
superior
Faixa B - entre o limite
superior e a média

Estabelecer uma fronteira entre o péssimo e o ruim. A ideia
é estreitar a Faixa A nas avaliações futuras.

Faixa C - abaixo da
média

TF

Faixa A - acima do limite
superior
Faixa B - entre o limite
superior e a média

Foi utilizado o 95º percentil porque o limite calculado
utilizando o desvio padrão se mostrou pouco rigoroso.
Desse modo, o foco será as 5% piores usinas ou unidades
geradoras.

10,78
(75º
Percent
il)

29,2
(95º
Percentil)

Faixa C - abaixo da
média

As 7 análises, realizadas em cima dos 4 indicadores de desempenho e das faixas definidas na
Tabela 1 estão resumidas na Tabela 2.
Tabela 2: Análises Realizadas no Módulo RAD
Nome
Analise

Período

RAD1

1 ano

Usina

DISP

10

RAD2

2 anos

Usina

INDISP
MF

8

RAD3

2 anos

Usina

INDISP
MP

6

RAD4

2 anos

Usina

TF

8

RAD5

1 ano

Agreg.
Espacial

UG

Condição Operativa (Alarmes)*
Indicad
or

DISP

Criticida
de

4

RAD6

1 ano

UG

TF

3

RAD7

2 anos

UG

DISP

4

Vermelho

Laranja

Amarelo

Verde

Faixa C

Faixa B

-

Faixa A

BB

AB, CA

AA, BA

CB, AC,
BB

CA

AA, AB, BA

CC, BC, C
dB, AC

BB

CA, AB,
BA

AA

30% da
potência da
usina na
Faixa C

30% da
potência
da usina na
Faixa B

P e l o
menos
uma UG
na faixa
B

To d a s U G s
Faixa A

30% da
potência da
usina na
Faixa C

30% da
potência
da usina na
Faixa B

P e l o
menos
uma UG
na faixa
B

To d a s U G s
Faixa A

DF, FD

DISP - DD,
DE, ED

AC, CB,CC,
BC
CC, BC

CC, BC e
CB

EE

* AC significa que o indicador se encontra na faixa A no primeiro ano de avaliação e na faixa C no segundo
ano, assim por diante para as demais faixas quando período 2 anos.
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Para efeitos de exemplificação, listamos a análise RAD1, que tem como objetivo avaliar o
indicador DISP da usina para o período de 1 ano. Nesse caso, se o valor da disponibilidade da
usina se encontrar na Faixa C, a usina será classificada como tendo uma Condição Operativa
Vermelha para a Análise RAD1.
Após rodar as 7 análises são calculadas as notas de avaliação do Módulo RAD para cada usina.
Essa nota do Módulo RAD compila o resultado das 7 avaliações, sendo calculada a partir do
somatório das condições operativas (resultado da análise) pela criticidade de cada uma das
análises. A partir de tal nota, foram estabelecidas Notas de Corte para classificar a avaliação do
Módulo RAD em um dos 4 níveis de classificação: Vermelho (Insatisfatório), Laranja (Alerta),
Amarelo (Atenção) ou Verde (Satisfatório).
Em relação às análises do segundo módulo de indicadores (Taxas de Indisponibilidade), as
análises realizadas levaram em consideração as Taxas Equivalentes de Indisponibilidade (TEIFa e
TEIP) e as suas combinações para a formação do Indicador de Disponibilidade (ID) e Fator de
Disponibilidade (F_DISP).
Ao contrário do módulo RAD, em que maior parte das análises foi realizada por meio de
avaliações comparativas, a maior parte das análises feitas para o Módulo “Taxas de
Indisponibilidade” foi realizada levando-se em conta os valores de referência da usina, ou seja,
comparou-se o despenho operacional da usina com o desempenho de referência (valores de
projeto) da própria usina.
Foram realizadas um total de 5 análises para o módulo taxas, tais análises se encontram
resumidas na Tabela 3.
Tabela 3: Análises Realizadas no Módulo Taxas de Indisponibilidade
N o
m e
Ana
lise

Perí
odo

TAX
AS1

5
anos

TAX
AS2

TAX
AS3

Agr
e g .
Espa
cial

Condição Operativa
(Alarmes)

Indic
ador

Criti
cidad
e

Vermelho

Laranja

Usin
a

F_D
ISP

10

Menor que 0,95

Entre 0,95 e
1

5
anos

Usin
a

TEI
Fa

6

TEIFa superior a
2x o valor de
Referencia

T E I F a
superior a
1.2x o valor
de Referencia

TEIFa superior
ao valor de
referência

TEIFa inferior ou
igual a referência

5
anos

Usin
a

TEI
P

4

TEIP superior a
1.5x o valor de
Referencia

TEIP superior
a 1.1x o valor
de Referencia

TEIP superior
ao valor de
Referencia

TEIP inferior ou
igual
a
referencia

Usina com piora
nas taxas e DISP
(RAD) da usina na
faixa C
ou
Projeção futura da
usina abaixo de
0,95

Usina com
piora de nas
taxas e DISP
(RAD) da
usina na
faixa B

Usina com piora
de desempenho
em relação ao
F_DISP

Usinas que não
pioraram o
desempenho em
relação ao
F_DISP

TAX
AS4

5
anos

Usin
a

TAX
AS5

5
anos

Usin
a

F_DI
SP e
DISP
(RAD
)
ID

4

3

menor que 0,880

entre 0,880 e
0,931

Amarelo (-1)
-

-

Verde
1

acima de 0,931

Após rodar as 5 análises são calculadas as notas de avaliação do Módulo Taxas. Essa nota
compila o resultado das 5 análises (média das condições operativas ponderadas pela criticidade
de cada uma das 5 análises). A partir dessa nota, foram estabelecidas Notas de Corte para
classificar a avaliação do Módulo Taxas em um dos 4 níveis de classificação: Vermelho
(Insatisfatório), Laranja (Alerta), Amarelo (Atenção) ou Verde (Satisfatório).
Finalmente, o último grupo de indicadores se refere ao Módulo Geração e Despacho. Ao contrário
dos demais indicadores apresentados nos módulos anteriores, os 4 indicadores deste módulo
não são apurados pelo ONS ou pela CCEE. A apuração desses indicadores foi realizada pela
SFG a partir de dados disponibilizados pelo ONS e pela CCEE.

219

IX Congresso Brasileiro de Regulação e 3º ExpoABAR

Por tal motivo, tais indicadores são apresentados de forma mais detalhadas abaixo:

• Disp_Decl/Cap. - Razão entre a disponibilidade declarada pelo empreendimento e a sua

capacidade instalada. O objetivo deste indicador é medir se um empreendimento na prática
vem “entregando” para o ONS um valor adequado de disponibilidade, para efeitos de
programação e planejamento energético.
• Verif./Prog. - Razão entre o montante de energia gerado (verificado) do empreendimento
com o valor do montante programado (solicitado) pelo ONS. Na prática, esse indicador
objetiva verificar se o empreendimento vem atendendo de forma satisfatória aos despachos
do ONS.
• Gmed/GF. - Razão entre o montante de geração verificada (ou medida) e a garantia física do
empreendimento. O objetivo dessa análise é verificar se o empreendimento vem gerando
um montante de energia compatível com o lastro (garantia física) dado para o
empreendimento.
• Ena/Enaref. – Razão entre a Energia Natural Afluente observada na sub-bacia na qual a
usina encontra-se instalada e a Ena de Referência. A energia natural afluente de referência
foi calculada levando-se em consideração o período crítico de afluência, observado entre os
anos de 1949 e 1956. O objetivo desse indicador é verificar se a afluência observada no
período em análise, já que a afluência influi diretamente na capacidade de geração de um
empreendimento.
As análises realizadas estão resumidas na Tabela 4. Ressalta-se que os indicadores Gmed/GF e
Ena/Enaref foram analisados em conjunto tendo em vista que o objetivo dessa análise
(Ger&Desp2) é verificar empreendimentos que vem gerando abaixo da garantia física mas que
pela análise da afluência (medida pelo indicador Ena/Enaref) seria esperado uma valor de geração
em patamares maiores.
Tabela 4: Análises Realizadas no Módulo Geração e Despacho
N o
m e
Anal
ise

Períod
o

Indic
ador

Crit
.

Condição Operativa
(Alarmes)
Vermelho

Laranja

Amarel
o

Verde

Ger&De
sp1

3 anos

Disp_
Decl/
Cap

10

Inferior à 0,8 (P5)

entre 0,8 (P5) e 0,85
(média
- desvio padrão)

-

Acima de
0,85

Ger&De
sp2

3 anos

Ve r i f /
Prog

10

Inferior à 0,95

-

-

Superior
à 0,95

G e r /
GF
Ger&De
sp3

5 anos

10
ENAve
r i f /
ENAre
f

Gmed/GF <0,9 e

Gmed/GF

Gmed/

Ena/Enaref >1 ou
Gmed/GF <0,9 e
(Ena/Enaref Gmed/GF) > 0,2

<1 e
(Ena/Enaref Gmed/GF) >
0,2

GF <1 e
E n a /
Enaref>Gmed/
GF)

demais
casos

Após as análises da tabela 5, a Nota do módulo Ger&Desp foi calculada a partir do somatório dos
valores das condições operativas ponderados pela criticidade da análise. A partir daí foram
definidas as notas de corte para conceituação do módulo nos quatro níveis: Vermelho, Laranja,
Amarelo e Verde.
Uma vez que as análises dos 3 módulos de indicadores foram realizadas e cada usina foi
classificada (ou conceituada) em cada um dos módulos, os conceitos de cada módulo foram
combinados em uma avaliação geral.
Para isso, a metodologia utilizada consiste em ponderar cada uma das análises com um peso
(importância) de forma a calcular uma nota final de avaliação do desempenho da usina por meio
de uma média do conceito ponderada pelo peso de cada módulo.
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A ponderação de cada módulo utilizada para a avalição geral foi: Módulo RAD (35%), Módulo
Taxas (25%), Módulo Ger&Desp (40%). Ademais, a nota final foi calibrada para permanecer no
intervalo de 0 a 100, de forma que um empreendimento com conceito insatisfatório nos 3
módulos obtenha uma nota 0 e um empreendimento com conceito satisfatório nos 3 módulos
obtenha uma nota 100.
– Resultados obtidos
A metodologia apresentada acima foi aplicada no segundo semestre de 2014 para um conjunto
de 138 usinas e os resultados obtidos encontram-se detalhados abaixo:
Para o módulo “Indicadores RAD”, do total de 138 usinas, 26 foram classificadas com o conceito
insatisfatório (vermelho), 16 com o conceito alerta (laranja), 15 com o conceito atenção (amarelo)
e 81 com o conceito normal (verde).
Já para o módulo “Taxas de Indisponibilidade”, a compilação das 5 análises realizadas resultou
em 21 empreendimentos classificados com o conceito insatisfatório (vermelho), 9 com o conceito
alerta (laranja), 20 com o conceito atenção (amarelo) e 88 com o conceito normal (verde).
Para o módulo “Geração e Despacho”, 18 empreendimentos foram classificados com o conceito
insatisfatório (vermelho), 7 com o conceito alerta (laranja), nenhuma com o conceito atenção
(amarelo) e 103 com o conceito normal (verde). Ressalta-se que para 10 empreendimentos, não
foi possível aplicar as análises deste módulo, tendo em vista que como tais empreendimentos
tem operação comercial mais recente e não há histórico de dados suficiente que permita uma
análise de tais indicadores de forma adequada.
Finalmente, ao combinar os 3 módulos, conforme metodologia já apresentada, as usinas
obtiveram uma nota de avaliação geral que varia de 0 a 100. A partir dessa nota de avaliação
geral, definiu-se o Conceito Geral do desempenho da usina.
Para tanto, aplicou-se uma diferenciação das Notas de Corte para cada tipo de usina. Para os
empreendimentos de maior impacto sistêmico (Potência Instalada maior que 500 MW), as notas
de corte foram mais rígidas, tendo em vista que empreendimentos de maior porte causam maior
impacto sistêmico. As notas de corte utilizadas encontram-se detalhadas na Tabela 5.
Tabela 5 – Notas de Corte para definição da conceituação geral
Insatisfatório
(Vermelho)

Alerta
(Laranja)

Atenção
(Amarelo)

Satisfatório
(Verde)

Maior Porte
(Potência maior que 500
MW)

Nota abaixo
de 70

Nota entre
70 e 85

Nota entre
85 e 90

Acima de 90

Menor Porte
(Potência menor que 500
MW)

Nota abaixo
de 50

Nota entre
50 e 70

Nota entre
70 e 90

Acima de 90

Do total de 138 empreendimentos, 32 foram classificados como de maior porte. Destes 32
empreendimentos, 13 apresentaram conceito geral insatisfatório (vermelho), 4 conceito Alerta
(laranja), 2 conceito atenção (amarelo) e 13 conceito satisfatório (verde).
Dos demais 106 empreendimentos (menor porte), 23 apresentaram conceito geral insatisfatório
(vermelho), 21 conceito Alerta (laranja), 20 conceito atenção (amarelo) e 42 conceito satisfatório
(verde).
AÇÃO À DISTÂNCIA
A seleção realizada com base no cruzamento de diversos indicadores lista os empreendimentos
de maior risco – que vêm apresentando ou podem vir a apresentar um baixo desempenho
operacional – para que em um segundo momento, na ação à distância, os esforços de
investigação e fiscalização sejam concentrados nesses empreendimentos. Esta etapa pode ser
suficiente para a investigação ou poderá indicar a necessidade de uma ação de campo.
Para realizar esta etapa, foi elaborado um procedimento interno de fiscalização que descreve
como as análises e ações de fiscalização a distância devem ser realizadas. Uma descrição
resumida de tal procedimento encontra-se detalhada abaixo.
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– Procedimento
A primeira etapa da ação à distância consiste na análise individual dos grupos de indicadores
citados anteriormente, os quais são disponibilizados no formato de gráficos e tabelas pela
ferramenta denominada PARCOUR “Painel de Análise Regulatória de Conformidade Operacional
de Usinas da Rede Básica”. Em seguida, é realizada uma análise conjunta dos mesmos
indicadores, com suporte de sistemas do ONS e CCEE e de análise de documentos préexistentes que pode incluir, dentre outros, o formulário de “Auto Declaração” e resultado de
ações de fiscalizações anteriores. Ao final desta análise é possível concluir pelo “Falso Positivo”,
ou seja, casos em que a avaliação de risco realizada na fase de Monitoramento não se confirma.
Caso haja necessidade, informações adicionais poderão ser solicitadas pela SFG aos agentes
por meio documental ou em reuniões.
Com base na identificação de falsos positivos e/ou situações inadequadas, a investigação
indicará umas das três ações seguintes para a conclusão da Ação à Distância:
1. Na situação de falso positivo a fiscalização será encerrada sem a emissão de Termo de
Notificação – TN.
2. Caso a investigação da ação à distância não seja totalmente conclusiva será elaborado um
dossiê que subsidiará a fiscalização de campo.
3. Se a investigação for totalmente conclusiva, será emitido um TN, sem a necessidade da
ação de campo.
– Exemplo de caso prático
Com o intuito de exemplificar um processo de investigação e fiscalização à distância, iremos
apresentar um exemplo de um caso concreto. Dentre a lista de empreendimentos selecionados
pelo Monitoramento por terem sido classificados como de “baixo desempenho operacional”, a
usina A foi uma das selecionadas e os detalhes da análise estão descritos abaixo.
Caso Usina A:
Trata-se de uma usina em operação há mais de 30 anos, de grande porte e que o monitoramento
indicou que apresentava bons indicadores de desempenho operacional dos equipamentos em si
(em termos de disponibilidade e taxa de falhas) e dos indicadores regulatórios (taxas equivalentes
de indisponibilidade). A usina também vinha atendendo de forma satisfatória aos despachos do
ONS.
Contudo, o monitoramento “filtrou” essa usina porque a geração verificada encontra-se em
patamar inferior ao montante esperado (garantia física), mesmo ao se analisar períodos mais
longos (5 anos). Considerando o período entre 2009 a 2013, observou-se que a geração média foi
17% inferior à garantia física do empreendimento.
À primeira vista, um dos principais motivos que poderia justificar a baixa geração do agente seria
a ocorrência de uma “seca” vivida na região ao longo dos últimos anos, ou seja, a usina teria
gerado energia em um montante inferior ao esperado, pois a afluência observada na usina teria
sido baixa.
Contudo, ao se analisar com mais detalhe os dados de hidrologia, percebeu-se que a baixa
afluência justifica em parte o baixo desempenho da usina em relação à geração verificada. Os
dados hidrológicos do reservatório mostram que a afluência observada foi 5% menor que o valor
de referência, enquanto a geração verificada ficou em patamar de 17% inferior à referência.
Logo, observa-se que devem existir outras causas que justifiquem a baixa geração do agente (os
demais 12 p.p.). Uma hipótese, seria que, por motivos de otimização energética, os despachos
do ONS estariam levando a um baixo despacho da usina com o intuito de acumular água no
reservatório. Contudo, ao se observar os níveis do reservatório no início e fim do período
analisado, não se confirmou a hipótese elaborada.
As informações até então utilizadas para a investigação detalhada do caso não eram suficientes
para apresentar evidências das causas do “potencial problema”. Assim, foram solicitados dados
mais detalhados ao agente de geração, entre eles, informações e parâmetros técnicos dos
equipamentos, dados de medição individualizadas das UGs, valores de queda, vazão turbinada
etc.
Ao analisar tais dados, observou-se um potencial problema, de que na prática a capacidade real
de geração do agente estaria aquém dos dados nominais da usina. A fiscalização observou que
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em quedas maiores ou iguais às nominais de projeto – quando o equipamento, em tese, teria
condições de gerar sua potência plena – a unidade geradora não foi capaz, dentro do histórico
analisado, de gerar a sua potência máxima. Em outras palavras, há um indício que aponta a
existência possíveis de restrições operacionais nas unidades geradoras da usina que podem
impactar a capacidade de geração da usina.
Contudo, a etapa de investigação a distância avançou até um ponto em que concluiu que, para é
necessário uma fiscalização de campo com o objetivo de coletar mais evidências e verificar se a
existência de tal restrição de fato procede e coletar evidências que comprovem ou refutem tal
teoria.
A fiscalização de campo no empreendimento está atualmente em preparação, sendo que a
inspeção física do empreendimento está planejada para ocorrer ainda nos próximos meses.
– AÇÃO PRESENCIAL
Finalmente, o terceiro nível de fiscalização corresponde às atividades relacionadas à fiscalização
de campo, ou fiscalização presencial. Atualmente, os procedimentos de Fiscalização de Campo
da SFG também se encontram em fase de remodelagem para absorver a filosofia de fiscalização
em 3 níveis.
Especificamente em relação à fiscalização de campo das UHEs Tipo I, as fiscalizações de campo
estão sendo realizadas utilizando uma metodologia de transição durante o ano de 2015. Alguns
conceitos da fiscalização em 3 níveis estão sendo aplicados, mas sem serem incorporados de
forma plena.
Dentre as mudanças que já foram incorporadas na fiscalização de campo, se destaca o foco da
fiscalização, sobretudo devido à execução das análises prévias do monitoramento e ferramentas
desenvolvidas para investigação e fiscalização à distância.
Além disso, está sendo aplicado durante o ano de 2015 o Formulário de Auto Declaração do
Agente – FAAG [4], uma metodologia que irá permitir a auto avaliação dos agentes de geração
em relação a diferentes tópicos, entre eles: meio ambiente, segurança, gestão da operação,
gestão da manutenção, operação de manutenção dos equipamentos e indicadores de
desempenho.
Os fluxogramas da Figura 5 resumem as diferenças entre o processo de fiscalização de
desempenho das UHEs Tipo I no modelo em 3 níveis como foi estruturado e o que será aplicado
a partir de 2016, além da forma que ele está sendo aplicado, em caráter de transição, no ano de
2015.

a) Transição (2015)
b) Rotina Plena (a partir de 2016)
Figura 5. Fluxograma do processo de fiscalização de desempenho de UHEs Tipo I

Portanto, espera-se que as experiências e resultados obtidos por meio das fiscalizações
transcorridas durante o período de transição (2015) sirvam para testar a filosofia e os principais
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conceitos da metodologia. Dessa forma, espera-se que a fiscalização em 3 níveis para o
desempenho de UHEs Tipo I seja executada de forma plena a partir de 2016.
CONCLUSÕES E ETAPAS FUTURAS
Infelizmente, são poucas as publicações que descrevam casos nacionais de “boas práticas” de
fiscalização de serviços públicos. Várias instituições têm se esforçado para repensar a forma
como operam, mas ainda há muito a ser feito para obter um sistema com práticas modernas de
fiscalização no país [4].
Na literatura estrangeira, as melhores práticas de “adequação regulatória” (Regulatory
Compliance) envolvem um conceito de fiscalização mais abrangente do que o usualmente
aplicado nas diversas instituições de regulação de Brasil e estabelecem a necessidade de se
desenvolver estratégicas bem formuladas de fiscalização.
Além de conceitos regulatórios já consagrados como: transparência, imparcialidade, ampla
defesa e contraditório, uma estratégia de fiscalização adequada também deve considerar
aspectos de seletividade, de análise de risco a partir de evidências e de diferenciação de risco
regulatório [4].
O modelo de fiscalização em 3 níveis assimila essas boas práticas e está sendo aplicado para
redesenhar os processos de fiscalização da geração de energia elétrica na ANEEL. Pelos
resultados da análise de desempenho feita para as grandes hidrelétricas em operação no Brasil
pode-se concluir que é possível aplicar de forma objetiva e eficiente o conceito de diferenciação
de risco regulatório na fiscalização.
O objetivo é que o amadurecimento dessa metodologia contribua para influenciar o
comportamento dos agentes regulados. Além disso, espera-se que a incorporação dos princípios
da fiscalização moderna
dentro do regulador contribua para trazer mais subsídios à
regulamentação e estimular o desenvolvimento de um ambiente cada vez mais favorável à
adequação regulatória.
Assim, espera-se que, a partir de 2016, a implantação do modelo de fiscalização em 3 níveis nas
rotinas da fiscalização dos serviços de geração de energia elétrica irá viabilizar um salto na
qualidade da conformidade regulatória dos geradores de energia no país. Dessa maneira,
objetivamos transformar a fiscalização em um vetor para assegurar a qualidade na prestação dos
serviços de geração.
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RESUMO
Este trabalho aborda alguns aspectos regulamentares envolvendo a Agência Nacional de Energia
Elétrica - ANEEL, a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará
-ARCE e a Companhia Energética do Ceará – COELCE em virtude da ocorrência de
descumprimento dos prazos regulamentares para atendimento a pedidos de ligação com
necessidade de obra na rede de distribuição por parte da empresa distribuidora de energia
elétrica no estado do Ceará, que resultou na propositura de celebração de Termo de
Compromisso de Ajuste de Conduta - TAC. São apontados alguns fatores que contribuíram para
tal situação, bem como propostas para a implementação de instrumentos regulatórios para o
monitoramento econômico e financeiro das distribuidoras.
Palavras-chave: energia elétrica, pedido de ligação, descumprimento, regulação, prazo.
INTRODUÇÃO
A Constituição Federal estabeleceu que os serviços e instalações de energia elétrica e o
aproveitamento energético dos cursos de água são de competência da União.
Tradicionalmente o setor elétrico brasileiro é dividido em geração, transmissão, distribuição e
comercialização, sendo que atualmente a autoridade estatal responsável pela regulação é a
Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, cuja missão institucional é proporcionar
condições favoráveis para que o mercado de energia elétrica se desenvolva com equilíbrio entre
os agentes e em benefício da sociedade.
Para realizar sua missão, a ANEEL estabelece regras para os agentes que atuam no setor, bem
como os direitos e deveres entre os agentes e os consumidores do serviço
Na área de distribuição a ANEEL estabelece tarifas que assegurem ao consumidor o pagamento
de uma tarifa justa, como também garantir o equilíbrio econômico-financeiro dos agentes para
que ela possa oferecer um serviço com a qualidade, confiabilidade e continuidade necessárias,
bem como para a universalização dos serviços.
No estado do Ceará a concessionária de distribuição de energia elétrica é a Companhia
Energética do Ceará – COELCE, a qual tinha como data limite para a universalização dos serviços
o ano de 2010. Ocorre que a Distribuidora não cumpriu essa meta, sendo penalizada com
redução dos índices de reajuste tarifário, bem como com aplicação de multas administrativas
pela ANEEL, que até 2013 já somavam mais de quinze milhões de reais.
Até o final do ano de 2013 a COELCE acumulava cerca de 15 mil pedidos de ligação nova que
não haviam sido atendidos. Os principais motivos alegados pela Distribuidora foram a falta de
material no mercado e de mão de obra qualificada, além da existência de um grande volume
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obras prioritárias de interesse do governo estadual. Além disso, a empresa não estava cumprindo
as disposições regulamentares para atendimento aos novos pedidos de ligação.
Nesse contexto, no final do ano de 2013 a COELCE propôs à ANEEL um Termo de Compromisso
de Ajuste de Conduta – TAC, pelo qual a Distribuidora se comprometeria a atender todos os
pedidos de ligação pendentes em um prazo de 36 meses, bem como para regularizar o
atendimento aos novos pedidos.
DO DESCUMPRIMENTO DAS DISPOSIÇÕES REGULAMENTARES
Por meio dos Processos Administrativos PCEE/CEE/0030/2012, PCEE/CEE/0041/2012, PCEE/
CEE/0020/2013 e PCEE/CEE/0021/2013, abertos pela Agência Reguladora de Serviços
Delegados do Estado do Ceará - ARCE, a COELCE foi penalizada pelo descumprimento das
disposições regulamentares relativas ao atendimento a pedidos de ligação.
A Tabela 1 relaciona os citados Processos Administrativos e as penalidades aplicadas:
Tabela 1: Relação dos processos e respectivas penalidades.
Processo ARCE

Processo ANEEL

Penalidade

48500.006677/2013-70

Multa: R$ 3.886.028,30*

48500.000764/2014-02

Multa: R$ 4.581.899,75*

48500.007193/2013-48

Multa: R$ 7.065.250,99*

48500.007193/2013-48

Multa: R$ 2.041.121,65*

48500.001871/2013-69

Redutor Tarifário

Auto de Infração
PCEE/CEE/0030/2012
AI/CEE/0007/2012
PCEE/CEE/0041/2012
AI/CEE/0012/2012
PCEE/CEE/0020/2013
AI/CEE/0021/2013
PCEE/CEE/0021/2013
AI/CEE/0021/2013
PCEE/CEE/0013/2012

* Valores atualizados até abril de 2014.

A proposta inicial apresentada pela Coelce para celebração do TAC foi formalizada por meio da
correspondência Carta Presidência nº 083/Diretoria de Regulação/2013, de 13 de novembro de
2013.
DA PROPOSTA DE CELEBRAÇÃO DE TAC
Em 19 de novembro de 2013 a COELCE protocolou na ARCE a correspondência Carta
Presidência nº 035/2013, solicitando a celebração de TAC contemplando o plano de ação
apresentado no anexo à referida carta e que, em função do investimento necessário à sua
execução, as multas aplicadas aos processos PCEE/CEE/0013/2012, PCEE/CEE/0030/2012,
PCEE/CEE/0041/2012, PCEE/CEE/0020/2013e PCEE/CEE/0021/2013 fossem convertidas em
investimento, com contrapartida em obrigações especiais.
Em 24 de janeiro de 2014, por meio do ofício OF/CEE/0027/2014, a ARCE encaminhou à ANEEL
as solicitações de TAC apresentadas pela COELCE para análise de admissibilidade, o que gerou
a abertura do Processo ANEEL nº 48500.000764/2014-02, autuado em 10 de fevereiro de 2014.
Em 06 de fevereiro de 2014 a COELCE protocolou na ARCE a correspondência Carta Coelce nº
019/DR/2014, complementar à Carta Presidência nº 035/2013, apresentando cronograma de
execução do plano de ação, tanto para as demandas de pedidos de ligação ainda não atendidos
(passivo de demandas reprimidas) como para atendimento ao crescimento vegetativo de pedidos
de nova ligação de clientes do Grupo B, com necessidade de obras.
DA ADMISSIBILDADE DE CELEBRAÇÃO DO TAC
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Em 17 de abril de 2014 foi publicado no Diário Oficial da União - DOU o Despacho ANEEL nº
1.152, de 08 de abril de 2014, pelo qual o Diretor Geral decidiu: a) considerar admissível a
celebração de TAC com a COELCE para os processos PCEE/CEE/0030/2012, PCEE/CEE/
0041/2012, PCEE/CEE/0020/2013 e PCEE/CEE/0021/2013, lavrados pela ARCE por
desatendimento dos prazos de ligação de unidades consumidoras do Grupo B, e b) considerar
inadmissível a celebração de TAC para o processo ARCE PCEE/CEE/0013/2012.
DO DETALHAMENTO DO TAC
Em 25 de abril de 2014 a COELCE protocolou na ARCE a correspondência Carta Coelce nº 073/
DR/2014, apresentando, em atendimento ao Despacho ANEEL 1.152/2014, o detalhamento da
proposta do plano de ações e investimentos para celebração de TAC.
Em 14 de maio de 2014, em atendimento a convocação da ARCE, a COELCE compareceu à
sede da ARCE para prestação de esclarecimentos ao Conselho Diretor e à Coordenadoria de
Energia quanto ao detalhamento da proposta apresentada, ocasião em que foi esclarecido que
até o mês de abril de 2014 haviam 15.711 (quinze mil, setecentos e onze) pedidos de ligação com
necessidade de obra na rede de baixa e/ou média tensão não atendidos, o que demandaria
investimentos na ordem de R$ 200 milhões.
DAS ANÁLISES TÉCNICAS DA PROPOSTA DE CELEBRAÇÃO DO TAC
Em 27 de maio de 2014 a Coordenadoria de Energia da ARCE apresentou Nota Técnica sobre a
proposta da COELCE, concordando com a celebração do TAC apenas em relação aos pedidos
de ligação em atraso, rejeitando a proposta no que diz respeito aos pedidos futuros, por expressa
vedação regulamentar prevista no Inciso I, do Art. 9º da Resolução Normativa ANEEL nº 333, de
7 de outubro de 2008, que obriga a Distribuidora a cessar imediatamente a prática da conduta
ajustada.
Em 30 de julho de 2014, por meio da Nota Técnica nº 120/2014-SFE-ANEEL, a Superintendência
dos Serviços de Eletricidade da ANEEL se manifestou favoravelmente à celebração do TAC, em
total acordo com a proposta da COELCE, apresentando inclusive uma minuta para o instrumento.
Em 23 de agosto de 2014, por meio do Parece 00447/2014/CPC/`PFANEEL/AGU, a Procuradoria
Federal recomendou que a aprovação do TAC em tela fosse condicionada à exclusão dos
dispositivos no sentido de que as novas ligações a ocorrerem na vigência do termo não
necessitem ser integralmente atendidas nos termos da legislação vigente.
Em 15 de junho de 2015, após ser interpelada pela ANEEL, a COELCE apresentou a Carta nº
116-DR- 15, informando que o número atual d unidades consumidora com pedidos de ligação
não atendidos era de 21.577 (vinte um mil, quinhentos e setenta e sete), o que demanda a
construção de 10. 783 (dez mil, setecentos e oitenta e três) obras na rede de baixa e/ou média
tensão.
O último número de pedidos de ligação com necessidade de obra não atendidos pela COELCE
revela que em 14 meses (abril de 2014 a junho de 2015) houve um aumento de 5.866 pedidos
não atendidos, um crescimento percentual de 37,34% (trinta e sete, vírgula trinta e quatro por
cento).
Atualmente consta no sistema de acompanhamento processual da ANEEL que o processo
encontra-se na Assessoria da Diretoria deste 26 de junho de 2015.
CONCLUSÕES
O modelo regulatório tem se mostrado ineficaz para solucionar os problemas de descumprimento
das disposições regulamentares relativas ao atendimento a pedidos de ligação com necessidade
de obra.
A penalidade administrativa prevista em caso de descumprimento de disposições regulamentares
relativas ao atendimento a pedidos de ligação é de até 0,01% (um centésimo por cento) do
faturamento anual da empresa (Multa do Grupo I), o que não estimula a Distribuidora a cumprir
integralmente a legislação do setor elétrico.
Esse comportamento sugere a adoção de um instrumento regulatório para monitoramento
econômico- financeiro das Distribuidoras, nos moldes proposta na Consulta Pública ANEEL nº
15/2014, que propõe a criação de Indicadores Públicos de Sustentabilidade Econômica e
Financeira.
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RESUMO
Em economia, monopólio (do grego monos, um + polein, vender) designa uma situação particular
de concorrência imperfeita, em que uma única empresa detém o mercado de um determinado
produto ou serviço, conseguindo, portanto, influenciar o preço do bem que comercializa.
A fiscalização das distribuidoras de energia elétrica, atividade fim da ANEEL, no âmbito do Setor
Elétrico Brasileiro, assume características peculiares, porque estas concessionárias públicas são
monopólios naturais.
O monopólio natural é uma situação de mercado em que os investimentos necessários são
muitos elevados e os custos marginais são muito baixos. Os monopólios naturais estão livres de
competitividade, tornando muito difícil a entrada de outras empresas no segmento, capazes de
oferecer o produto a um preço equivalente.
Nesta ênfase, a presença da regulação e fiscalização no segmento de distribuição de energia
elétrica é diferenciada, em face de ausência de competitividade, e fundamental, no sentido de
preservar o equilíbrio entre as partes, de um lado a distribuidora, do outro os clientes,
consumidores de energia elétrica.
A regulação atua preservando o investimento prudente, a modicidade tarifária e o serviço
adequado, no sentido da boa técnica e de critérios efetivos e justos tanto na área comercial
como na área técnica.
A fiscalização complementa a regulação e, para ela, é primordial, pois, além de constatar se os
procedimentos e premissas estabelecidos estão sendo seguidos, subsidia, também, a
atualização e aperfeiçoamento dos mesmos, tendo em conta o caráter educativo.
Nesse contexto, este trabalho tem como objetivo apresentar os critérios, utilizados pelo autor,
como auditor da Agência Nacional de Energia Elétrica-ANEEL, abordando a ferramenta de gestão
da qualidade conhecida como Ciclo PDCA que foi aplicada às fiscalizações de 3 (três)
distribuidoras de energia elétrica de portes diferentes, buscando a melhoria contínua dos seus
processos tanto técnicos quanto comerciais. Esta ferramenta de gestão da qualidade se mostrou
aderente ao Rito Administrativo da fiscalização, face aos resultados obtidos.
Palavras-chave: Fiscalização, monopólio, distribuidoras, Ciclo PDCA, Rito Administrativo.
Introdução
A partir do segundo pós-guerra, o Estado, diante de uma sociedade crescentemente complexa e
dinâmica, verificou a impotência dos seus instrumentos tradicionais de atuação, o que impôs a
adoção de mecanismos administrativos mais ágeis e tecnicamente especializados.
No Brasil, a regulação do Setor Elétrico se iniciou com o Código de Águas, Decreto-lei 24.643, de
10 de julho de 1934 e, posteriormente, no pós-guerra, pelo Decreto 41.019, de 26 de fevereiro de
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1957, considerando que o Código de Águas, em seu artigo 178, previu a regulamentação dos
serviços de energia elétrica pela Divisão de Águas.
O Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica - CNAEE, criado pelo Decreto-lei nº 1.285, de
18 de maio de 1939, diretamente subordinado à Presidência da República, como órgão de
consulta, orientação e controle quanto à utilização dos recursos hidráulicos e de energia elétrica,
com jurisdição em todo o território nacional, e mais tarde também com atribuições executivas,
faz parte da evolução da regulação e fiscalização dos serviços de energia elétrica no País.
Posteriormente, a Lei nº 3.782, de 22 de julho de 1960, que criou o Ministério das Minas e
Energia, subordinou ao mesmo o CNAEE.
Com a organização do mencionado Ministério, conforme as disposições da Lei nº 4.904, de 17
de dezembro de 1965, foi criado o Departamento Nacional de Águas e Energia - DNAE, com a
finalidade já esplanada, sem que ficasse textualmente expresso que o CNAEE deixaria de intervir
nos assuntos da competência do DNAE.
A existência de dois órgãos com finalidades análogas ocasionou, durante alguns anos,
dificuldades que se refletiam na política energética nacional.
Por outro lado, a constituição da Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – ELETROBRÁS, autorizada
pela Lei nº 3.890-A, de 25 de abril de 1961, absorveu várias atribuições anteriormente da
competência do CNAEE. Veio então o Decreto nº 63.951, de 31 de dezembro de 1968, que,
aprovando a estrutura básica do Ministério das Minas e Energia, dispôs no parágrafo único,
alínea "a", de seu artigo 1º:
(...)
Deverá ser iniciado o processo de absorção, pelos Departamentos a seguir indicados, das
atribuições ora afetas aos órgãos adiante mencionados:
a) Pelo DNAE, que passa a se denominar DEPARTAMENTO NACIONAL DE ÁGUAS E ENERGIA
ELÉTRICA
- DNAEE, as atribuições do Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica, no prazo de 60 dias.
(...)
O Decreto-lei nº 689, de 18 de julho de 1969, completou os trâmites legais, extinguindo o CNAEE
e decretando a definitiva absorção, por parte do DNAEE, de todas as atribuições do extinto
CNAEE, definidas na legislação vigente. O Decreto nº 63.951, de 31 de dezembro de 1968,
alterou a denominação do órgão para DEPARTAMENTO NACIONAL DE ÁGUAS E ENERGIA
ELÉTRICA - DNAEE. Pela Portaria nº 234, de 17
de fevereiro de 1977, do Ministro das Minas e Energia, foi aprovado o Regimento Interno do
DNAEE. A natureza e a finalidade do DNAEE estão consignadas no art. 1º do referido Regimento
Interno:
(...)
Art.1º - O Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica - DNAEE, instituído pela Lei nº
4.904, de 17 de dezembro de 1965, com autonomia financeira assegurada pelo art. 18 do
Decreto nº 75.468 de 11 de março de 1975, é o Órgão Central de Direção Superior responsável
pelo planejamento, coordenação e execução dos estudos hidrológicos em todo o território
nacional; pela supervisão, fiscalização e controle dos aproveitamentos das águas que alteram o
seu regime; bem como pela supervisão, fiscalização e controle dos serviços de eletricidade.
(...)
Deste modo, o DNAEE estabeleceu-se como regulador e fiscalizador dos serviços de distribuição
de energia elétrica no contexto do Setor Elétrico Brasileiro.
O DNAEE existiu e exerceu seu papel de órgão regulador e fiscalizador num cenário onde as
concessionárias de energia elétrica eram, em sua grande maioria, empresas de economia mista,
tendo o Estado como controlador. Especificamente, as distribuidoras de energia elétrica eram, na
sua maior parte, de controle estadual, algumas federais e uma pequena minoria privada.
Com a chegada da privatização ao Setor Elétrico surge a ANEEL, sucedendo o DNAEE, pois o
cenário do setor alterou-se, o que é retratado com precisão por Antônio Carlos Cintra do Amaral
(Amaral, 2008), nos seus termos:
(...)
O Estado-Administrador havia perdido a capacidade para prestar satisfatoriamente serviços
públicos. Mas, paradoxalmente, o sucesso da privatização estava – e está – intimamente ligado à
existência de um Estado Administrator dotado de capacidade para regular a atividade privada.
(...)
Sim, a privatização de grande parte das concessionárias e, em especial, das distribuidoras de
energia elétrica mudou fortemente o cenário do Sistema Elétrico Brasileiro e, por via de
consequência, da regulação e fiscalização do mesmo.

230

IX Congresso Brasileiro de Regulação e 3º ExpoABAR

Assim sendo, a Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, instituiu a AGÊNCIA NACIONAL DE
ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL, autarquia sob regime especial, vinculada ao Ministério das Minas e
Energia, com sede e foro no Distrito Federal, com a finalidade de regular e fiscalizar a produção,
transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica, em conformidade com as
Políticas e Diretrizes do Governo Federal. Constituída a Agência, com a publicação de seu
Regimento Interno, ficou extinto o Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica.
O Decreto 2.335, de 6 de outubro de 1997, aprova a Estrutura Regimental da Agência Nacional
de Energia Elétrica – ANEEL.
Em 28 de dezembro de 1997, por meio da Portaria nº 349, do Ministro de Estado das Minas e
Energia, é aprovado o Regimento Interno da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, que
passa exercer suas competências segundo as normas específicas do Código de Águas (Decreto
nº 24.643, de 10 de julho de 1934), da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, da Lei nº 9.074,
de 7 de julho de 1995, e legislação complementar subsequente, na forma estabelecida em seu
Regimento Interno.
Estrutura organizacional da ANEEL
Para exercer suas atividades fim de regular e fiscalizar os agentes do setor elétrico brasileiro, a
ANEEL conta com uma estrutura organizada em dois níveis hierárquicos, denominada
ANEELOGRAMA, mostrado na Figura a seguir, o que proporciona mais agilidade e eficiência às
decisões:

Figura 2.1 – ANEELOGRAMA

Especificamente, a fiscalização da distribuição de energia elétrica, que será tratada neste artigo,
se insere no macroprocesso: Fiscalização dos Serviços e Instalações de Energia Elétrica e no
processo organizacional: Fiscalização dos Serviços de Eletricidade, conforme apontado na Figura
2.1.
• A Regulação dos Mercados tem o papel de:
• Incentivar os investimentos necessários ao desenvolvimento econômico;
• Promover o bem-estar de consumidores e usuários;
• Propiciar a eficiência econômica.
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Em suma, busca reproduzir as condições de competição, para que os consumidores tenham
acesso a produtos e serviços com a qualidade e os níveis de perco que obteriam em um
ambiente competitivo.
Os pontos fundamentais da regulação são: preços, qualidade e condições de entrada e saída,
tendo como objetivos o investimento prudente, modicidade tarifária e serviço adequado.
A fiscalização complementa a regulação e, para ela, é primordial, pois, além de constatar se os
procedimentos e premissas estabelecidos estão sendo seguidos, subsidia, também, a
atualização e aperfeiçoamento dos mesmos, tendo em conta o caráter educativo.
O Sistema Elétrico é composto de três segmentos que se complementam: G (Geração), T
(Transmissão) e D (Distribuição) e, especificamente, o segmento D se enquadra no conceito de
monopólio natural. Seria econômica e fisicamente inviável o estabelecimento de duas ou mais
distribuidoras em uma mesma área de concessão.
Em consequência das suas características peculiares, o segmento D (Distribuição) foi
desverticalizado, constituindo-se, separadamente, as concessionárias D e as concessionárias GT,
com, fundamentalmente, os seguintes objetivos:

• Evitar a existência de subsídios cruzados entre as atividades de G (geração), T
(Transmissão) e D (distribuição) de energia elétrica;

• Aprimorar o sistema de regulação e fiscalização dos segmentos nos quais havia monopólio
de rede (transmissão e distribuição).

Qualidade e gestão: a gestão da qualidade total
Qualidade é um valor conhecido por todos e, no entanto, definido de forma diferenciada por
diferentes grupos ou camadas da sociedade.
Já o termo Qualidade Total tem inserido em seu conceito seis atributos ou dimensões básicas
que lhe conferem características de totalidade. Estas seis dimensões são: Qualidade Intrínseca,
Custo, Atendimento, Moral, Segurança e Ética.
O perfeito entendimento dos atributos ou dimensões básicas da Qualidade Total é fundamental; a
seguir estão explicitados:

• Por Qualidade Intrínseca entende-se a capacidade do produto ou serviço de cumprir o
•
•
•
•
•

objetivo ao qual se destina;
A dimensão Custo tem, em si, dois focos: custo para a organização do serviço prestado e o
seu preço para o cliente. Portanto, não é suficiente ter o produto mais barato, mas sim
agregar valor pelo preço justo;
Atendimento é uma dimensão que contém três parâmetros: local, prazo e quantidade, que
por si só demonstram a sua importância na produção de bens e na prestação de serviços
de excelência;
Moral e Segurança dos clientes internos de uma organização (funcionários) são fatores
decisivos na prestação de serviços de excelência: funcionários desmotivados, mal
treinados, inconscientes da importância de seus papéis na organização não conseguem
produzir adequadamente.
A Segurança dos clientes externos de qualquer organização, em um sentido restrito, tem a
ver com a segurança física desses clientes e, em um sentido mais amplo, com o impacto do
serviço prestado ou da sua provisão no meio ambiente. Hoje em dia, pode-se dizer que o
foco no cliente tem primazia absoluta em todas as organizações;
Finalmente, a sexta dimensão do conceito de qualidade total, a Ética, é representada pelos
códigos ou regras de conduta e valores que têm que permear todas as pessoas e todos os
processos de todas as organizações que pretendem sobreviver no mundo de hoje.

A Gestão da Qualidade Total (GQT) é uma opção para a reorientação gerencial das organizações.
Tem como pontos básicos: foco no cliente; trabalho em equipe permeando toda a organização;
decisões baseadas em fatos e dados; e a busca constante da solução de problemas e da
diminuição de erros.
É uma nova filosofia gerencial que exige mudanças de atitudes e de comportamento. Essas
mudanças visam ao comprometimento com o desempenho, à procura do autocontrole e ao
aprimoramento dos processos. Implica também uma mudança da cultura da organização. As
relações internas tornam-se mais participativas, a estrutura mais descentralizada, e muda o
sistema de controle.
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Sistemas de controle são necessários em qualquer organização; porém, se forem burocráticos ou
tradicionais, as pessoas reagem com pouca participação, pouca criatividade e pouca
responsabilidade.
Nesta ênfase, a estrutura organizacional da ANEEL, seu ANEELOGRAMA, com estrutura
horizontal, composto de macroprocessos e respectivos processos organizacionais, convergem
para a GQT e são, especificamente, facilitadores do processo organizacional: fiscalização da
distribuição de energia elétrica.
A Qualidade Total é uma filosofia de gestão baseada na satisfação dos clientes internos e
externos envolvidos, ou seja, é um meio para atingir os objetivos e resultados desejados, e como
tal, faz uso de um conjunto de técnicas e ferramentas integradas ao modelo de gestão.
O Ciclo PDCA e a Melhoria Contínua
O Ciclo PDCA (Werkema, 2012; Aguiar, 2002) é uma ferramenta de gestão da qualidade muito
utilizada pelas empresas do mundo todo. Este sistema foi concebido por Walter A. Shewhart
(Oribe, 2009) e amplamente divulgado por Willian E. Deming (Faria, 2014) e tem como foco
principal a Melhoria Contínua dos processos de gestão.
Seu objetivo principal é tornar os processos da gestão de uma empresa mais ágeis, claros e
objetivos. Pode ser utilizado em qualquer tipo de empresa, como forma de alcançar um nível de
gestão melhor a cada dia, atingindo ótimos resultados dentro do sistema de gestão do negócio;
busca, portanto, o Ciclo PDCA, a Melhoria Contínua dos processos.

Figura 4.1 – Ciclo PDCA

O Ciclo PDCA tem como estágio inicial o planejamento da ação (Etapa P = Plan), em seguida
tudo o que foi planejado é executado (Etapa D = Do), gerando, posteriormente, a necessidade de
checagem (Etapa C = Check) constante destas ações implementadas.
Com base nesta análise e comparação das ações com aquilo que foi planejado, o gestor começa
então a implantar medidas para correção das falhas que surgiram no processo ou produto (Etapa
A = Act).
É importante lembrar que como o Ciclo PDCA é verdadeiramente um ciclo, e por isso deve “girar”
constantemente. Ele não tem um fim obrigatório definido. Com as ações corretivas ao final do
primeiro ciclo é possível (e desejável) que seja criado um novo planejamento para a melhoria de
determinado procedimento, iniciando assim todo o processo do Ciclo PDCA novamente. Este
novo ciclo, a partir do anterior, é fundamental para o sucesso da utilização desta ferramenta.
Fiscalização das Distribuidoras – Premissas.
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Na melhoria da qualidade dos processos de gestão, de uma distribuidora de energia elétrica, fica
patente que nenhuma transformação duradoura poderá ser obtida caso a questão gerencial não
seja devidamente equacionada.
A Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, estabelece no seu artigo 2º, nos seus termos: (...)
Art. 2º A Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL tem por finalidade regular e fiscalizar a
produção, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica, em conformidade com
as políticas e diretrizes do governo federal.
(...)
Deste modo, regular e fiscalizar são atividades fim da Agência Nacional de Energia Elétrica –
ANEEL, no contexto do Setor Elétrico Brasileiro.
A regulação atua preservando o investimento prudente, a modicidade tarifária e o serviço
adequado, no sentido da boa técnica e de critérios efetivos e justos tanto na área comercial
como na área técnica.
A fiscalização complementa a regulação e, para ela é primordial, pois, além de constatar se os
procedimentos estabelecidos estão sendo seguidos, permite a atualização e aperfeiçoamento
destes procedimentos.
No direito administrativo, serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade,
continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e
modicidade das tarifas. Nesta direção, as distribuidoras de energia elétrica, nos termos dos
respectivos Contratos de Concessão ou de Permissão, obrigam-se:
(…) A adotar, na prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica,
tecnologia adequada e a empregar materiais, equipamentos, instalações e métodos
operativos que, atendidas as normas técnicas brasileiras, garantam níveis de regularidade,
continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia no atendimento e
modicidade das tarifas. (...) (Grifos nossos).
Portanto, o serviço adequado, efetivamente vinculado à qualidade do serviço prestado, é o norte
tanto para a regulação quanto para a fiscalização do serviço público de distribuição de energia
elétrica, definindo a objetivo da ANEEL em suas atividades fim.
Eficiência é atingir o resultado com um mínimo de perda de recursos, isto é, fazer o melhor uso
possível do dinheiro, do tempo, materiais e pessoas, deste modo, a eficiência converge para o
investimento prudente, que, por via de consequência, está inserido no conceito de serviço
adequado.
A missão da fiscalização é educar; este caráter educativo busca o serviço adequado, incluindo o
investimento prudente.
Nas fiscalizações, a ANEEL pode recomendar ou determinar as correções de procedimentos
incorretos.
A gravidade da situação observada e/ou o descumprimento de regulamentos ou determinações
da ANEEL podem acarretar punições, que vão desde advertência a multas, nas condições da
Resolução ANEEL 063/2004, com base no Rito de Fiscalização.
Especificamente, nesse texto, é abordada a ferramenta de gestão da qualidade conhecida como
Ciclo PDCA ou Ciclo Deming da Qualidade aplicada às fiscalizações das distribuidoras de energia
elétrica, buscando a melhoria contínua dos seus processos tanto técnicos quanto comerciais.
Entende-se que o Ciclo PDCA é a ferramenta de gestão da qualidade mais aderente ao Rito
Administrativo destas fiscalizações.
Fiscalização das Distribuidoras – Etapas do Ciclo PDCA
Entende-se como Ciclo PDCA (Figura 4.1 – Ciclo PDCA) o conjunto de ações em sequência dada
pela ordem estabelecida pelas letras que compõem a sigla:

•
•
•
•

P – plan: planejar;
D – do: fazer, executar;
C – check: verificar, controlar;
A – act: agir, atuar corretivamente.

No ambiente de gerenciamento de processos, o Ciclo PDCA encerra um conjunto de ações
executadas no sentido de se atingir os resultados esperados, na busca da melhoria contínua.
Trataremos, a seguir, de cada uma das etapas do Ciclo PDCA no âmbito dos processos de
fiscalização da ANEEL, evidenciando a efetiva aderência do referido ciclo com relação ao Rito
Administrativo desses processos, estabelecendo, deste modo, a metodologia utilizada:
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Etapa P – plan: planejar
Todas as concessionárias de distribuição de energia elétrica já foram fiscalizadas pela ANEEL,
tanto técnica como comercialmente; deste modo, os processos administrativos das referidas
fiscalizações encontram-se digitalizados e disponíveis na ANEEL e são valiosos para o
planejamento efetivo, apontando os procedimentos não conformes bem como as determinações
estabelecidas nos referidos processos, para execução de fiscalizações em uma determinada
distribuidora.
A experiência adquirida e acumulada em fiscalizações nas diversas concessionárias de
distribuição de energia elétrica brasileiras, dada a similaridade entre as mesmas, é igualmente
valiosa no planejamento de uma determinada fiscalização.
No âmbito dos processos organizacionais, na estrutura horizontal da ANEEL, no planejamento da
fiscalização das distribuidoras, existe maior sinergia com as seguintes áreas da agência, que
apresentam demandas, fruto de reclamações de consumidores, de uma maneira geral, ou de
mudanças regulatórias a serem acompanhadas:
Superintendência de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação Pública
(macroprocesso “Relações com a Sociedade”);

• Superintendência de Regulação de Serviços de Distribuição (macroprocesso “Regulação
•
•
•
•

Técnica e Padrões de Serviço”);
Procuradoria Geral (área jurídica vinculada diretamente a Diretoria Colegiada da ANEEL).
O planejamento da fiscalização se consolida no cumprimento das duas primeiras etapas do
Rito de Fiscalização:
Abertura do Processo Administrativo de Fiscalização;
Solicitação de documentação prévia a concessionária.

Etapa D – do: fazer, executar
A execução da fiscalização se consolida no terceiro e quarto estágio do rito administrativo:

• Fiscalização propriamente dita;
• Termo de Notificação – TN e seu respectivo Relatório de Fiscalização – RF.
Na execução deste estágio do Rito de Fiscalização documentos adicionais são requisitados e
inspeções, no campo, são efetivadas no sistema de distribuição de energia elétrica da
concessionária.

•
•
•
•
•
•
•

Dentre os regulamentos setoriais aplicáveis as fiscalizações destacam-se:
Decreto nº 41.019/57 (regulamentação do Código de Águas);
Lei n.º 9.427/96 (criação da ANEEL);
Lei n.º 9.648/98;
Contrato de Concessão ou de Permissão;
Resolução Normativa n.º 414/2010;
Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – PRODIST;

Também outros regulamentos legais se aplicam, com especial destaque para:
• Código Civil, Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002.
Deste modo, são estabelecidas as Constatações, para cada tema fiscalizado, bem como as suas
Recomendações, Não-Conformidades e Determinações, quando couberem.
As Constatações, Recomendações, Não-Conformidades e Determinações são consolidadas e
documentadas no Relatório de Fiscalização – RF, que é encaminhado à distribuidora por meio de
um Termo de Notificação – TN, cumpre-se então a quarta etapa do Rito de Fiscalização e, por via
de consequência, a Etapa D – do: fazer, executar do Ciclo PDCA.
Etapa C – check: verificar, controlar
O controle (Etapa C – check: verificar, controlar) do Ciclo PDCA (Processo Organizacional:
Fiscalização dos Serviços de Eletricidade) abrange os seguintes estágios do Rito de Fiscalização,
que têm prazos legais estabelecidos:
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•
•
•
•
•
•

Manifestação da distribuidora ao TN;
Análise da Manifestação da distribuidora;
Processo Administrativo Punitivo;
Exposição de Motivos para o Auto de Infração – AI;
Recurso da distribuidora ao AI;
Análise do Pedido de Reconsideração – APR.

A Manifestação da distribuidora e sua análise, efetivada no âmbito do Processo Organizacional:
Fiscalização dos Serviços de Eletricidade, originará, no caso do processo administrativo se tornar
punitivo, um Auto de Infração – AI e sua respectiva Exposição de Motivos para o Auto de Infração
– AI, ambos os documentos devidamente assinados pelo líder do Processo Organizacional:
Fiscalização dos Serviços de Eletricidade.
A distribuidora poderá exercer seu direito de contraditório ao Auto de Infração – AI dentro do
prazo legal de 10 (dez) dias do efetivo recebimento do mesmo, apresentando Recurso ao AI.
A Análise do Pedido de Reconsideração – APR será conduzida a luz de fatos novos com relação
à Manifestação ao TN, de acordo com as premissas do direito administrativo, podendo acarretar
revisão das punições antes aplicadas.
Conclui-se, com esta análise, a etapa de controle do Ciclo PDCA.
Etapa A – act: agir, atuar corretivamente
A Exposição de Motivos para o Auto de Infração – AI e a subsequente Análise do Pedido de
Reconsideração – APR são determinantes para as atuações corretivas a serem efetivadas pela
distribuidora, dentro da Etapa A do Ciclo PDCA da fiscalização.
Nesse norte, a ANEEL é parte integrante de todos os processos técnicos e comerciais das
distribuidoras, exercendo suas atividades fins de regular e fiscalizar os mesmos, tendo como
objetivo preservar o serviço adequado e o investimento prudente, convergindo para a qualidade e
a melhoria continua dos serviços prestados pelas distribuidoras.
Como já se comentou anteriormente, as Constatações, Recomendações, Não-Conformidades e
Determinações são consolidadas e documentadas no Relatório de Fiscalização – RF (Etapa D –
do: fazer, executar do Ciclo PDCA).
Concluída a Etapa C – check: verificar, controlar do Ciclo PDCA, restam Não-Conformidades a
serem corrigidas e Determinações a serem cumpridas, nas condições propostas pela
distribuidora em sua Manifestação ao TN.
As Determinações comerciais, em sua maioria, solicitam, à concessionária, cronograma de
devolução de valores a consumidores prejudicados pela Não-Conformidade que motivou cada
uma delas, com base no Código Civil, enquanto que as Determinações técnicas, em sua maioria,
solicitam, à concessionária, cronograma de correções técnicas em subestações e redes de
distribuição da área de concessão da concessionária, em função da Não- Conformidade que
motivou cada uma delas.
Nessa direção, as ações corretivas devem ser implementadas pelo agente fiscalizado e a ANEEL
(Processo Organizacional: Fiscalização dos Serviços de Eletricidade) deve planejar, num intervalo
anual, nova fiscalização, com o intuito de constatar se as Não-Conformidades foram corrigidas e
as Determinações foram ou estão sendo cumpridas, girando novamente o Ciclo PDCA, buscando
a melhoria contínua.
O Ciclo PDCA deve girar constantemente quantas vezes forem necessárias, pois deve ser
encarado como um processo contínuo em busca da qualidade máxima requerida para um
procedimento ou processo da distribuidora. As ações fiscalizatórias devem ser assim planejadas,
com ênfase no Caráter Educativo e na busca da Melhoria Contínua, visando alcançar o resultado
desejado.
Temas abordados nas fiscalizações
No que concerne ao aspecto técnico às fiscalizações abrangem os seguintes temas:
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• Suprimento;

• Equilíbrio de Fases de Circuitos de Baixa
Tensão;

• Programa de obras;

• Níveis de Tensão;

• Subestações;

• Serviço Adequado;

• Manutenção das subestações;

• Índices de Continuidade;

• Manutenção da Distribuição;

• Procedimentos de Rede;

• Operação da Distribuição;
• Carregamento:

• Gestão de Equipamentos;

• Alimentadores e Transformadores;

No que concerne ao aspecto comercial às fiscalizações abrangem os seguintes temas, tendo
como principais referências a Resolução Normativa n.º 414/2010, o Contrato de Concessão ou
de Permissão e o Código de Defesa do Consumidor:
·

Mercado de Energia;

·

Recursos Humanos;

·

Faturamento;

•

Medição;

·

Atendimento ao consumidor e a

•

Normas e procedimentos comerciais;

pedido de ligação;

•

Conselho de consumidores;

·

Teleatendimento;

•

Contrato de Fornecimento;

·

Religação;

•

Suspensão de Fornecimento;

·

Fornecimento provisório e/ou precário;

•

Ressarcimento de danos

•

Irregularidade de medição e/ou
desvio de energia;

Penalidades – Dosimetria
O processo administrativo pode se tornar punitivo, nas condições da Resolução ANEEL nº. 63,
de 12 de maio de 2004.
O artigo 14 da Resolução ANEEL 063/2004, estabelece os grupos das punições, em função da
gravidade das mesmas; o percentual aplicado no calculo da penalidade é crescente, em função
do grupo de punição, e incide sobre o faturamento anual bruto da distribuidora.
O enquadramento legal da Não-Conformidade é definido nos artigos 3º, 4º, 5º, 6º e 7º,
advertência, Grupos I (até 0,01%), II (até 0,1%), III (até 1%) e IV (até 2%), respectivamente, da
Resolução ANEEL 63/2004.
Também são indutores da melhoria continua consubstanciada no Ciclo PDCA, os seguintes
artigos da Resolução ANEEL 063/2004:

• 15 (define os parâmetros de fixação da multa: abrangência, gravidade, danos, vantagem
auferida e sanções anteriores);

• 16 (a punição / multa cresce em 50% e no caso da penalidade ser de advertência, esta
passa para o Grupo I / multa, quando houver reincidência);

• 17 (na hipótese da ocorrência concomitante de mais de uma infração, serão aplicadas,
simultânea e cumulativamente, as penalidades correspondentes a cada uma delas).

A multa cresce, quando a distribuidora reincide ou comete outras infrações, o que contempla
tanto o caráter educativo quanto a melhoria continua dos procedimentos técnicos e comerciais
da distribuidora, que é o objetivo do Ciclo PDCA:
Tabela 7.1.
Acima de 20
Número
multas
%

de

1 a
4

5a8

9 a 12

13 a
16

17 a 20

10

20

40

60

80

100
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O cálculo da dosimetria é expresso na seguinte fórmula paramétrica:
M = (p1 * G + p2 * D + p3 * V + p4 * S) * A * K * Máx_Grupo * F
Onde:
• M – multa, em reais;
• G – gravidade;
• D – os danos resultantes para o serviço e para os usuários;
• V – a vantagem auferida pelo infrator;
• S – a existência de sanção anterior nos últimos quatro anos;
• A – abrangência;
• Pesos (i – variando de 1 a 4): p1, p2, p3 e p4;
• K - reincidência (k=1 ou k=1,5);
• Máx_Grupo – valor máximo do grupo, conforme REN 063/2004;
• Fat. – faturamento anual (REN 063/2004), em reais.
Amostra Selecionada
Repetindo o Ciclo PDCA uma vez, com intervalo aproximado de um ano da primeira ação para a
segunda, fiscalizou-se técnica e comercialmente três concessionárias de distribuição de energia
elétrica, sendo uma de grande porte de controle estadual, outra de médio porte privatizada e a
terceira de pequeno porte de controle federal.
Deste modo, estas concessionárias representam o universo de 64 (sessenta e quatro)
distribuidoras reguladas e fiscalizadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL.
As referidas concessionárias foram fiscalizadas nos anos a seguir informados:

• Concessionária de grande porte: 2008 e 2009;
• Concessionária de médio porte: 2010 e 2011;
• Concessionária de pequeno porte: 2008 e 2009.
E apresentavam, quando da emissão do Auto de Infração – AI da segunda fiscalização, o
faturamento anual abaixo explicitado, que define o porte de cada uma delas:

•
•
•
•
•
•

Concessionária de grande porte:
Faturamento anual: R$ 6.508.573.295,04 (Emissão do AI – maio de 2010);
Concessionária de médio porte:
Faturamento anual: R$ 2.033.097.879,60 (Emissão do AI – novembro de 2012);
Concessionária de pequeno porte:
Faturamento anual: R$ 771.020,58 (Emissão do AI – maio de 2010).

Resultados Obtidos
Fiscalizações na Concessionária de Grande Porte
A Fiscalização no ano de 2008 – 1º Ciclo PDCA – foi planejada em função dos seguintes fatores:
A concessionária não era fiscalizada técnica e comercialmente a cerca de 5 (cinco) anos;
A Superintendência de Mediação Administrativa Setorial – SMA informou que a concessionária
em questão apresentava altos índices de reclamações de consumidores nos temas
Ressarcimento de danos elétricos (técnico) e Irregularidade / desvio de energia (comercial).
As várias Determinações e a confirmação das correções das diversas Não-Conformidades,
oriundas dos diversos temas abordados, do relatório da fiscalização definem a atuação corretiva
(Etapa A – atuação corretiva) a ser efetivada.
Nessa ênfase, um novo Ciclo PDCA foi realizado na concessionária aqui tratada, no ano
subsequente, na busca da melhoria contínua dos seus procedimentos tanto técnicos quanto
comerciais, seguindo, inclusive, o caráter educativo das ações fiscalizadoras.
Na Etapa D – execução, o Relatório de Fiscalização, suas Constatações técnicas e as
consequentes Não-Conformidades e Determinações permitem destacar que, especificamente, na
área de qualidade do produto, que a distribuidora não está cumprindo a Determinação do 1º
Ciclo PDCA relativa aos aspectos de conservação (zelo pela integridade) e/ou segurança de suas
subestações.
A inspeção de uma nova amostra, definida aleatoriamente (14 (quatorze) subestações da
concessionária), propiciou esta Constatação e estabelecimento de Não-Conformidade por não
cumprimento da Determinação da fiscalização de 2008, conforme a seguir:
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(...)
A concessionária não está cumprindo com o disposto na Alínea “c” do artigo 104 – SEÇÃO VII –
Das Obrigações do Concessionário - do DECRETO Nº. 41.019 (Regulamenta os serviços de
energia elétrica), de 26 de fevereiro de 1957, que estabelece, nos seus termos:
Art. 104. Além das demais obrigações previstas na lei e neste Regulamento, o concessionário é
obrigado a:
...
c) sujeitar-se a todas as exigências da fiscalização; (...) (Grifos nossos).
As outras Determinações estabelecidas estavam sendo cumpridas pela concessionária e os
resultados apresentados, no momento da fiscalização aqui tratada, foram satisfatórios.
As Não-Conformidades relativas a ressarcimento de danos e irregularidades de medição
permanecem, evidenciando, mais uma vez, o não comprometimento da concessionária em
efetivamente sanar as irregularidades apontadas.
Assim sendo, novas Determinações foram estabelecidas, com novos prazos fixados, dentro do
caráter educativo da fiscalização.
Em reuniões públicas, a Diretoria Colegiada manteve a multa aplicada tanto no 1º Ciclo PDCA
quanto no segundo.
Na análise dos resultados das fiscalizações (Etapa A – atuação corretiva), constatamos que
permanecem Não-Conformidades a serem sanadas e Determinações a serem cumpridas pela
distribuidora, tanto da fiscalização de 2008 quanto de 2009, o que confirma a necessidade de um
novo Ciclo PDCA nesta concessionária.
Foi efetivada fiscalização por monitoramento em 2011, 3º Ciclo PDCA, do tema ressarcimento de
danos, visando apresentar o posicionamento da ANEEL e atender solicitação da concessionária,
contida em correspondência recebida, nos seus termos:
(...)
Desta forma, ponderamos que esta Concessionária encontra-se em uma situação complexa, pois
existe uma determinação do Órgão Regulador para ser cumprida cujo atendimento estamos
impossibilitados por uma força de lei. Assim, solicitamos em caráter de urgência, posicionamento
desse Órgão Regulador, quanto a questão colocada.
(...)
A solicitação da distribuidora se refere à Determinação do Relatório da Fiscalização de 2009
estabelecida com o objetivo de requerer à concessionária cronograma de reavaliação de todos os
seus processos de ressarcimento de danos, retroativamente a 05 (cinco), de acordo com o
Código Civil, e efetivar os devidos ressarcimentos aos consumidores prejudicados por avaliações
que não tem amparo no regulamento aplicável.
A partir da solicitação contida no último parágrafo da correspondência recebida, consultamos
juridicamente a Procuradoria Federal da ANEEL acerca do pleito da concessionária.
A Procuradoria Federal, após análise detalhada do caso, concluiu seu Parecer, conforme a seguir
transcrevemos:
(...)
Por fim, o que se extrai de todo relato acima, é que não há conflito de normas que impossibilitem
a concessionária em cumprir as determinações dispostas no TN nº. 0XX/2010-SFE/2010.
(...)
Desse modo, foi estabelecida, no Relatório de Fiscalização, a seguinte Não-Conformidade: (...)
A concessionária não está cumprindo com o disposto na Alínea “c” do artigo 104 – SEÇÃO VII –
Das Obrigações do Concessionário - do DECRETO Nº. 41.019 (Regulamenta os serviços de
energia elétrica), de 26 de fevereiro de 1957, que estabelece, nos seus termos:
Art. 104. Além das demais obrigações previstas na lei e neste Regulamento, o concessionário é
obrigado a:
…
c) sujeitar-se a todas as exigências da fiscalização;
(...) (Grifos nossos).
Ainda na Etapa C – controle, a distribuidora apresentou Recurso ao AI, o que motivou a Análise
do Pedido de Reconsideração – APR.
Quanto a Não-Conformidade (N.1) a distribuidora, em seu Recurso, não apresenta fatos novos ou
circunstâncias relevantes que permitam a reavaliação ou acatamento.
No estabelecimento da abrangência, na dosimetria, dentro dos critérios de auditoria, obtivemos
uma amostra estatística de 90 (noventa) solicitações de ressarcimento. Nesta amostra foram
identificadas 23 (vinte e três) solicitações que motivaram a Determinação, o que implica em uma
abrangência (23/90) x 100 = 25,55%.
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Em seu Recurso, a concessionária afirma que nas reavaliações de 54.459 processos de
ressarcimento, que correspondem ao universo / total de processos, 4.887 processos foram
considerados passíveis de ressarcimento, que corresponde a 8,97% de abrangência.
Este fato novo, assim considerado com ênfase no caráter educativo e no Ciclo PDCA de melhoria
contínua, efetivamente motivou a revisão da dosimetria aplicada no AI e a redução da multa.
Considerando que nem todos os consumidores foram ressarcidos, o tema ressarcimento de
danos necessariamente deverá ser motivo de auditagem em um novo Ciclo PDCA nessa
distribuidora de grande porte.
Fiscalizações na Concessionária de Médio Porte
Também esta concessionária de médio porte foi fiscalizada, sucessivamente, em um intervalo em
torno de 01 (um) ano, duas vezes, conceitualmente de maneira igual à concessionária de grande
porte.
Os diversos temas, tanto técnicos quanto comerciais, acarretaram Não-Conformidades e/ou
Determinações, em ambos os Ciclos PDCA, o primeiro em 2010 e o segundo em 2011.
A partir das análises efetivadas na Etapa C – controle do 2º Ciclo PDCA, pode-se afirmar que a
repetição do Ciclo PDCA (Etapa A – atuação corretiva) pela terceira vez se mostra necessária
diante dos resultados obtidos nas fiscalizações efetivadas, pois permanecem NãoConformidades a serem sanadas e Determinações a serem cumpridas tanto técnicas quanto
comerciais.
Nesse 3º Ciclo PDCA, a ser executado, deve-se dar maior ênfase aos temas técnicos, tendo em
conta que a maioria das Não-Conformidades e Determinações comerciais foi sanada e cumprida,
respectivamente; tal fato comprova a eficiência e eficácia da ferramenta Ciclo PDCA nas
fiscalizações da distribuidora em questão.
Fiscalizações na Concessionária de Pequeno Porte
A fiscalização de 2008 na concessionária de pequeno porte (1º Ciclo PDCA) foi,
cronologicamente, a primeira efetivada dentre todas abrangidas por este trabalho.
O 2º Ciclo PDCA ocorreu em 2009, após as duas fiscalizações na concessionária de grande
porte; este fato permitiu a incorporação da experiência adquirida neste ciclo, pois, também, as
fiscalizações passam por um processo de melhoria contínua.
Trata-se de uma concessionária estatal, cuja controladora é a União; apresenta problemas
crônicos em seus processos tanto comerciais quanto técnicos, o que ficou patente nas
conclusões dos relatórios das fiscalizações efetivadas.
Como exemplo, temos que, tal quais as perdas não técnicas, da ordem de 27%, as perdas
técnicas da distribuidora também são elevadas; a soma destas perdas de energia totaliza
próximo de 35% da energia requerida; este percentual de perdas totais de energia é elevadíssimo
e diverge sensivelmente do encontrado na maioria das distribuidoras.
Os resultados, após todos os estágios do Rito Administrativo, em ambas as fiscalizações,
mostram que permanecem Não-Conformidades a serem sanadas e Determinações a serem
cumpridas pela distribuidora, ficando patente a necessidade de um terceiro Ciclo PDCA.
Comparando-se os percentuais das multas aplicadas, nos dois Ciclos PDCA, com relação ao
faturamento a época de cada um, bem como os valores absolutos das multas em ambos os
ciclos, concluímos que a variação da multa foi expressiva, sendo que a multa da fiscalização de
2009 foi cerca de três vezes a multa da fiscalização de 2008.
Estes resultados falam por si só, evidenciam que a concessionária, apesar de fiscalizada em
2008, não atuou de maneira proativa no sentido de sanar as irregularidades.
Na dissertação, os seguintes temas foram tratados como significativos, em função das
particularidades e gravidades dos mesmos:
Tema técnico: Área de Qualidade do Produto / Linhas e Redes de Distribuição;
Tema Comercial: Irregularidade em Unidade Consumidora.
Seguem fotos que evidenciam o estado das linhas e redes de distribuição da concessionária:
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Figura 9.1. – Transformador em mau estado

Figura 9.2. – Vegetação encobrindo estrutura

Conclusões/Recomendações
Em suma, o que se procurou apresentar nesse trabalho é que as fiscalizações técnicas e
comerciais não devem ser tratadas isoladamente, mas sim como parte de um processo
continuado.
O Ciclo PDCA, cuja meta é, dentro do caráter educativo, a redução ou, idealmente, a eliminação
de procedimentos irregulares das distribuidoras, deve girar permanentemente, quantas vezes
forem necessárias, com ênfase no investimento prudente e no serviço adequado, induzindo as
melhores práticas, convergindo, nesta ótica, para os conceitos do benchmarking (Leibfried e
McNair, 1994; Balm, 1995).
Especificamente, as fiscalizações do tema comercial ressarcimento de danos, que foi objeto de
03 (três) Ciclos PDCA na concessionária de grande porte, evidenciam a efetividade dessa
ferramenta de Gestão da Qualidade na fiscalização das distribuidoras de energia elétrica, tendo
em conta os resultados obtidos, inclusive, conforme informado pela Superintendência de
Mediação Administrativa Setorial – SMA da ANEEL, o número de reclamações de consumidores
dessa distribuidora, relativas a esse tema, foi reduzido fortemente.
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RESUMO
Analisa a incidência do regime de autorização do Poder Executivo para funcionar sociedades do
setor de energia elétrica. Historia a evolução legal deste regime jurídico no setor de energia
elétrica e avalia o impacto das modificações jurídicas impostas pelo marco regulatório na sua
aplicação. Examina a finalidade desta autorização e sua distinção e desvinculação para com a
obrigação regulatória de prévia anuência da Agência Nacional de Energia Elétrica para alteração
de atos constitutivos dos agentes setoriais, regida pela Resolução Normativa nº 149, de 28 de
fevereiro de 2005. Conclui pela não incidência do instituto no modelo setorial vigente. Contribui
para o aprimoramento da Resolução Normativa nº 149, de 2005. Método: dedutivo. Abordagem:
dogmática e sócio-jurídica.
Palavras-chave: autorização do Poder Executivo, funcionamento societário, atos constitutivos,
ANEEL, agência reguladora, societário, serviço público, energia elétrica, REN nº 149.
INTRODUÇÃO
A produção e a circulação de bens e serviços é realizada por diversos agentes econômicos,
dentre os quais figuram as sociedades, as quais são organizadas para explorar as atividades
econômicas previstas em seu objeto social, sendo constituídas respeitando-se as disposições
legais necessárias.
No Brasil, determinadas sociedades, em virtude do seu negócio empresarial ou de sua origem
estrangeira, dependem de prévia autorização do Poder Executivo para funcionar.
Neste caso, antes da entrada em funcionamento da sociedade, o Poder Executivo examina o seu
contrato ou estatuto social, quando verifica o atendimento das condicionantes societárias
impostas para sua constituição. No mesmo sentido, as alterações contratuais ou estatutárias são
alvo de semelhante juízo. Trata-se, portanto, de uma exigência de aprovação prévia baseada em
seus atos constitutivos, de natureza societária e de caráter excepcional, por não se tratar de
regra aplicável às sociedades em geral.
O tema é tratado pela legislação societária (geral) no Decreto-Lei nº 2.627, de 26 de setembro de
1940, que dispõe sobre as sociedades por ações, na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
que Dispõe sobre as Sociedades por Ações, e na Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que
institui o Código Civil. O tema também consta em dispositivos legais especialmente aplicáveis ao
setor elétrico.
Neste estudo1 , analisa-se a aplicação deste regime de autorização às sociedades do setor
elétrico, aquelas cujos negócios empresariais sejam imanentes à indústria de energia elétrica, ou
Este material expressa exclusivamente a posição do autor, não representando a instituição para a qual
trabalha.
1
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seja, as atividades econômicas de geração, de transmissão, de distribuição e de comercialização
de energia elétrica, todas reguladas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).
A ANEEL, no desempenho de suas atividades fiscalizatórias, fez nascer uma relação jurídica entre
o regime de autorização do Poder Executivo para funcionamento de sociedades e a tarefa
regulatória da autarquia quanto à fiscalização econômica e financeira das alterações de contratos
e estatutos sociais dos agentes setoriais.
Baseada, dentre outros, no citado regime, a ANEEL editou a Resolução Normativa (REN) nº 149,
de 28 de fevereiro de 2005, que – conforme sua ementa - estabelece os procedimentos para
solicitação de anuência, pelos agentes prestadores de serviço de energia elétrica, para alteração
de atos constitutivos e indica os casos previamente autorizados.
Ao fundamentar seu ato normativo em dispositivos da legislação societária geral do regime de
autorização, a agência parte do pressuposto que as sociedades do setor estão, hoje, sujeitas à
autorização do Poder Executivo para funcionar.
Cogita-se que a legislação geral do regime de autorização do Poder Executivo para funcionar
sociedades não estabelece esta sujeição, nem incide para as sociedades de energia elétrica, pela
inexistência de lei especial vigente que institua tal obrigação societária após a edição do marco
regulatório. Com efeito, a legislação do regime examinado não seria capaz de motivar a REN Nº
149, de 2005, não se aplicando ao processo fiscalizatório da ANEEL sobre alterações de atos
constitutivos.
Para analisar a hipótese, a pesquisa envolve aspectos regulatórios e societários, conteúdo social,
econômico, político, histórico e administrativista, justificando uma abordagem sócio-jurídica
combinada com a dogmática jurídica.
No capítulo inicial é realizado o levantamento do contexto e dos fundamentos do marco
regulatório e da regulação setorial. É revisada a legislação setorial investigando-se a existência de
disposições legais específicas que estipulem obrigações sobre atos constitutivos no novo
paradigma.
O segundo capítulo examina o processo administrativo de anuência prévia da ANEEL para
alterações de atos constitutivos, seguido do terceiro que estuda o instituto da autorização do
poder executivo para funcionar sociedades, sua legislação geral e a especial aplicável ao setor
elétrico, suas incidências e vigências.
Por fim, o último capítulo reúne os elementos das seções anteriores, oferecendo a síntese dos
conhecimentos explorados e o inter-relacionamento dos pontos analisados em cada subtema,
esclarecendo o impacto da transição do modelo setorial no regime de autorização pesquisado.
São também apresentadas possíveis contribuições para aprimoramento da tutela regulatória do
tema estudado.
O MARCO REGULATÓRIO DO SETOR ELÉTRICO E SUA ABERTURA AOS AGENTES
PRIVADOS
Aspectos Constitucionais, Políticos e Socioeconômicos do Redesenho do Setor Elétrico
Brasileiro
A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 estabeleceu o título da Ordem
Econômica e Financeira, onde juridicamente foram estruturados os pilares da organização da
atividade econômica no País e onde estão previstos, além dos princípios específicos desta
ordem, os principais aspectos sobre o papel do Estado na atividade econômica, sobre regulação,
sobre o regime de serviço público e sobre a propriedade do potencial hidrelétrico, dentre outros2 .
Segundo seu art. 170, constituiu-se no Brasil uma economia de mercado explicitamente fundada
na livre iniciativa, que para Grau (2007, p. 202-203) trata-se de um desdobramento da liberdade e
que não se limita à liberdade econômica, por se tratar – a livre iniciativa - de um fundamento bem
mais amplo, que alicerça a própria República, pois igualmente prevista no art. 1º da Constituição

Dentre os outros temas, há prescrições sobre o investimento de capital estrangeiro, norma-quadro sobre
o estatuto jurídico da empresa pública e sobre monopólios da união, definição sobre ordenação de
transportes, sobre tratamento diferenciado às microempresas e empresas de pequeno porte, e sobre
requisições estrangeiras de dados comerciais de pessoas residentes ou domiciliadas no Brasil.
2

244

IX Congresso Brasileiro de Regulação e 3º ExpoABAR

Federal3 . No mesmo caminho, Coelho (2012, p. 67) entende que o princípio da liberdade de
iniciativa é geral, sendo aplicável a todo o ramo jurídico.
Para Grau (2007, p. 203), uma das faces da livre iniciativa é a liberdade econômica, na qual a
liberdade de comércio e indústria (não ingerência do Estado no domínio econômico) se compõe
por duas liberdades públicas: a faculdade de criar e explorar uma atividade econômica a título
privado e a não sujeição a qualquer restrição estatal senão em virtude de lei. Ademais, ensina
(GRAU, 2007, p. 206) que o dispositivo constitucional que assegura a todos o livre exercício de
qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos
casos previstos em lei, introduz no plano constitucional a sujeição ao princípio da legalidade em
termos absolutos, uma garantia de legalidade face aquela liberdade pública de não sujeição a
qualquer restrição estatal senão em virtude de lei.
A ordem econômica é também informada pelos princípios da soberania nacional, da propriedade
privada, da função social da propriedade e da livre concorrência. Além destes, de maior afinidade
com o objeto deste estudo, o título se baseia também na valorização do trabalho humano,
dignidade da pessoa humana e justiça social, bem como se informa pelos princípios da defesa
do consumidor, da defesa do meio ambiente, da redução das desigualdades regionais e sociais,
da busca do pleno emprego, do tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte
constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País.
Em sua interpretação e crítica da ordem econômica na Constituição de 1988, Grau (2007, p. 348)
concluiu que ela define a opção pelo sistema capitalista, que contém um modelo econômico
aberto, por ele descrito como modelo de bem-estar, calcado sob determinados pontos de
proteção quanto às extremas modificações e sendo merecedora de uma interpretação dinâmica
passível de adequações face à realidade social e sendo um instrumento para operar mudanças
sociais.4
No bojo, esta opção política, se justifica pelo fato de que:
[...] os mercados são normalmente um bom modo de organizar
a atividade econômica. No entanto, as economias de mercado
só funcionam bem quando os recursos são propriedade
privada. Quando os recursos são propriedade coletiva, as
economias de mercado já não funcionam tão bem. Por esse
motivo, a convicção de que os mercados são um bom modo
de organizar a sociedade está intimamente ligada à crença na
propriedade privada. Esta concepção é por vezes chamada
filosofia política do capitalismo. (MANKIW, p. 233)
Enquanto instrumento transformador, Grau (2007, p. 173) reconheceu a natureza dirigente da
Constituição Federal e justificou esta afirmação dando como exemplo os princípios nela
expressos, voltados a implantação da nova ordem econômica. No referido título constitucional
também é frequente a previsão de edição de legislações infraconstitucionais para dispor
inovadoramente sobre seus temas, a exemplo da disciplina sobre o regime de serviços públicos.
A escolha brasileira foi, então, a de não exploração direta do Estado na atividade econômica,
salvo imperativo de segurança nacional, interesse coletivo ou restrição constitucional. Dentre as
exceções encontra-se o exercício das atividades atinentes aos serviços e instalações de energia
O art. 1º da Constituição de 1988 (BRASIL, 1988) estabelece que “A República Federativa do Brasil,
formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado
Democrático de Direito e tem como fundamentos: [...] IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;
[...]”, o caput do art. 170: “A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre
iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social [...]”, e seu
Parágrafo único: “É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica,
independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.”
3

Em seu adendo à obra, feito no ano de 2002 (GRAU, 2007, p.351), o autor propõe a interpretação da
Constituição da República de modo relativo, ao invés de uma interpretação imutável, propondo que a
“contemporaneidade da Constituição do Brasil afirma-a como sendo como que uma nova Constituição – a
Constituição do Brasil, tal como hoje, aqui e agora, deverá ser interpretada/aplicada.” Quanto às alterações
sociais no que tange à ordem econômica, inúmeras foram as transformações sobre regulação e sobre os
serviços de energia elétrica, e muito se deu em razão destas previsões constitucionais, que norteiam este
trabalho.
4
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elétrica, bem como ao aproveitamento energético dos cursos de água, pois, conforme disposição
também constitucional, estes competem à União que as explorará diretamente ou mediante
autorização, concessão ou permissão5 .
Para a prestação dos serviços públicos6, a Constituição da República traçou a norma-quadro
para a edição de lei, obrigando a instituição de um regime próprio para a concessão ou
permissão, contemplando como elementos a licitação, a forma prescrita do contrato (solenidade),
a disposição quanto às condições de caducidade, de fiscalização, a rescisão contratual, os
direitos dos usuários, a política tarifária e a obrigação de manutenção de serviço adequado7.
Além da titularidade da atividade econômica, a Carta Magna reservou à União a propriedade dos
potencias de energia hidráulica, cujo aproveitamento também depende de autorização ou
concessão por este mesmo ente8 .
A autorização, segundo Di Pietro (2005, p. 218), tem várias acepções no direito brasileiro. Das
três apresentadas por esta autora, uma se relaciona com os bens públicos e outra com a
exploração de atividade econômica. O instituto pode ser utilizado como “ato unilateral e
discricionário pelo qual o Poder Público faculta ao particular o uso privativo de bem público, a
título precário”. Sutilmente similar, porém destinado a outro objeto, diz que a palavra autorização
também pode ser tomada como “ato unilateral e discricionário pelo qual o Poder Público delega

Confira-se o art. 21, inciso XII, alínea “b”, da Constituição Federal; que diz: “Art. 21. Compete à União:
[...] XII - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão: [...] b) os serviços e
instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético dos cursos de água, em articulação com os
Estados onde se situam os potenciais hidroenergéticos; [...]”
5

Tanto Justen Filho (2003, p. 18) quanto Grau (2007, p. 101) entendem que o serviço público é, ao lado da
atividade econômica estrito senso, uma espécie do gênero atividade econômica. O primeiro autor
reconhece que o serviço público detém caracteres econômicos que justificam este entendimento enquanto
que o segundo autor relaciona o serviço público com a satisfação de necessidades, a utilização de bens e
serviços e recursos escassos (GRAU, 2007, p. 101). Não só isso, mas o serviço público (na acepção ora
tratada) produz bens e serviços, gera riqueza, quer tenha seu resultado expresso pelo resultado das
empresas públicas ou sociedades de economia mista nas contas nacionais, quer seja o resultado
econômico nulo quando a produção é consumida distributivamente pela coletividade ao valor de custo.
6

Confira-se o art. 175. “Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de
concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. Parágrafo único. A
lei disporá sobre: I - o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, o
caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como as condições de caducidade,
fiscalização e rescisão da concessão ou permissão; II - os direitos dos usuários; III - política tarifária; IV - a
obrigação de manter serviço adequado.”
7

Confira-se o art. 176 da Constituição Federal, que dispõe: “Art. 176. [...] os potenciais de energia
hidráulica constituem propriedade distinta da do solo, para efeito de exploração ou aproveitamento, e
pertencem à União, garantida ao concessionário a propriedade do produto da lavra. § 1º [...] o
aproveitamento dos potenciais a que se refere o ´caput` deste artigo somente poderão ser efetuados
mediante autorização ou concessão da União, no interesse nacional, por brasileiros ou empresa constituída
sob as leis brasileiras e que tenha sua sede e administração no País, na forma da lei, que estabelecerá as
condições específicas quando essas atividades se desenvolverem em faixa de fronteira ou terras indígenas.
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 6, de 1995) [...] § 3º - A autorização de pesquisa será
sempre por prazo determinado, e as autorizações e concessões previstas neste artigo não poderão ser
cedidas ou transferidas, total ou parcialmente, sem prévia anuência do poder concedente. § 4º - Não
dependerá de autorização ou concessão o aproveitamento do potencial de energia renovável de
capacidade reduzida.”
8
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ao particular a exploração de serviço público, a título precário”. Para o primeiro sentido, a
autorização de uso e, para o segundo, a autorização de serviço público9 .
A explicação é valiosa, pois esclarece que a vinculação do termo autorização, mencionado
apenas uma vez no dispositivo de competência da União, se aplica a dois objetos distintos,
apesar de previstos num mesmo núcleo jurídico constitucional.
Já a concessão, Di Pietro (2005, p. 275) entende que é o contrato administrativo “pelo qual a
Administração confere ao particular a execução remunerada de serviço público ou de obra
pública, ou lhe cede o uso de bem público, para que explore por sua conta e risco, pelo prazo e
nas condições regulamentares e contratuais.”
Quanto à permissão, Di Pietro (2005, p. 221) entende que este instituto, em sentido amplo,
designa um ato unilateral, discricionário e precário para facultar ao particular a execução de
serviço público ou utilização privativa de bem público. Entretanto, alerta que esta compreensão
doutrinária não se coaduna com art. 175 da Constituição Federal, do qual pode-se depreender
que a permissão é de natureza contratual. Assim, entende que não se pode compreender a
permissão da Constituição na acepção acima apresentada (DI PIETRO, 2005,
p. 221), mas como um instituto que difere da concessão por se tratar de contrato de adesão,
constituído por ato unilateral e delineado pela precariedade.
No mesmo sentido, Mello (2006, p. 731) aponta que a permissão, para a doutrina tradicional, é
ato precário, intuitu personae e unilateral, tendo a Constituição Federal lhe destinado a forma
contratual por evidente imprecisão técnica, vez que tal natureza é cabível somente para as
concessões.
Volvendo a titularidade estatal da atividade, esta alcança os negócios empresariais da indústria
de energia elétrica, isto é, geração, transmissão e distribuição de energia elétrica.
Bem verdade que tal titularidade e a possibilidade de delegação à iniciativa privada não foram
inovações da Constituição da República, pois tais circunstâncias já estavam previstas em
constituições anteriores10.
E apesar desta antiga faculdade, durante longo período histórico – de tendência intervencionista
estatal - as atividades de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica foram

Destaque-se que para a autora (DI PIETRO, 2005, p. 99) o serviço público é “toda atividade material que a
lei atribui ao Estado para que exerça diretamente ou por meio de seus delegados, com o objetivo de
satisfazer concretamente às necessidades coletivas, sob regime jurídico total ou parcialmente público”. A
utilização do termo serviço público combinado ao do termo autorização na citação colacionada, então, se
dá neste sentido, ou seja, numa ampla abrangência. Especificamente, para a autora, a autorização serve
para delegar a execução da atividade quando em favor do próprio delegatário, embora abrangida pelo
interesse público, enquanto que as modalidades de delegação por concessão ou por permissão de
serviços públicos são utilizadas para quando o atendimento está voltado às necessidades coletivas.
9

Dentre as Constituições, por exemplo, a Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 16
de julho de 1934, previa a delegação na alínea “j”, inciso XIX, do art. 5º, que trata da competência da União
para legislar sobre energia hidrelétrica e sua exploração, como em seu art. 119 constante da Ordem
Econômica e Social onde se estabelece que o aproveitamento industrial das águas e da energia hidráulica
depende de delegação. Ademais, no art. 12 das Disposições Transitórias estabelece que as antigas
delegações ficam sujeitas a normas a serem editadas, prevendo, como decorrência, a revisão de contratos
pré-existentes.
10
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desempenhadas em sua maioria por sociedades empresárias de direito público, ambientadas na
administração pública indireta e tendo como controlador societário um ente estatal11.
Entretanto, a incapacidade de investimentos em infraestrutura pelo Estado motivou o repensar
sobre a adequada dimensão de sua participação em diversos setores, inclusive o elétrico, bem
como a pertinência de se intensificar a delegação de atividades à iniciativa privada.
As dificuldades econômicas do Estado Brasileiro e seu debilitado fôlego financeiro já se
acusavam no desequilíbrio de gastos públicos, dívida externa e interna, descontrole inflacionário
com marcação de tarifas de serviços públicos e a elevação de inadimplências intrassetoriais,
além da globalização versus uma indústria nacional pouco competitiva. Tais fatores, dentre
outros, justificaram a adoção de medidas na busca da melhoria do bem estar socioeconômico,
tanto pelo poder executivo quanto pelo legislativo, inclusive constituinte, a exemplo da Emenda à
Constituição n º 6, de 15 de agosto de 1995, que deu novo tratamento aos conceitos de empresa
brasileira e empresa brasileira de capital nacional12 . Sobre emendas na ordem econômica, Grau
colocou:
Ainda que não tenham comprometido as linhas básicas da
ordem econômica originalmente contemplada na Constituição
de 1988, as emendas constitucionais promulgadas a partir de
agosto de 1995 cedem ao assim chamado neoliberalismo,
assinalando o desígnio de abertura da economia brasileira ao
mercado e ao capitalismo internacional. (2008, p. 177)
O cenário, então, impulsionou a retirada do Estado no desempenho de diversas atividades
econômicas e consubstanciou a implementação, também já prevista na Ordem Econômica da
Constituição Federal, de intervenção estatal via regulação da atividade econômica, por meio de
sua normatização, fiscalização, incentivo e planejamento13. A mudança traçou um novo perfil do
Estado Brasileiro e de sua Administração Pública14 , pois, conforme Grotti (2005, p. 1):

No Direito de Empresa, a definição legal de controlador está contida no art. 1.098 do Código Civil e
corresponde a pessoa ou grupo de pessoas que possua a maioria dos votos nas deliberações dos
quotistas ou da assembleia geral e o poder de eleger a maioria dos administradores. Para as sociedades
anônimas, a específica definição legal encontra-se no art. 116 da Lei nº 6.404/76, que Dispõe sobre as
Sociedades Anônimas, para a qual o acionista controlador é a pessoa ou grupo de pessoas que além de
deter os direitos de sócio que lhe assegure, de forma permanente a maioria dos votos nas deliberações da
assembleia-geral e o poder de eleger a maioria dos administradores da companhia; usa efetivamente seu
poder para dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos da companhia. A doutrina
tradicional compreende o controle societário como o poder de imposição de vontade aos atos da
sociedade. Neste mesmo sentido, para Comparato e Salomão Filho trata-se, nas sociedades anônimas, de
um poder de dominância, de soberania, sendo o controlador, nestas sociedades, o empresário, distinto do
mero investidor. Porém, cumpre registrar a crítica destes, Comparato e Salomão Filho (2008, p. 83) ao
conceito legal acima apresentado de acionista controlador, vez que não abarca os tipos de controle
externo e do controle interno na modalidade administrativa-gerencial.
11

Exemplo de medidas tomadas foram a abertura de mercado, o Plano Nacional de Desestatização, o
Plano Nacional de Desburocratização, a Lei de Responsabilidade Fiscal, o Plano Real, a Lei de Concessões
de Serviços Públicos, a Parceria Público-Privada.
12

Confira-se o art. 174, da Constituição Federal: “Art. 174. Como agente normativo e regulador da
atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e
planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado. § 1º - A lei
estabelecerá as diretrizes e bases do planejamento do desenvolvimento nacional equilibrado, o qual
incorporará e compatibilizará os planos nacionais e regionais de desenvolvimento. § 2º - A lei apoiará e
estimulará o cooperativismo e outras formas de associativismo. [...]”
13

Acompanhando as reformas, a Administração Pública também sofreu mudanças, como a própria adoção
das Agências Reguladoras. Após perpassar pelos modelos patrimonialista, patrimonialista-burocrático e
pelo burocrático, a Administração Pública adotou o gerencialismo, informado pelo princípio da eficiência e
pautado pela desburocratização, descentralização, transparência, accountability, ética, profissionalismo,
competitividade e enfoque no cidadão. Hoje ainda em transição, a Administração Pública encontra-se na
fase pós-burocrática/gerencial, tendo ainda resquícios da gestão patrimonialista.
14
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[...] operou-se uma transformação nas concepções dominantes
quanto ao papel do Estado. Esta nova visão adota a
descentralização como estratégia; impõe redução das suas
dimensões, envolvendo as questões de privatização,
terceirização, publicização; a recuperação de sua capacidade
financeira e administrativa; a necessidade de fortalecimento de
sua função reguladora, fiscalizadora e fomentadora; e o
desmonte do Estado prestador, produtor, interventor e
protecionista; o aumento da governabilidade.
O redesenho do papel do Estado Brasileiro na economia ocorreu durante a década dos anos
1990 e acompanhou o movimento mundial político-ideológico denominado neoliberalismo. Esta
concepção teve como resultado a instauração do Estado Regulador, baseado na diminuição dos
mecanismos de intervenção direta do Estado na economia, representando um movimento oposto
ao Estado Intervencionista e de Bem- Estar Social o qual, por sua vez, servira de refreio à
concepção de Estado Liberal.
No Brasil, um dos importantes instrumentos delineadores desta mudança foi o Plano Diretor da
Reforma do Aparelho do Estado (BRASIL, 1995), elaborado pelo Ministério da Administração
Federal e da Reforma do Estado, em cuja Apresentação, o então Presidente da República
anunciou a singularidade do processo de mudanças porvir no País e ressaltou que seria um
desafio ímpar em busca de um novo modelo de desenvolvimento capaz de trazer melhorias à
sociedade, elencando como pontos centrais o fortalecimento do Estado para eficácia de sua
ação reguladora numa economia de mercado e o fortalecimento dos serviços básicos e das
políticas sociais.
O processo de mudança também teve como instrumento o Programa Nacional de Desestatização
(BRASIL, 1990), cujos objetivos fundamentais, dentre outros, eram reordenar a posição
estratégica do Estado na economia ao transferir à iniciativa privada as atividades entendidas
como indevidamente exploradas pelo setor público, propiciar a retomada de investimentos nas
atividades e empresas transferidas, reestruturar a economia do setor público e do setor privado,
operando neste a ampliação da competitividade e o reforço da capacidade empresarial nos
diversos setores da economia.
Assim, o programa organizou privatizações e a retirada do Estado na participação de empresas
de diversos setores, dentre os quais o de minérios, de telecomunicações e de energia elétrica.
No direito brasileiro, a idéia de privatização, tomada no seu
sentido amplo, abrange todas as medidas tomadas com o fim
de diminuir a presença do Estado, compreendendo: a) a
desmonopolização de atividades econômicas; b) a concessão
de serviços públicos, com a devolução da qualidade de
concessionário à empresa privada e não mais à empresa
estatal; c) a terceirização, mediante a qual a Administração
Pública busca a parceria com o setor privado, por meio de
acordos de variados tipos; d) a desregulação, com diminuição
da intervenção do Estado no domínio econômico; e) a
desestatização ou desnacionalização, com a venda de
empresas estatais ao setor privado. (GROTTI, 2005, p. 1)
Refletindo-se acerca do conceito acima apresentado, conclui-se que, dentro de sua ampla
concepção, requer certas ponderações para subsidiar a compreensão do movimento ocorrido
especificamente no setor elétrico, que perpassou pelo movimento da privatização.
A indústria de energia elétrica não se enquadrava em monopólio jurídico estatal, como também o
desempenho da atividade não era exercido exclusivamente por empresas estatais, pois já
comportava a forma de delegação à iniciativa privada. Esta, por sua vez, era de baixa ocorrência
e sua intensificação não configuraria, na acepção jurídica, uma devolução da qualidade de
concessionário à empresa privada, mas sim uma opção política por sua maior adoção, cuja
diretriz já detinha respaldo constitucional.
Quanto à desregulação, com diminuição da intervenção do Estado no domínio econômico, não
foi a marca proposta especificamente para o setor de energia elétrica naquele momento, que na
verdade permaneceu dirigido pela regulação econômica da atividade, cuja titularidade mantevese com Estado.
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Como várias empresas estatais de energia elétrica permaneceram na qualidade de
concessionários e continuam a explorar tais atividades, ladeando as delegatárias da iniciativa
privada, não se pode afirmar que a qualidade de concessionário reservou-se exclusivamente aos
privados. Em certa medida, a desestatização foi intentada, entretanto sua implementação foi
parcial face ao que fora planejado.
Diversas desestatizações ocorreram, mormente em nível estadual, iniciadas após as primeiras
privatizações das distribuidoras federais Escelsa e Light, de propriedade da holding Eletrobrás15 .
Porém, esta empresa de capital aberto desde sempre controlada societariamente pela União,
hoje, detém o controle societário de diversas empresas de energia que respondem por parte
significativa dos sistemas de geração e transmissão de energia elétrica do País, além de
participações em distribuidoras de energia elétrica16. Embora a Lei nº 9.648, de 27 de maio de
1998, tenha ordenado ao poder executivo promover a reestruturação societária da Eletrobrás e
de suas subsidiárias, com vistas à privatização, esta medida não só não ocorreu como o
comando legal foi expressamente revogado pela Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004. Na
esfera estadual, o controle societário exercido pelo Estado do Goiás, pelo Distrito Federal, pelo
Paraná e por Minas Gerais em sociedades de economia mista detentoras de concessões de
serviço público de distribuição ilustram os limites da desestatização ocorrida.
Independente deste limite, certo é que se operou a cada privatização a substituição paulatina do
Estado no desempenho das atividades. Desde então, consoante o plano elaborado no âmbito e
sob a ótica do setor público, inúmeros novos empreendimentos passaram a ser usualmente
delegados a empresas privadas, que corporificam um novo panorama e promovem a reinjeção de
investimentos no setor.
Por outro lado, para atrair investidores privados para o setor e acrescer o volume de delegatários,
o arcabouço legal foi instrumentalizado para a delegação dos serviços e a administração pública
acolheu a figura do agente regulador do setor, gozando de atribuições inovadoras.
Os Regimes Jurídicos de Delegação de Atividades Econômicas
Concessões e Permissões de Serviços Públicos
Para reger as delegações foi editada, em 13 de fevereiro de 1995, a Lei nº 8.987, que dispõe
sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto no art. 175
da Constituição Federal, e dá outras providências.
A lei foi publicada após tramitação com emendas ao Projeto de Lei do Senado nº 179, de 18 de
outubro de 1990, de autoria do então senador Fernando Henrique Cardoso. A Justificação do
Projeto (BRASIL, 1990), pesquisada diretamente, expressa que o objeto da norma recaiu sobre a
categoria dos serviços considerados impróprios do Estado, entendidos como aqueles que
voltados ao atendimento da coletividade, possam ser descentralizados ou transferidos
remuneradamente a particulares, mirando o ganho de eficiência e economia de recursos
públicos. A justificação aponta também que o foco pretendido com o ato de delegar era o
aumento de eficiência na prestação dos serviços públicos, independentemente se

Como exemplos de empresas privatizadas tem-se a Escelsa, Light, Cerj, Coelba, CEEE Centro-Oeste,
CEEE Norte-Nordeste, CPFL, Enersul, Cemat, Energipe, Cosern, Coelce, Eletropaulo Metropolitana, Celpa,
Elektro, Cachoeira Dourada, Gerasul, Cemar, Elektro.
15

Atualmente (2014) a Eletrobras detém o controle de seis subsidiárias: Chesf, Furnas, Eletrosul,
Eletronorte, CGTEE e Eletronuclear. Estas, por sua vez, detém participação societária em outras
sociedades. A Eletrobras tem também a participação nas distribuidoras dos Estados do Amazonas, Acre,
Roraima, Rondônia, Piauí e Alagoas, bem como, em nome do governo brasileiro, detém metade das ações
de Itaipu Binacional.
16
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desempenhado pelo setor público ou privado, em contraposição à generalizada insatisfação
social face à qualidade deficiente dos serviços prestados na época17.
A proposta da outorga a particulares foi taxada como a opção eficaz de redirecionamento da
aplicação dos recursos públicos e a justificativa afirmava a capacidade do controle e fiscalização
estatal e a transparência inequívoca para o ato de transferir atividades de forma veemente para o
setor privado18 .
Desde sua edição, a Lei nº 8.987, de 1995, tem como objeto o estabelecimento do referido
regime e, como âmbito, a aplicação nacional por todos os entes da federação, aos quais ordenou
promoverem a adaptação de suas legislações próprias aos seus comandos, o que demonstra o
reconhecimento da existência da pluralidade de serviços possíveis, sujeitos a inúmeras
peculiaridades e distribuídos pelas diversas esferas estatais.
Quanto ao encadeamento jurídico, a lei prevê a sua combinação com os termos do art. 175 da
Constituição Federal, com as demais normas pertinentes, o que inclui as disposições do contrato
de delegação, fixado por esta própria como imprescindível para a formalização das delegações19 .
Esta lei designou como Poder Concedente os entes políticos da federação em cuja competência
se encontre o serviço público e considera que este pode ser delegado a quem demonstre
capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco. Tal delegação pode se dar por
concessão à pessoa jurídica ou consórcio de empresas, ou por permissão à pessoa jurídica ou
natural.
O contrato de concessão se distingue do de permissão ao passo que neste a formalização se dá
mediante contrato de adesão, de natureza precária e sujeito à revogação unilateral.
Quanto à licitação, o legislador reafirmou sua necessidade prévia nos termos da legislação
própria, porém elegeu a concorrência como a modalidade adequada ao certame e vedou
privilégios de vantagens ou subsídios indisponíveis a todos os concorrentes. Sobre a
exclusividade – que oportuniza a inexigibilidade da licitação quando há inviabilidade de
competição – a Lei descaracterizou sua possibilidade nestes certames, exceto nos casos de
impossibilidade técnica ou econômica previamente justificadas. Além de critérios para julgar a
licitação20 , há na norma regras para elaboração do edital e a previsão da faculdade de inversão
das fases licitatórias de habilitação e julgamento21 .

Atualmente, a satisfação do consumidor com os serviços prestados pelas 63 distribuidoras de energia
elétrica é objeto de pesquisa anual promovida pela ANEEL junto aos consumidores residenciais. A
pesquisa é realizada desde o ano 2000: os resultados são expressos no Relatório Brasil do Índice Aneel de
Satisfação do Consumidor – IASC e as distribuidoras melhores avaliadas são premiadas como incentivo a
contínua melhora na prestação. No ano de 2012, o IASC Brasil apurado foi de 61,51 numa escala de 0 a
100, sendo que a faixa entre 60 e 80 aponta o resultado “Bom”. É o terceiro ano consecutivo registrandose decréscimo na satisfação: 66,74 em 2010 e 64,41 em 2011. No ano de 2010 foi o melhor patamar
histórico na série, enquanto que 58,88 em 2004 (entendido como prestação Regular) foi a pior nota de
satisfação já registrada. O Relatório apresenta também o comparativo do resultado brasileiro com índices
apurados por outros países, sendo que o ACSI - American Consumer Satisfaction Index, em 2011 foi
76,70, e o NCSIUK - National Consumer Satistaction Index- UK, em 2012 foi 69,00.
17

A ementa do projeto de lei, que não restou editada, sinalizava a pretensão pela prestação do serviço pela
iniciativa privada, senão vejamos: “Dispõe sobre o regime de prestação de serviços públicos pela iniciativa
privada, previsto no artigo 175 da Constituição, e regula a concessão de obra pública.” (BRASIL, 1996).
18

Em capítulo adiante é explicado o antigo sistema de outorga, no qual vigeu a formalização facultativa de
contrato de concessão.
19

A inversão de fases foi introduzida com a edição da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005, que,
dentre outros alterou a Lei nº 8.987, de 1995.
20

Originalmente a Lei nº 8.987 previa três critérios de julgamento da licitação: menor valor de tarifa, maior
oferta pela outorga, e a combinação dos dois critérios. Com a edição da Lei nº 9.648, de 27 de maio de
1998, que, dentre outros alterou dispositivos da Lei nº 8.987, novos critérios de julgamento foram inseridos,
resultando na manutenção dos critérios de menor valor de tarifa, maior oferta pela outorga, e introduzindose melhor oferta de pagamento pela outorga após qualificação de propostas técnicas; a combinação, dois
a dois, dos critérios anteriores; melhor proposta técnica com preço fixado no edital; melhor proposta da
combinação de menor tarifa com o de melhor técnica; e melhor proposta da combinação entre maior oferta
pela outorga com o de melhor técnica.
21
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Em consonância com a previsão constitucional a lei detalhou o conceito de serviço adequado
como aquele prestado com regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade,
generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.
Para disciplinar a relação das partes envolvidas, o diploma estabeleceu direitos e obrigações dos
usuários, os encargos das concessionárias e os do poder concedente. Para os usuários destacase a responsabilidade pela representação de irregularidades na prestação e o direito à obtenção
e utilização do serviço com liberdade de escolha entre prestadores, quando for o caso22 .
Enquanto destacam-se as incumbências das concessionárias de prestação do serviço adequado,
do cumprimento das cláusulas contratuais firmadas e da gestão dos recursos financeiros para
prestação do serviço; para o poder concedente sobressaem, dentre outros, os encargos de
regulamentar e fiscalizar o serviço, aplicar penalidades, reajustar e revisar tarifas, cumprir e fazer
cumprir as cláusulas dos contratos, solucionar reclamações dos usuários e incentivar a
competitividade, estimular o aumento da qualidade e da produtividade, além de promover a
extinção das concessões23 . As competências do Poder Concedente foram acrescidas com
dispositivo na Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, que lhe atribuiu, para os serviços de
energia elétrica, a elaboração do plano de outorgas, definição de diretrizes e promoção das
licitações e a celebração dos contratos de concessão, de permissão e dos atos autorizativos.
Sobre a política tarifária, a fixação da tarifa se dá pelo preço da proposta vencedora do leilão,
sendo facultado aos contratantes estabelecer mecanismos de revisão para manutenção do seu
equilíbrio econômico-financeiro.
Para a solenidade do contrato de concessão há vasto dispositivo que elenca os itens essenciais
a serem observados24 . Alguns elementos desse rol são irresolutos e carecem de detalhamento
infralegal para sua aplicação objetiva, pois a Lei, para alguns assuntos, tão somente determina
que o contrato estabeleça parâmetros quanto à forma, condições ou critérios, como por exemplo
quando se refere à qualidade do serviço. Tal abertura favorece o exercício da bilateralidade e o
ajustamento dos termos contratuais em consonância com o caso concreto, ou seja, da
delegação em específico.
A intervenção e a extinção da concessão constituem objetos de capítulos próprios na Lei nº
8.987, de 1995, entretanto, para o setor elétrico foi editada uma disciplina especial destas
matérias pela Lei nº 12.767, de 27 de dezembro de 2012, que trata da intervenção nas
concessões de serviço público de energia elétrica, a extinção e a prestação temporária destes
serviços.
Sobre o regime de serviços públicos, a Lei nº 9.427, de 1996, em suas outras providências,
estabeleceu o regime econômico e financeiro das concessões de serviço público, o que
compreende a adoção do conceito de tarifação pelo preço do serviço - ao invés da suplantada
precificação pelo custo do serviço - a necessidade contínua de reinvestimentos pelo
empreendedor, a participação do consumidor em obras de interesse mútuo da concessionária, a
captura dos ganhos de produtividade do agente setorial em prol da tarifa e a indisponibilidade de
A liberdade de escolha teve redação dada pela edição da Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, que,
dentre outros alterou dispositivos da Lei nº 8.987, de 1995.
22

A Lei nº 9.427, de 1996, dentre outros, estabeleceu que o poder concedente ouvirá a ANEEL, quando do
exercício da incumbência de extinguir concessão.
23

O art. 23 da Lei nº 8.987, de 1995 elenca como necessário que o contrato contenha: o objeto, à área e o
prazo da concessão; modo, forma e condições de prestação do serviço; os critérios, indicadores, fórmulas
e parâmetros definidores da qualidade do serviço; o preço do serviço e os critérios e procedimentos para o
reajuste e a revisão das tarifas; os direitos, garantias e obrigações do poder concedente e da
concessionária, inclusive os relacionados às previsíveis necessidades de futura alteração e expansão do
serviço e consequente modernização, aperfeiçoamento e ampliação dos equipamentos e das instalações;
os direitos e deveres dos usuários para obtenção e utilização do serviço; a forma de fiscalização das
instalações, dos equipamentos, dos métodos e práticas de execução do serviço, bem como a indicação
dos órgãos competentes para exercê-la; as penalidades contratuais e administrativas a que se sujeita a
concessionária e sua forma de aplicação; os casos de extinção da concessão; os bens reversíveis; os
critérios para o cálculo e a forma de pagamento das indenizações devidas à concessionária, quando for o
caso; as condições para prorrogação do contrato; a obrigatoriedade, forma e periodicidade da prestação
de contas da concessionária ao poder concedente; a exigência da publicação de demonstrações
financeiras periódicas da concessionária; o foro e o modo amigável de solução das divergências
contratuais.
24
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bens utilizados, exclusiva e permanentemente, para a produção, transmissão e distribuição de
energia elétrica.
Normas para Outorgas, Outros Regimes Jurídicos, Prorrogações e Reestruturações dos
Serviços de Energia Elétrica
Na mesma data em que foi publicada a Lei nº 8.987, de 1995, o Poder Executivo adotou a
Medida Provisória nº 890, de 1995, pela qual estabeleceu normas para a outorga e prorrogação
das concessões e permissões de serviço público.
A norma elencou as atividades econômicas sujeitas ao regime de concessão e permissão da
prestação de serviços públicos, sem prejuízo da execução direta pelo poder público quando
achado pertinente e vedou a sujeição de quaisquer outras a este regime senão quando
autorizada por lei. O diploma qualificou a geração, a transmissão e a distribuição de energia
elétrica dentre as atividades sujeitas ao regime de serviço público25.
O capítulo II foi destinado aos serviços de energia elétrica que trata majoritariamente do tema de
prorrogação de concessões, cuja eficácia foi condicionada à assinatura de (novo) contrato de
concessão contendo cláusula de renúncia a direitos preexistentes contrários à Lei nº 8.987, de
1995. Para as distribuidoras, a prorrogação teve como efeito a derrogação da exclusividade de
fornecimento de energia para determinados consumidores26 aos quais garantiu livre acesso aos
sistemas de distribuição e de transmissão, passando este último a ser também livremente
acessível por produtores de energia. A norma ainda autorizou a constituição de consórcios para
geração de energia elétrica para fins de serviço público, para uso exclusivo dos consorciados ou
mediante a combinação destas destinações.
Segundo a Exposição de Motivos da Medida Provisória nº 890, de 1995, (BRASIL, 1995), tais
disposições acima comentadas foram delineadas pelos seguintes aspectos, focos da norma: a)
estabelecimento de parâmetros para prorrogação das concessões então existentes com vistas a
preservar a continuidade do serviço prestado; b) solução dos problemas financeiros causadores
de paralisação ou atraso de obras de usinas, mediante a associação de empresas estatais com
empresas privadas, visando a conclusão dos empreendimentos; c) garantia de livre acesso de
produtores e grandes consumidores para obter eficiência econômica via competição na produção
e comercialização de energia elétrica; e incentivo à competitividade pela liberdade de grande
consumidores em contratar seu fornecimento em regime de concorrência; d) necessidade de
reagrupamento de mercados de distribuição de energia elétrica, constituindo um elemento
essencial para a prorrogação27 .
Quanto à reestruturação de serviços públicos concedidos, a Medida Provisória autorizou a União
a cobrar pelo direito de exploração dos serviços públicos de sua competência, a promover
reestruturação societária das concessionárias de serviço público sob seu controle societário,
bem como cindir, fundir e transferir concessões, inclusive combinada com a privatização de
concessionárias.
Esta Medida Provisória foi reeditada e, por fim, restou convertida na Lei nº 9.074, de 7 de julho de
1995, que estabelece normas para outorga e prorrogações das concessões e permissões de

Quando da conversão da Medida Provisória em lei, a regra de que a as atividades de energia elétrica se
regem pelo serviço público não foi mantida. Ademais, criou-se novo regime para a exploração da atividade
de geração, denominado produção independente de energia, conforme abordado no item 1.2.2., sendo
este, em determinados casos, objeto de autorização.
25

Aqueles consumidores com carga igual ou maior que 10MW e atendidos em tensão igual ou superior a
69kV.
26

27

Adotando-se, para os reagrupamentos, os critérios de racionalidade operacional e econômica;
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serviços públicos e dá outras providências.28 A lei acrescentou novos elementos ao regime
proposto pela Medida Provisória nº 890, de 1995, destacando-se a ampliação e robustecimento
do capítulo dos serviços de energia elétrica, que foi seccionado e passou a tratar das
modalidades de outorga por concessão, permissão e autorização; da nova figura intitulada
produtor independente de energia elétrica, das instalações de transmissão e dos consórcios de
geração de energia elétrica e, ao final, das opções de compra de energia pelos consumidores.
A norma - que em sua adoção e reedições manteve-se adstrita ao regime de serviço público, isto
é, à sua concessão e permissão - foi ampliada quando da conversão, tendo a lei ampliado seu
âmbito para concessões, permissões e autorizações de serviços e instalações de energia elétrica
e de aproveitamento dos cursos de água, estando assim concatenada com a totalidade de
competências da União previstas na Constituição Federal para o caso de energia elétrica29 . As
concessões tendo por objeto o uso de bem público, alteraram a interpretação de que o instituto
jurídico da concessão se aplica exclusivamente para a delegação do desempenho da atividade
em regime de serviço público.
A lei especificou os tipos cabíveis de delegação (autorização ou concessão, caso a caso) para a
geração de energia elétrica por fonte hidráulica, levando-se em consideração limites de potência

As reedições se deram pelas Medidas Provisórias nº 937, de 15 de março de 1995, nº 966, de 12 de abril
de 1995, nº 991, de 11 de maio de 1995, nº 1.107, de 8 de junho de 1995. Do resultado da comparação
dos dispositivos das medidas adotadas, observa-se que a de nº 937, de 1995, não apresentou inovações
em relação a primeira. Já a nº 966 replicou o texto da medida imediatamente anterior, acrescentando
dispositivo alterando a Lei nº 8.987, de 1995, incluindo nesta a exigência de garantias suplementares pelo
concessionário quando captar recursos em instituição financeira pública. A Lei nº 9.074, de 1995, revogou
tal disposição. A Medida Provisória nº 991, de 1995, replicou o texto da medida anterior, porém não
reprisou as disposições que estabeleciam para a privatização das estatais a faculdade dos sócios
minoritários que discordassem dos termos do novo contrato de concessão requererem a alienação de suas
ações conjuntamente com as do controlador. Não se reeditou, desta medida em diante, a autorização,
constante em todas as medidas predecessoras, do Poder Executivo em reestruturar os órgãos da
Administração Pública Federal encarregados de regular, normatizar e fiscalizar os serviços públicos. Nesta
edição, dispositivo foi acrescentado para convalidar os atos relativos à formação de consórcio entre
concessionária e autoprodutores para geração de energia elétrica, precedido ou não de processo licitatório,
praticados antes da Lei nº 8.987, de 1995.
28

Sobre o regime de delegação aplicável às atividades de energia elétrica, o inciso I do art. 1º da Lei
decretada pelo congresso, que sujeitava as atividades de energia elétrica ao regime de serviço público
sofreu veto presidencial. Alegou-se na Mensagem nº 750 do Presidente ao Senado (BRASIL, 1995),
pesquisada diretamente, que pelo fato do art. 2º da Lei ter dispensado a fixação do regime para as
atividades já mencionadas na Constituição Federal como de competência da União, dentre as quais as de
energia elétrica, estas estariam dispensadas de Lei expressa para exploração em regime de serviço
público. Ademais, constou que listar as atividades de competência da União constantes da Constituição da
República representaria duplicidade ensejadora de errôneas interpretações diante do disposto no artigo 2º.
Sobre a matéria - qualificação ou não das atividades de energia elétrica como serviços públicos - há
substancioso debate doutrinário que estuda o enquadramento de tais atividades. Caso compreendidas
como serviços públicos em sentido estrito, as atividades estariam sujeitas exclusivamente ao regime de
concessão e permissão de serviços públicos instituído pela Lei nº 8.987, de 1995, e aos quais não cabe
delegação na forma de autorização. Este instituto, entretanto, figura dentre as formas de delegação
constantes do artigo constitucional que atribui a atividade à União, que também não às qualifica em
nenhum momento como serviços públicos (estrito senso) e nem as sujeitas ao respectivo regime. Assim, a
Lei nº 9.074, de 1995, com ou sem o veto presidencial induziria à dubiedade, pois, antes do veto listava as
atividades de energia elétrica como sujeitas a concessão ou permissão do serviço público enquanto que
noutro dispositivo permite a autorização ora como forma de delegação da exploração da atividade
econômica de geração por fonte termelétrica, outrora como forma de delegação do uso do bem público
(potencial hidráulico) para autoprodução. A matéria tem sido alvo de debate científico e embora extrapole o
objeto desta pesquisa em específico, oferece elementos para esclarecer as especificidades dos tipos de
regulação destinadas a cada segmento (geração, distribuição e transmissão de energia).
29
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instalada, associados com a destinação do aproveitamento da energia: para execução do serviço
público ou para produção independente de energia30.
O produtor independente de energia é a pessoa jurídica ou empresas reunidas em consórcio que
detém concessão ou autorização de produção, por sua conta e risco, de energia e realizam sua
comercialização total ou parcial para concessionários de serviço público ou para os
consumidores habilitados pela Lei a contratar diretamente seu fornecimento, para os quais,
conjuntamente a seus fornecedores, assegurou-se livre acesso remunerado das instalações
necessárias ao consumo, mantendo-se, na conversão da Lei, os termos da legislação original.31
Para a produção independente de energia elétrica por fonte termelétrica reservou-se a concessão
ou a autorização.32
Quanto à reestruturação de serviços públicos concedidos, a lei autorizou à União promover
cisões, fusões e transferências de concessões, bem como reestruturações societárias de
concessionários sob seu controle societário direto ou indireto. Oportunizou, ainda, a realização
de privatizações simultaneamente com as prorrogações ou com a outorga de novas concessões,
além de facultar ao poder concedente a alteração de regime das concessões – no todo ou em
parte - de serviço público de geração para o de produção independente de energia.
Foi facultada à União prorrogar concessões de serviços públicos outorgadas antes da Lei nº
8.987, de 1995, com o fito de garantir qualidade de atendimento a custos adequados.
A Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013, que, dentre outros, dispõe acerca das concessões de
geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, bem como sobre redução dos encargos
setoriais e sobre modicidade tarifária; facultou novo período de prorrogação contratual, à critério
do poder concedente, para as concessões que anteriormente já haviam sido prorrogadas nos
termos da Lei nº 9.074, de 1995, com a finalidade de assegurar a continuidade, a eficiência da
prestação do serviço e a modicidade tarifária. A lei estabelece que, não havendo a prorrogação,

Originalmente a Lei nº 9.074, de 1995, estabeleceu a dependência de concessão, mediante licitação,
para aproveitamento hidráulico superior à 1.000kV, tanto para execução de serviço público quanto para
produção independente de energia. Abaixo deste limite o aproveitamento está sujeito a registro, consoante
o §4º do art.176 da Constituição Federal. Porém os limites foram revistos por leis supervenientes que, com
efeito, derrogaram e alargaram os limites originais e posteriormente estabelecidos para exigibilidade de
concessão. Além disso, nova Lei introduziu uma faixa de potência intermediária e acima de 1.000kV para
tratamento da pequena central hidrelétrica (PCH), a qual tornou-se objeto de autorização de uso do bem
público com concomitante autorização da exploração da atividade de geração de energia elétrica.
Atualmente, é objeto de autorização o aproveitamento de potencial hidráulico de potência superior a 3.000
(mil) kW e igual ou inferior a 50.000 (cinquenta mil) kW, destinado à produção independente ou
autoprodução, independentemente de ter ou não características de pequena central hidrelétrica, conforme
dispôs o art. 26, inciso VI da Lei nº 9.427, de 1996 com redação dada pela Lei nº 13.097, de 2015.
30

Os consumidores habilitados para contratar diretamente seu fornecimento foram aqueles com carga
igual ou maior que 10.000kV e tensão igual ou superior a 69kV e novos consumidores com carga igual ou
maior que 3.000kV em qualquer tensão. Além destes o produtor independente de energia foi autorizado a
comercializar sua energia com consumidores de energia elétrica integrantes de complexo industrial ou
comercial, aos quais o produtor independente também forneça vapor oriundo de processo de co-geração;
com o conjunto de consumidores de energia elétrica, independentemente de tensão e carga, nas
condições previamente ajustadas com o concessionário local de distribuição; com qualquer consumidor
que demonstre ao poder concedente não ter o concessionário local lhe assegurado o fornecimento no
prazo de até cento e oitenta dias contado da respectiva solicitação.
31

As disposições específicas para as termelétricas englobam: (i) a geração igual ou inferior a 5.000kV
depende apenas de registro; (ii) a autoprodução termelétrica acima de 5.000kV depende de autorização; e
(iii) que as disposições da Lei sobre delegação à termelétricas não se aplicam para o caso de geração
termonuclear. A geração por fonte eólica ou solar não foram tratadas especificamente na Lei,
compreensível por não serem usualmente exploradas à época da edição da Lei. A ANEEL em sua
Resolução Normativa nº 391, de 15 de dezembro de 2009 (BRASIL, 2009) que, dentre outros, estabelece
os requisitos necessários à outorga de autorização para exploração e alteração da capacidade instalada de
usinas eólicas, fundamenta a autorização com base nos mesmos dispositivos da Lei nº 9.074, de 1995,
destinados às termelétricas.
32
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ocorre a reversão dos bens, a indenização de investimentos não amortizados, devendo a nova
concessão se dá por licitação.33
Para esta nova prorrogação das concessões de transmissão e de distribuição de energia elétrica,
as condições impostas pela lei são o aceite, pelo interessado, da receita fixada conforme critérios
estabelecidos pela ANEEL, bem como submissão aos padrões de qualidade do serviço fixados
por esta Agência.
Para a prorrogação no segmento de geração a lei traz diversas inovações aplicáveis às geradoras
de energia hidrelétrica, quer estejam em regime de serviço público, de produção independente ou
de autoprodução. A prorrogação é condicionada ao aceite expresso de um novo regime de
comercialização da energia gerada – regime de cotas - baseado em remuneração por tarifa
calculada pela ANEEL para cada usina e a alocação de cotas de garantia física de energia e de
potência da usina hidrelétrica em favor das distribuidoras, além da submissão do interessado aos
padrões de qualidade do serviço fixados pela Agência.
Ainda sobre normas de outorga, a Lei nº 9.427, de 1995, em suas outras providências,
estabeleceu nas disposições finais que as licitações das concessões sujeitam-se à norma geral
de licitações - Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 - sendo vedada a declaração de
inexigibilidade de licitação baseada em inviabilidade de competição, sendo possível a declaração
de dispensa de licitação de concessão e permissão de serviço público e de uso de bem público
quando a primeira licitação tentada for deserta e sua repetição importar em prejuízo à
Administração Pública.
A Criação, Finalidades e Competências da Agência Reguladora
A adoção das agências reguladoras no Brasil colaborou na formação de um modelo regulatório
peculiarmente brasileiro, porém procede de referência teórica extravagante, baseada nos
modelos estadunidense e inglês, países precursores do ideário da regulação, nascido na
Inglaterra por volta dos anos de 1834.
O Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (BRASIL, 1995, p. 6), projetou a inserção de
Agências no contexto da administração pública brasileira.
Com foco na modernização da gestão pública, a intenção inicial era a transformação de
autarquias e fundações, que exercessem função típica de Estado, em agências, cujo termo,
segundo o Ministério de Minas e Energia (BRASIL, 1996), significa a disposição do Governo em
atuar como agente de integração e mediador de interesses envolvidos num determinado setor.
Em acepção mais difundida no âmbito privado, o termo agência é voltado a qualificar àquela que
intermedia a gestão de negócios de terceiros.
O planejamento para implantação da regulação e inserção das agências reguladoras previa a
elaboração de novo arcabouço legal para conformar as transformações almejadas para o Estado,
bem como a aplicação do novo modelo em determinadas autarquias, cuja expectativa era de que
funcionassem como laboratórios de experimentação.
A Lei nº 12.783, de 2013, foi regulamentada pelo Decreto nº 7.891, de 23 de janeiro de 2013 e pelo
Decreto nº 8.461, de 2 de junho de 2015. A Lei teve origem por conversão da Medida Provisória nº 579, de
11 de setembro de 2012, que Dispõe sobre as concessões de geração, transmissão e distribuição de
energia elétrica, sobre a redução dos encargos setoriais, sobre a modicidade tarifária, e dá outras
providências. Esta Medida Provisória, por sua vez, foi regulamentada pelos Decretos nº 7.805, de 14 de
setembro de 2012, e nº 7.850, de 30 de novembro de 2012. A legislação acima listada teve como objetivo
viabilizar a redução do custo de energia elétrica ao consumidor, favorecer a competitividade para o setor
produtivo brasileiro e contribuir para o aumento do nível de emprego e renda do Brasil (com efeito da
redução do custo da energia). Tais normas se baseiam no entendimento de que a prorrogação é a melhor
forma de maximizar a captura de eficiência em favor da modicidade tarifária, dada a amortização dos
investimentos já remunerados pelos usuários. O novo regime de comercialização de energia nela previsto
(cotas) é, segundo a Exposição de Motivos da Medida Provisória (BRASIL, 2013), complemento ao Novo
Modelo do Setor Elétrico instituído pela Lei nº 10.848, de 2004, implicando na aplicação de um mecanismo
tarifário para remuneração da energia produzida pelas geradoras prorrogadas, em substituição ao sistema
de Leilão de Energia Existente. A energia gerada por estas prorrogadas se destina aos consumidores
cativos e, no caso de autoprodutores, ficam obrigados ao consumo próprio de toda a produção. Além de
alterar as concepções sobre a comercialização da energia, a Lei nº 12.783, de 2013, produziu alterações
em diversas leis, promovendo a redução de encargos relacionados Reserva Global de Reversão - RGR,
Conta de Desenvolvimento Energético – CDE e a Taxa de Fiscalização de Serviços de Energia Elétrica –
TFSE, além de promover ajustes na relação Eletrobrás e Itaipu Binacional.
33

256

IX Congresso Brasileiro de Regulação e 3º ExpoABAR

Na prática, entretanto, o que ocorreu foi a criação de novas autarquias em regime especial, tendo
a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL sido a primeira delas.
Inspiradas na responsabilização da entidade por resultados versus autonomia, as agências
reguladoras dimanam de conceito exposto no Plano Diretor da Reforma, batizado de agências
autônomas.
Conceitualmente a agência reguladora é estruturada para gozar de autonomia suficiente para se
tornar capaz de obstar influências políticas sobre a regulação. Neste sentido, a entidade prima
pela credibilidade do mercado, pela governança regulatória e pelo desenvolvimento de
instituições fortes (regras formais e informais adequadas). Com efeito, propiciam o interesse dos
investimentos privados, pois tais fatores consubstanciam um sistema regulatório capaz de
restringir o comportamento oportunista ou arbitrário do Governo pois, segundo Levy e Spiller
(1996, p. 3) em razão dos serviços públicos abrangerem vasto leque de usuários, exigirem
vultosos investimentos de retorno de longo prazo, ativos específicos e não utilizáveis para outras
finalidades, os investidores ficam vulneráveis à expropriação.
A autonomia da agência é aspecto muitíssimo caro à regulação. Segundo Grotti (2004, p. 75) em
determinada fase de implementação da regulação nos Estados Unidos, as agências “[...]
intervieram fortemente na economia. Tal intervenção, suprimindo os princípios básicos do
liberalismo e conferindo ampla autonomia a tais agências administrativas, foi motivo de um início
de debate constitucional-jurisprudencial substancioso”.
A proposição do Poder Executivo para a criação da ANEEL embebeu-se destes aspectos.
Pesquisando-se a Exposição de Motivos ao Projeto de Lei nº 1.669 (Do Poder Executivo), de 22
de março de 1996, que propôs a criação da ANEEL, observa-se que o contexto da adoção
brasileira da figura da agência no setor teve a inovação como plataforma, mormente quanto às
atribuições idealizadas para o ente regulador, buscando dotá-lo de poder normativo,
fiscalizatório, sancionador, de planejamento de mercado, de resolução de conflitos entre e com
os partícipes do setor regulado.
Neste sentido, a admissão da agência foi uma medida de adequação do segmento de energia ao
novo papel do Estado, primando pelo desligamento de sua participação praticamente exclusiva
na prestação dos serviços do setor, para uma função de facilitador e controlador destas
atividades. À criação da ANEEL, cunhou-se o sucesso do Plano de Desestatização no setor,
realçando-se que:
A abertura do setor elétrico, [...] reclama a existência de uma
nova estrutura de controle que compatibilize os interesses dos
exploradores da atividade especialmente os da iniciativa
privada, e os dos consumidores, aos quais deve o Estado
garantir serviços de energia elétrica em quantidade e qualidade
suficiente ao atendimento de suas necessidades.
[...]
O fortalecimento do órgão regulador, ao mesmo tempo em que
proporciona segurança para os investimentos nacionais e
externos, considerados imprescindíveis para a expansão do
setor elétrico nacional, representará para os usuários dos
serviços, garantia da prestação em quantidade, qualidade e
modicidade de tarifas. (BRASIL, 1996)
A necessidade de urgência na implantação da regulação no setor fora também ressaltada na
referida motivação, destacando-se o caráter complementar da criação da ANEEL aos vários atos
legais já pré- existentes da reestruturação do setor elétrico nacional, citando-se as já comentadas
Leis nº 8.987, de 1995, e nº 9.074, de 1995.
A ANEEL foi, então, instituída pela Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, que também
disciplina o regime das concessões de serviços públicos de energia elétrica e dá outras
providências.
A Lei produziu na Administração Pública brasileira um dos reflexos organizacionais mais
clarividentes das mudanças no setor de energia, ao passo que reorganizou sua ação regulatória
por meio da criação desta autarquia em regime especial com o objetivo de regular e fiscalizar
toda a atividade econômica do setor, incluindo a produção, transmissão, distribuição e
comercialização de energia elétrica.
Do vasto rol de competências da ANEEL, além da regulação e fiscalização permanente dos
serviços concedidos, permitidos e autorizados, constam a implementação das políticas e
diretrizes do governo federal, a solução de divergências entre o poder concedente, os
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fornecedores e os consumidores, o estabelecimento de tarifas e receitas, a fixação de multas, o
estabelecimento de metas de universalização do serviço, a promoção e defesa da concorrência
em articulação com o órgão competente, a articulação com o regulador de combustíveis fósseis
para tratar de valores de insumos para a geração de energia elétrica e a gestão dos contratos de
concessão e de permissão34.
A Lei também delegou à ANEEL os encargos do Poder Concedente constantes da Lei nº 8.987,
de 1995, especificamente sobre a aplicação de penalidades às delegatárias, a intervenção na
prestação do serviço, a homologação de reajuste e revisão tarifária, o cumprimento e
exigibilidade das disposições contratuais e regulamentares, a qualidade do serviço, a apuração
de reclamações dos usuários, o incentivo à competitividade e os poderes de fiscalização35.
Após criada, a Agência foi constituída pelo Decreto nº 2.335, de 6 de outubro de 1997, que
também aprova o seu quadro de pessoal e sua estrutura regimental, a qual, mais tarde, foi
detalhada pelo Regimento Interno aprovado pela Portaria nº 349, de 28 de novembro de 1997, do
Ministério de Minas e Energia.
Aspectos Empresariais e Societários da Delegação de Atividades Econômica
A legislação e o formato econômico do novo cenário setorial foram delineados por diversos
aspectos de natureza empresarial e societária que, mediante seus institutos jurídicos, e
instrumentos econômicos inerentes, forjaram o arcabouço regulatório atual. Sob a ótica do
delegatário, o desempenho das atividades acaba por requerer o atendimento de obrigações
daquela natureza empresarial ou societária, porém, para fins regulatórios, distinguindo sua
atuação daquela desempenhada pela iniciativa privada em livre mercado.
A primeira restrição empresarial se impõe ao próprio exercício das atividades econômicas que,
tendo sido juridicamente reservadas à União, obrigam a aquiescência desta, formalizada no ato
ou contrato de delegação, para oportunizar o seu desempenho, sem que isso represente
trespasse de sua titularidade, que permanece sob o Poder Concedente.
O escopo das regras estabelecidas se destina tanto à fase de delegação quanto à relação entre o
titular da atividade econômica e os seus delegatários no decorrer da outorga. Na fase de
desempenho da atividade, a relação se dará de acordo com o regime jurídico adotado no caso
concreto, dentre aqueles possíveis previstos nas leis anteriormente estudadas, e será expresso
no ato ou contrato de delegação.
Nos casos em que o regime legal escolhido exige a figura de uma pessoa jurídica36 ou pessoas
jurídicas consorciadas para qualificar-se como delegatários, a lei está optando por sociedades
personificadas, pois dentre os tipos de pessoas jurídicas previstos no Código Civil, esta é a
espécie regida pelo direito de empresa capaz juridicamente de empreender atividade econômica
em porte daquele usualmente exigido nos investimentos delegados no setor elétrico.37

34

A gestão dos contratos pode ser compartilhada mediante convênio com órgãos estaduais.

Do art. 29 da Lei nº 8.987, de 1995, que lista os encargos do Poder Executivo, as incumbências que não
foram delegadas se referem a regulamentação do serviços, fiscalização concomitante com a ANEEL,
extinção da concessão e declaração de utilidade pública de bens.
35

Segundo o art. 44 do Código Civil são pessoas jurídicas de direito privado, as associações, as
sociedades, as fundações, as organizações religiosas, os partidos políticos e as empresas individuais de
responsabilidade limitada. (BRASIL, 2002)
36

Embora juridicamente capaz de personificação, as empresas individuais de responsabilidade limitada
podem ter, no máximo, capital social integralizado de 100 (cem) vezes o salário mínimo, o que representa
em 2014, com base no Decreto nº 8.166, de 23 de dezembro de 2013, (BRASIL, 2013), R$ 72.400,00, um
valor demasiadamente pequeno para investimento no setor.
37

258

IX Congresso Brasileiro de Regulação e 3º ExpoABAR

Dentre as personificadas, as sociedades empresárias de direito privado compõem a categoria
das pessoas jurídicas que empreendem atividade econômica38 e que protagonizam o mecanismo
de funcionamento da economia de mercado.39 São elas as personagens, que ingressando no
setor, concretizam a maior abertura do setor elétrico à iniciativa privada.
Para o ingresso na atividade, salvo no caso das prorrogações em virtude de delegação anterior
ao marco regulatório, devem ser cumpridas as condicionantes societárias e econômicofinanceiras previstas especificamente nos editais de licitação, para os casos de concessão e
permissão, e nas Resoluções Normativas da ANEEL que estabelecem as condições para
delegação via autorização.
Quando o ingresso é proveniente de processo licitatório ele requer, de antemão, a habilitação da
pessoa jurídica no certame, para que demonstre sua capacidade para o desempenho dos
serviços por sua conta e risco empresarial. Nele é exigida dos proponentes o cumprimento de
requisitos de regularidade jurídica, idoneidade e capacidade econômico-financeira, regularidade
fiscal e capacidade técnica, além da apresentação formal da proposta da empresa face o objeto
da licitação, que expressa a expectativa de retorno do investidor e a qual concorrerá com as
propostas de outros pretendentes. A formalização da proposta é assegurada por aporte de
garantia nas modalidades de caução em dinheiro, seguro-garantia, fiança bancária ou títulos da
dívida pública. Quando da formalização do contrato é exigido do vencedor da licitação o aporte
de garantia de fiel cumprimento do contrato.
A habilitação jurídica para o processo licitatório está condicionada à apresentação dos atos
constitutivos vigente da sociedade, isto é, o contrato social ou estatuto social, devidamente
registrado no órgão competente.
Em caso de participação por sociedades consorciadas, exige-se também o compromisso de
constituição do consórcio das empresas e a formalização do consórcio vencedor antes da
contratação, sendo possível, nestes casos, também exigir-se a constituição de sociedade
empresária para recepção da outorga40. Embora solidárias perante o poder concedente, as
consorciadas devem apontar sua empresa líder, a qual será responsável contratual pelos direitos
e obrigações caso a concessão seja outorgada no formato de sociedades consorciadas.
A idoneidade e a capacidade financeira são averiguadas, usualmente, com a apresentação de
nada consta em certidão civil de falência, concordata e recuperação judicial; das demonstrações
contábeis publicadas do último exercício social, seguidas da comprovação de boa situação
econômico-financeira atestada por índices financeiros pré-estabelecidos, de capital social
mínimo e de patrimônio líquido mínimo.
A regularidade fiscal é comprovada, usualmente, mediante a apresentação de certidões negativas
de débitos tributários, inclusive previdenciários, das esferas federal, estadual e municipal,
As sociedades empresárias do setor estão usualmente revestidas dos tipos societários limitada ou
anônima.
Entretanto, há no setor o caso das pessoas jurídicas de direito privado constituídas na forma de
sociedades simples cooperativas. Estas têm por objeto social a distribuição de energia elétrica em áreas
rurais. Historicamente, foram formadas pela falha de universalização dos serviços dentro de áreas de
concessão e, tais cooperativas, sofreram processo de regularização setorial, tendo, ao fim, sido
recepcionadas pelo Poder Concedente na qualidade de permissionárias de serviço público de distribuição
de energia elétrica, mediante o devido contrato de adesão.
38

Grau (2008, p. 101) averbou que, embora o desenvolvimento do serviço público compita
preferencialmente, mas não exclusivamente, ao setor público, o serviço público está para o setor público
tal qual a atividade econômica está para o setor privado.
39

A participação de consórcio como proponente na licitação não se confunde com a delegação da
atividade para o desempenho consorciado. No caso de certame de concessão de transmissão de energia
elétrica é usualmente permitida a participação de consórcio na etapa licitatória, porém, uma vez adjudicado
como vencedor, o edital exige que os consorciados constituam uma sociedade de propósito específico
(SPE) para recepcionar a delegação. Nesta SPE, os sócios são as empresas antes consorciadas que,
agora, manterão no capital social da nova sociedade, a participação que detinham no consórcio vencedor
da licitação. A manifestação técnica da Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira da
ANEEL sobre este assunto foi exarada pelo Memorando nº 1.435/2012 – SFF/ANEEL, com base em exame
deste autor. No caso de leilões de concessão para aproveitamento hidrelétrico é usual a participação de
proponente na qualidade de consórcio e a delegação da atividade feita também de forma compartilhada
entre as pessoas jurídicas componentes do consorcio.
40
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inclusive inscritos em dívida ativa. Exige-se também a regularidade intrassetorial para os casos
em que o proponente já seja um agente setorial, comprovada com a apresentação do Certificado
de Adimplemento emitido pela ANEEL e que tem por objeto determinadas obrigações imanentes
ao setor de energia elétrica, dentre as quais as multas administrativas impostas pelo regulador e
a taxa de fiscalização dos serviços.41
A capacidade técnica é aferida com a apresentação de comprovante de registro e regularidade
de responsável técnico da proponente junto à autarquia de fiscalização profissional de
engenharia e comprovação de deter quadro de pessoal permanente, com vínculo empregatício,
para execução dos trabalhos.
Na concorrência por serviços públicos desclassificam-se as propostas que necessitem de
vantagens ou subsídios indisponíveis a todos os concorrentes, inclusive tributárias, porém a
nacionalidade da empresa é o critério que desempata as propostas apresentadas em iguais
condições, dando-se expressa preferência para as empresas brasileiras.
No caso de autorizações - destinadas ao segmento de geração – as exigências para a delegação
constam das Resoluções Normativas da ANEEL que tratam de procedimentos para autorização
da pessoa jurídica levando- se em consideração a fonte de energia primária do empreendimento
e o destino da energia a ser produzida – ao ambiente de contratação livre ou ao ambiente de
contratação regulado - e cujos requisitos guardam similaridade com os das habilitações
licitatórias acima tratadas.
O delegatário no regime de serviço público goza de liberdade administrativa e econômicofinanceira, o que abrange a gestão, captação e aplicação dos recursos financeiros necessários à
prestação do serviço, da qual tem obrigação de prestar contas ao Poder concedente e aos
usuários, o que inclui o atendimento da exigência de publicação de demonstrações financeiras
periódicas da concessionária.
Neste regime, o delegatário tem direito ao equilíbrio econômico-financeiro da concessão, que é
mantida por reajustes e revisões tarifárias. Por outro lado, os ganhos de eficiência empresarial
são apropriados pelo poder concedente em favor da modicidade tarifária, isto é, acarretando
redução da tarifa.
A sustentabilidade econômico-financeira da delegação é objeto de permanente fiscalização cujo
exercício inclui o acesso do poder concedente – e da ANEEL por delegação - aos dados relativos
à administração, contabilidade, recursos técnicos, econômicos e financeiros da concessionária.
Identificada a perda de condições econômicas, técnicas e operacionais para a manutenção do
serviço pode-se intervir na gestão da concessão e, ao limite, extingui-la, situação extrema que
também ocorre na desconstituição societária, na falência empresarial ou quando a
concessionária, ao ser intimada, não comprovar sua regularidade fiscal no curso da concessão.
A exploração do serviço público em concomitância com o desempenho de outras atividades
empresariais só é possível com a aquiescência do poder concedente, que predefine as possíveis
fontes de receitas alternativas, as quais podem ser também capturadas, total ou parcialmente,
em benefício da modicidade tarifária.42
Para o caso das distribuidoras de energia elétrica do Sistema Interligado Nacional, o
desempenho de outras atividades empresariais é ainda mais restrito, com o fito de eliminar a
contaminação de custos tarifários e riscos empresariais. A legislação veda que estas sociedades
desenvolvam quaisquer atividades estranhas ao objeto de sua delegação, inclusive a atividade de
geração ou de transmissão de energia, além de participar em outras sociedades, exceto nos
casos previstos em lei ou no contrato de concessão. Quando editada esta regra, diversas
distribuidoras foram obrigadas a proceder, em prazo estabelecido por Lei, sua desverticalização
societária e a segregação de atividades, o que obrigou cisões, fusões, incorporações e extinções
societárias no setor. Como exceção, permitiu-se às distribuidoras acumular as atividades de
geração e transmissão no atendimento de sistemas isolados, geração em quantidade diminuta

A Resolução Normativa ANEEL nº 538, de 5 de março de 2013, estabelece procedimentos relativos ao
Cadastro de Inadimplentes com Obrigações Intrassetoriais, bem como disciplina a solicitação e a emissão
eletrônica do Certificado de Adimplemento.
41

Para tratar das atividades acessórias e complementares, a ANEEL editou a Resolução Normativa nº 581,
de 11 de outubro de 2013, que estabelece os procedimentos e as condições para a prestação de
atividades acessórias, para o fornecimento de energia elétrica temporária com desconto na tarifa e para a
exportação de energia elétrica para pequenos mercados em regiões de fronteira pelas concessionárias e
permissionárias de serviço público de distribuição de energia elétrica.
42
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para atendimento de mercado próprio e captação, aplicação e empréstimos de recursos, desde
que aplicados no âmbito do serviço público.
Sobre os ativos das empresas, sua indisponibilidade alcança os bens utilizados exclusiva e
permanentemente na produção, transmissão e distribuição de energia. Estes sofrerão
reversibilidade ao poder concedente ao fim da concessão para assegurar a continuidade da
prestação do serviço. A legislação permite que os ativos vinculados à prestação do serviço
público sejam dados em garantia de empréstimo, financiamento ou qualquer outra operação
vinculada ao objeto da respectiva concessão, entretanto a cessão ou sua alienação depende de
anuência da ANEEL43 .
Da mesma forma, os direitos emergentes da concessão, abrangendo os de natureza
indenizatória, isto é, as receitas a receber (créditos operacionais futuros) decorrentes do contrato
de concessão podem ser dadas em garantias de operações de mútuo desde que a aplicação do
recurso vincule-se ao serviço público e que o limite da garantia não comprometa a
operacionalização e a continuidade de sua prestação44.
A relação dos agentes setoriais com suas partes relacionadas, ou seja, com sociedades que
detém laços societários entre si, também é tutelado pelo poder concedente e pelo regulador.
Assim, os atos e negócios jurídicos celebrados entre os concessionários, permissionários e
autorizados e seus controladores, suas sociedades controladas ou coligadas e outras sociedades
controladas ou coligadas de controlador comum são alvo de controle prévio e posterior do
regulador, que recebeu competência de impor restrições à mútua constituição de direitos e
obrigações, especialmente comerciais e, no limite, a abstenção do próprio ato ou contrato45 .
No caso de empréstimos financeiros de um agente setorial em favor de uma parte relacionada,
restringe-se sua finalidade à aplicação dos recursos na esfera do serviço público.
O controlador societário do delegatário, via de regra, figura nos contratos de concessão de
serviço público na qualidade de interveniente garantidor das obrigações da concessionária. Ele
também se compromissa contratualmente a transferir o controle societário somente após a prévia
anuência do Poder Concedente. A legislação, no mesmo sentido, estabelece que no processo
administrativo que assunta uma transferência, o pretenso controlador deverá atender às
exigências de capacidade técnica, idoneidade financeira, regularidade jurídica e fiscal
necessárias à assunção do serviço, além de comprometer-se a cumprir o contrato de concessão
nos termos firmados46. Eventual transferência de controle sem a anuência prévia sujeita a
concessão à caducidade.
A transferência de controle societário, bem como a de concessão, são também objetos de
análise pelo regulador no que tange a sua competência para propiciar concorrência efetiva entre
os agentes setoriais e a impedir a concentração econômica nos serviços e atividades de energia
elétrica. Para tanto, o regulador pode estabelecer restrições, limites ou condições às empresas,
grupos empresariais e acionistas.
A competitividade, por sua vez, permeou a arquitetura do modelo e exerce grande influência
sobre o desempenho das sociedades empresárias, por redundar em eficiência de mercado.
Examinando a adoção do instrumento, Coelho (1999, p. 194) afirma que:
No regime de Direito Privado o que garante o preço baixo e
qualidade é a concorrência. As empresas, concorrendo entre
si, irão conquistar o consumidor a medida em que oferecerem
A Resolução da ANEEL nº 20, de 3 de fevereiro de 1999, Regulamenta a Desvinculação de Bens das
Concessões do Serviço Público de Energia Elétrica. Esta resolução, que autoriza a alienação de bens
inservíveis à concessão, está atualmente em processo de revisão pela ANEEL.
43

A Resolução Normativa da ANEEL nº 532, de 14 de janeiro de 2013, disciplina o oferecimento de
garantias por concessionárias, permissionárias e autorizadas de geração, transmissão e distribuição de
energia elétrica, propiciando condições para o desenvolvimento do mercado sem comprometimento da
individualidade das delegações e da adequada continuidade dos serviços.
44

A Resolução Normativa da ANEEL nº 334, de 21 de outubro de 2008, regulamenta o art. 3º, inciso XIII, da
Lei 9.427de 26.12.1996, o qual trata dos controles prévio e a posteriori, sobre atos e negócios jurídicos
entre as concessionárias, permissionárias e autorizadas e suas partes relacionadas.
45

A Resolução Normativa da ANEEL nº 484, de 17 de abril de 2012, estabelece os procedimentos a serem
adotados pelas concessionárias, permissionárias e autorizadas de serviços e instalações de energia
elétrica para obtenção de anuência à transferência de controle societário.
46
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bens ou serviços equivalentes com qualidade melhor e preço
mais baixo. Estamos vivendo uma mudança bastante
significativa de um cenário em que preço baixo e qualidade
eram seguidos através do sacrifício de toda a Sociedade para
outro em que decorrem de competência empresarial. Assim, a
qualidade do serviço de telefonia era deficiente porque
explorado na lógica do Estado socializador de custos.
O interesse público para a exposição das empresas ao regime de concorrência nas atividades
econômicas reservadas à União consta expressa no regime de serviço público47 . O poder
concedente foi encarregado de incentivar a competitividade enquanto que a apropriação do
ganho de competitividade é uma das diretrizes econômico-financeiras deste regime jurídico.
Neste sentido, Turczin (2005, p. 208-209) expõe:
A nova função do Estado seria, em primeiro lugar, a de criar o
mercado competitivo, uma vez que não existe ainda um
mercado concorrencial de serviço público, em razão do regime
monopolista anterior. [...] o Estado deve, inicialmente, dirigir a
construção deste mercado, para que futuramente possa ele
funcionar em regime de livre concorrência. Entretanto, é o
Estado que possui a titularidade do serviço, podendo influir
neste mercado para que ele não traga prejuízo ao direito dos
usuários.
[...]
É importante esclarecer que a concorrência consiste, em
resumo, na disputa pelo consumidor através do menor preço e
pela melhor qualidade do produto. Para sua implementação,
as agências reguladoras têm a função de garantir condições
para que este mercado concorrencial funcione corretamente.
De fato, para os consumidores a concorrência tem substancial importância, tanto que a Lei lhes
assegurou o direito de obter e utilizar o serviço com liberdade de escolha entre vários prestadores
de serviços, quando for o caso, devendo ser observadas as normas do poder concedente.
O estabelecimento de concorrência efetiva entre os agentes foi conferido à ANEEL, tendo a
legislação lhe obrigado também a zelar pelo cumprimento da legislação da defesa da
concorrência, monitorando e acompanhando as práticas de mercado dos agentes48 . Neste
sentido, Grotti (2004, p.77) explica que as agências:
[...] desenvolvem uma tripla regulação: a ‘regulação dos
monopólios’, visando atenuar o efeito das forças de mercado,
por meio de controle de preços e da qualidade do serviço; a
‘regulação para a competição’, a fim de criar as condições
para a existência e manutenção da concorrência, e a
‘regulação social’, objetivando à universalização dos serviços,
que agora obedece a uma certa tendência à eliminação dos
subsídios cruzados.
Entretanto, Nusdeo (2006, p. 160-161) alerta:

A competitividade se aplica quer seja para ingresso no mercado, como na concorrência licitatória, quer
seja em atuação no mercado, como, por exemplo na livre contratação de fornecimento de energia elétrica,
mediante a escolha do fornecedor, do preço e da quantidade a contratar. Quanto à quantidade, a produção
está limitada à capacidade instalada autorizada pelo Poder Concedente.
47

Segundo Forgioni (2010, p. 130) as práticas antitrustes “são classificadas conforme suas três principais
manifestações [...]: (i) acordos horizontais e verticais; (ii) abuso de posição dominante e (iii) concentrações.”
A Resolução Normativa da ANEEL nº 378, de 10 de novembro de 2009, estabelece os procedimentos para
análise de atos de concentração e infrações à ordem econômica no setor de energia elétrica.
48
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Deve-se destacar que existe uma importante premissa para
que se possa implantar concorrência em setores antes
regulados: sua capacidade de efetivamente funcionar em
sistemas de competição.
Com efeito, tradicionalmente, os setores de infra-estrutura
eram definidos como monopólios naturais, isto é, uma
atividade na qual os custos de produção por uma única
empresa – em um determinado nível absorvível pelo mercado –
são decrescentes à medida que sua produção aumenta,
seguindo essa tendência até alcançar toda a produção do
mercado. Seus custos em regime de monopólio, assim, são
inferiores aos que incorreriam várias empresas,
individualmente, num mercado competitivo, pois os altos
custos exigem a produção em grande escala, e o mercado
absorve apenas a oferta de uma empresa nesse nível de
produção. Assim, seriam as próprias condições estruturais
desses setores que impediriam a sua organização em regime
de concorrência.
No caso brasileiro, por haver inviabilidade econômica de aplicação de regime de concorrência, no
mercado, entre empresas de distribuição e entre as empresas de transmissão de energia elétrica,
pois atualmente estas atividades se constituem em falha de mercado denominada monopólio
natural, aquele “que surge porque uma única empresa pode oferecer um bem ou serviço ao
mercado inteiro por um custo menor do que ocorreria se existissem duas ou mais empresas no
mercado” (MANKIW,1999, p.312).
Porém, as atividades da indústria de energia elétrica foram subgrupadas em geração,
transmissão e distribuição de energia elétrica, em consonância com a cadeia produtiva, o que
permitiu respostas regulatórias às peculiaridades de cada segmento49 .
Assim, a geração de energia passou a ser comercializada em dois ambientes de contratação, o
livre e o regulado. No primeiro, formado por consumidores livres com liberdade de escolha dentre
fornecedores em competição por preço e quantidade e, no segundo, com consumidores cativos,
obrigados a obter fornecimento via a concessionária de serviço público de distribuição atendente
de sua localidade de consumo com base em preço tarifado. A comercialização de energia é
intrínseca à delegação de geração de energia, pois o produtor sempre comercializa sua
mercadoria, entretanto, tornou-se juridicamente uma atividade econômica autônoma e, por
conseguinte, passou a ser objeto específico de delegação para pessoas jurídicas50.
ANUÊNCIA REGULATÓRIA ÀS ALTERAÇÕES DE ATOS CONSTITUTIVOS DOS AGENTES
SETORIAIS
Aspectos Institucionais, Natureza Fiscalizatória e Finalidade da Tutela
A ANEEL, na sua missão estratégica de proporcionar condições favoráveis para que o
desenvolvimento do mercado de energia elétrica ocorra com equilíbrio entre os agentes e em
benefício da sociedade, exercita sua competência fiscalizatória promovendo, dente outras, a
atividade de anuência regulatória das alterações de atos constitutivos dos agentes setoriais.
Esta atividade integra a iniciativa, conforme o Caderno de Planejamento da Gestão Estratégica
(ANEEL, 2011), de fiscalizar, por anuências prévias, os agentes do setor elétrico, analisando,
instruindo e se manifestando sobre solicitações encaminhadas à ANEEL a respeito de operações
Exemplos de medidas fundamentadas na especificidade de cada segmento se observam na diferença
de método de precificação regulatória para cada etapa produtiva ou a possibilidade ou não de delegação
em consórcio, ou ainda na imposição de desverticalização societária e a segregação de atividades no caso
das distribuidoras de energia elétrica.
49

Confira-se o art. 2º da Resolução Normativa nº 265, de 13 de agosto de 1998, que estabelece as
condições para o exercício da atividade de comercialização de energia elétrica: “Art. 2º A ANEEL autorizará
o exercício da atividade de comercialização de energia elétrica a pessoa jurídica especialmente constituída
para exercer tal atividade no mercado de livre negociação. § 1º Para obtenção da autorização a que se
refere este artigo, o requerente deverá comprovar capacidade jurídica, regularidade fiscal e idoneidade
econômico-financeira, apresentando os seguintes documentos: [...]”
50
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empresariais e societárias sujeitas ao crivo do regulador. No âmbito organizacional, esta iniciativa
compõe o subprocesso da fiscalização econômica e financeira dos agentes, no processo de
semelhante denominação que constitui, ao lado de outros processos, o macroprocesso de
fiscalização da geração, qualidade do serviço e econômico-financeiro.
A fiscalização prévia de uma operação empresarial ou societária sujeita à anuência da ANEEL é
iniciada a requerimento do interessado. O pedido é processado e, após manifestação técnica, é
deliberado. Tendo sido deferido, estará apto a ser implementado pelo requerente.
Esta fiscalização se caracteriza por anteceder a implementação da operação e se funda no
caráter de difícil reversibilidade ao status quo ante de determinadas manobras quando firmadas,
gerando risco a condução da delegação. A prévia análise destas operações pode assegurar a
inocorrência de operações regulatoriamente indesejadas - ilegais ou incompatíveis com os sinais
regulatórios - evitando-se, antecipadamente, seus efeitos jurídicos.
A anuência às alterações de atos constitutivos tem como sede este contexto cautelar e o
Superintendente de Fiscalização Econômica e Financeira (SFF) detém competência delegada
pela Diretoria da ANEEL, para deliberar sobre os pedidos de alterações estatutárias dos
concessionários de serviço púbico. Exemplo de deliberação é abaixo colacionado (BRASIL,
2014):
DESPACHO Nº 140, DE 21 DE JANEIRO DE 2014
O SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO ECONÔMICA E
FINANCEIRA DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA
ELÉTRICA – ANEEL, no uso das
atribuições que lhe foram delegadas por meio da Portaria n°
1.047, de 9 de setembro de 2008, considerando o disposto na
Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, na Lei nº 8.987, de
13 de fevereiro de 1995, na Resolução Normativa nº 149, de 28
de fevereiro de 2005, nos Contratos de Concessão de Uso de
Bem Público para Geração de Energia Elétrica nº 183, de 30 de
julho de 1998, e nº 76, de 22 de setembro de 1999, e o que
consta do Processo nº 48500.000205/2014-94, decide anuir à
p ro p o s t a , d a D u k e E n e rg y I n t e r n a t i o n a l , G e r a ç ã o
Paranapanema S.A., de alteração do seu Estatuto Social para
redução de capital social em até R$ 500.000.000,00
(quinhentos milhões de reais), ressaltando que: i) deve ser
dado integral cumprimento as disposições da legislação
societária relativas à matéria; ii) a redução de capital deverá ser
implementada em até 120 (cento e vinte) dias, contados da
publicação deste Despacho, sob pena de declínio da anuência
concedida; e iii) deve ser observado o disposto no § 2º do art.
3º da Resolução Normativa nº 149/2005. ANTONIO ARAÚJO
DA SILVA (BRASIL, 2014)
O resultado das deliberações é apresentado abaixo na Tabela 1 - Deliberação dos Pleitos de
Anuência Prévia sobre Alterações de Atos Constitutivos entre 2003 e 201251 :
Tabela I – Deliberação dos Pleitos de Anuência Prévia sobre Alterações de Atos Constitutivos
entre 2003 e 2012
Ano

Deferidos

Indeferidos

Total

% Deferidos

2003

65

4

69

94,20%

2004

37

1

38

97,37%

2005

24

0

24

100,00%

2006

25

0

25

100,00%

A competência consta da Portaria nº 1.047, de 9 de setembro de 2008 (BRASIL, 2008), nos seguintes
termos: “IV - aprovar, nos termos do Decreto-Lei nº 2.627, de 26 de setembro de 1940, e do contrato de
concessão, alterações estatutárias dos Concessionários do Serviço Público de Energia Elétrica;”
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2007
2008

36
9

0

36

0

9

100,00%
100,00%

2009

14

0

14

100,00%

2010

31

1

32

96,88%

2011

15

0

15

100,00%

2012

20

0

20

100,00%

Total

276

6

282

97,87%

Fonte: Tabela adaptada e atualizada de tabela apresentada pelo autor em pesquisa anterior expressa na
Nota Técnica nº 156/2012-SFF/ANEEL (BRASIL, 2012)

Quando a alteração cumulativamente envolve transferência de controle societário ou de
delegação, a competência pela deliberação é promovida pela Diretoria.
A implementação de uma alteração sem o prévio deferimento ou desconforme ao que fora
previamente anuído, caracteriza o descumprimento da obrigação e é fato sujeito a sanção
administrativa aplicada pela ANEEL, conforme disposto no regulamento sobre processo
administrativo punitivo.52
Nos processamentos de anuência prévia são examinados inúmeros assuntos empresariais e
societários de interesse regulatório que se relacionam com os atos constitutivos da sociedade,
tanto pelo conteúdo das disposições contratuais quanto pelo impacto regulatório proporcionado
por operações formalizadas via alteração dos atos constitutivos da sociedade delegatária.
Destacam-se, neste sentido, as operações formalizadas nas modificações de atos constitutivos a
que podem redundar em risco ou prenunciar detrimento à delegação por alterar características
econômico-financeiras da delegatária, como a redução de capital social ou incorporações ou
cisões societárias, que levam ao redimensionamento do patrimônio da entidade, podendo afetar,
dentre outros e quando cabível no regime jurídico adotado na delegação, o equilíbrio econômico
e financeiro da delegação, a integridade de bens vinculados ao serviço e a continuidade de sua
prestação.
Diversos aspectos societários e empresariais, apontados no item 1.4, guardam forte relação com
os atos constitutivos, pois estes instrumentos da organização empresarial tratam de direitos e
obrigações entre os sócios, da sociedade e entre os sócios e a sociedade, muito do que se
empresta o direito regulatório para estruturar o controle dos delegatários. As disposições dos
atos constitutivos têm uma variada gama de temas, ora por obrigação legal do direito de
empresa, ora por livre opção volitiva dos sócios. Dentre os temas destacam-se os rumos de sua
política de investimento e do nível e estrutura de governança corporativa a ser respeitado.
Exemplos de assuntos monitorados nos atos constitutivos pelo concedente seguem abaixo no
Quadro 1 - Relação entre temas Regulatórios e Societários tratados em Atos Constitutivos:
Quadro 1 – Relação entre temas Regulatórios e Societários tratados em Atos Constitutivos
Regulatório

Societário

objeto da delegação (geração, transmissão, distribuição
e comercialização de energia elétrica), segregação de
atividades empresariais e desverticalização exigidas pela
legislação;

objeto social da empresa (atividade econômica),
reestruturações societárias (cisão, fusão,
incorporação);

prazo de delegação;

prazo da sociedade;

A Resolução Normativa ANEEL nº 63, de 12 de maio de 2004, aprova procedimentos para regular a
imposição de penalidades aos concessionários, permissionários, autorizados e demais agentes de
instalações e serviços de energia elétrica, bem como às entidades responsáveis pela operação do sistema,
pela comercialização de energia elétrica e pela gestão de recursos provenientes de encargos setoriais;
Revoga a Resolução nº 318 de 06.10.1998. (BRASIL, 2004) Em seu Art. 7º estabelece que “Constitui
infração, sujeita à imposição da penalidade de multa do Grupo IV: [...] IX - proceder alteração do estatuto
social, transferir ações que implique mudança de seu controle acionário, bem como efetuar reestruturação
societária da empresa, sem a anuência prévia da ANEEL.
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continuidade da prestação dos serviços;

regras da dissolução societária e a extinção
societária;

capacidade econômica para o desempenho da atividade
econômica, capital social mínimo exigido, patrimônio
líquido mínimo exigido, obrigação de investimentos;

capital social, disposições sobre retirada de lucros,
políticas de investimentos, aumentos de capital;

instrumentos da fiscalização econômica e financeira pelo
regulador;

tipo societário e suas especificidades – como suas
demonstrações contábeis obrigatórias;

monitoramento de falências e de regularidades jurídicas,
fiscais; adimplência setorial; prestação de contas para o
poder concedente;

prestação e aprovação de contas da gestão;

Acompanhamento da gestão, aplicação de penalidades
(advertência, multa, intervenção, caducidade);

regras de administração e da estrutura e
organização da sociedade; competências e
atribuição dos administradores, níveis de
governança corporativa;

responsabilidades regulatórias do controlador societário;

organização e
da sociedade;

tutela de questões econômicas e concorrenciais;

relação da sociedade com suas partes relacionadas
(controladas, controladores e coligadas);

fiscalização técnico-operacional;

responsável técnico pela empresa, a sede e os
estabelecimentos empresariais;

transferência do controlador societário, transferência da
delegação;

Reestruturações
societárias
(cisão,
fusão, incorporações societárias);

Risco de perda de condições econômicas e financeiras
por modificação da situação patrimonial do delegatário;

Redução de capital social,
reestruturações societárias;

composição

do

controle

Fonte: Elaboração do autor.

Como visto no capítulo anterior, a regularidade jurídica e as capacidades para desempenho da
delegação são atestadas pelo concedente antes da outorga, quando devem ser cumpridas as
condicionantes societárias e econômico-financeiras previstas especificamente nos editais de
licitação, para os casos de concessão e permissão, e nas Resoluções Normativas da ANEEL que
estabelecem as condições para delegação via autorização. Após a outorga, a observância da
regularidade e das capacidades originalmente averiguadas devem permanecer respeitadas
durante a prestação do serviço, o que fundamenta o reexame, sempre que conveniente e
oportuno, de seu atendimento. Assim, os atos constitutivos são importante ferramenta para esta
tutela, bem como suas alterações.
A Alteração de Atos Constitutivos
A Resolução Normativa nº 149, de 2005
A anuência da ANEEL é regida, especificamente, pela Resolução Normativa (REN) nº 149, de 28
de fevereiro de 2005, que estabelece os procedimentos para solicitação de anuência, pelos
agentes prestadores de serviço de energia elétrica, para alteração de atos constitutivos, e indica
os casos previamente autorizados (BRASIL, 2005)53 .

O processo também deve observar como regra geral o disposto na Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de
1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, e na Norma de
Organização da ANEEL nº 11, Anexa a Portaria ANEEL nº 779, de 31 de outubro de 2007, que Aprova a
revisão da Norma de Organização ANEEL nº 11, de 22 de abril de 2004, que trata dos procedimentos
gerais referentes à gestão de processos e correspondências a serem observados na Agência Nacional de
Energia Elétrica – ANEEL. (BRASIL, 2007)
53
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A sucinta norma de sete artigos foi editada para descentralizar, simplificar e uniformizar
procedimentos, de modo a agilizar os processos e também para orientar os delegatários sobre os
procedimentos e critérios a serem adotados para análise e aprovação dos pleitos54.
Para atender aos objetivos, a REN Nº 149, de 2005, dispensou a prévia anuência de certas
matérias, autorizando abstratamente sua implementação, pois “não trazem no seu bojo ônus
para a concessão”, conforme consta do processo da referida normatização (BRASIL, 2005, p.
39). Contudo, para estes casos, criou-se a obrigação de comunicação à ANEEL da
implementação da alteração após o registro e publicação no órgão competente. O rol de casos
dispensados é taxativo e bastante restrito face ao universo de temas passíveis de disposição em
um ato constitutivo. Dele se depreende a dispensa das alterações de nome empresarial, de sede,
de aumento de capital social, de estrutura, organização e nomeação da administração e do
conselho fiscal, de nomeação de procuradores, de composição societária sem transferência de
controle societário, de mecanismos de gestão de assembleias-gerais e reuniões da
administração e do conselho fiscal.
Para os demais casos, a norma requer a prévia anuência do regulador. Abaixo é apresentado o
Gráfico I – Comparativo entre Pleitos de Prévias Anuências e Comunicações de Alterações de
Atos Constitutivos nos anos de 2009, 2011 e 2012:
Gráfico I – Comparativo entre Pleitos de Prévias Anuências e Comunicações de Alterações de
Atos Constitutivos nos anos de 2009, 2011 e 2012

Fonte: Gráfico do autor com base em dados apurados pela SFF/ANEEL

Quanto à instrução processual, a Resolução dispôs sobre a regra de apresentação da
comunicação e os prazos de regência. Quanto às matérias societárias, tratou em especial apenas
do caso de levantamento de balanços intermediários de resultado econômico para declaração de
dividendos, estabelecendo que a proposta de prévia anuência deva estar consubstanciada, e
instruída, com estudos de viabilidade econômico-financeira, auditados por empresa
independente que fundamentem a proposição. Porém, é factível também interpretar que o
dispositivo estabeleça a obrigação material de que a cláusula estatutária ou do contrato social

O Processo ANEEL nº 48500.000097/2005-51, pesquisado diretamente, foi o que assuntou a
normatização da anuência às alterações de atos constitutivos, que culminou na REN Nº 149. No preâmbulo
da norma constam sinteticamente os objetivos considerados pela ANEEL para a normatização.
54
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disponha a obrigatoriedade societária dos referidos estudos auditados para subsidiar a
declaração de dividendos.55
Âmbito de Aplicação e Fundamentação da Norma
A ementa da REN Nº 149, de 2005, prevê sinteticamente que o seu âmbito de aplicação alcança
os agentes prestadores de serviço de energia elétrica. Embora a norma não tenha detalhado
quais sejam tais agentes – os quais, em sentido amplo, podem ser tantos os geradores, os
distribuidores, os transmissores e até os comercializadores de energia - em seu penúltimo
dispositivo delimita que o regulamento se aplica às concessionárias do serviço público de energia
elétrica e de uso do bem público, e que, para os demais agentes deve-se observar o previsto no
respectivo contrato de concessão ou no ato autorizativo equivalente.
Quanto aos concessionários contratados em regime de serviço público, aos quais a norma prevê
sua aplicação, há agentes setoriais sujeitos a este regramento nos segmentos distribuição, de
transmissão e de geração de energia elétrica.
Contratos recentes deste regime, tendo como objeto a atividade de transmissão de energia
elétrica, estabelecem como encargo56 :
submeter à prévia aprovação da ANEEL qualquer alteração do
seu estatuto ou contrato social, transferência de ações do
bloco de controle societário que implique mudança desse
controle, bem como reestruturação societária da empresa.
(BRASIL, 2012)
Entretanto, determinados casos apresentam relevante discrepância de conteúdo em relação aos
termos da cláusula acima apresentada, embora no mesmo regime jurídico de serviço público.
Ocorrem casos onde há conteúdo discorde no próprio segmento de atividade. O Quadro 2 –
Comparativo da Obrigação sobre Atos Constitutivos das Concessionárias ESCELSA, LIGHT e
ENERSUL, abaixo, evidencia e exemplifica esta pluralidade de disposições no tratamento da
obrigação para as distribuidoras de energia de que trata:
Quadro 2 – Obrigação sobre Atos Constitutivos das Concessionárias ESCELSA, LIGHT e
ENERSUL
ESCELSA

LIGHT

ENERSUL

Vide o art. 4º da norma que estabelece que “A proposta de alteração de atos constitutivos que versem
sobre levantamento de balanços semestrais, intermediários ou intercalares, visando declarar dividendos,
deverá incluir necessariamente os resultados de estudos, auditados por empresa independente, contendo
projeção dos fluxos de caixa que demonstrem viabilidade de sua implementação, com informações
suficientes que suportem tal pretensão.” (BRASIL, 2005). Em que pese a dubiedade de interpretação que
provoca, o contexto de adoção deste dispositivo na norma é de grande relevância histórica, pois,
acompanhado do dispositivo que adverte sobre condicionamento da anuência da ANEEL para registro de
alterações em órgãos competentes, ele foi um dos temas tratados reiteradamente junto aos agentes pela
ANEEL, mesmo antes da norma, inspirando seus termos, a exemplo do Ofício nº 1.129/2003-SFF/ANEEL,
de 30 de julho de 2003, levantado pelo autor em pesquisa direta. Este ofício determinada ao agente
observar as mesmas condicionantes que restaram dispostas no art. 4º da norma, sob o pretexto de que a
precipitação de distribuição de dividendos em decorrência de dividendos declarados intermediariamente
podem afetar o equilíbrio econômico e financeiro da concessão, comprometendo a continuidade dos
serviços. (BRASIL, 2003)
55

A obrigação consta do Contrato de Concessão nº 16/2012-ANEEL, firmado entre a ANEEL, por
delegação do Poder Concedente, e Furnas Centrais Elétricas S.A.,da alínea “j”, do inciso I, da Décima
Segunda Subcláusula, da Cláusula Quarta – Obrigações e Encargos da Transmissora.
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Cláusula:

s) submeter à aprovação
prévia da CONCEDENTE
qualquer alteração do
estatuto social e as
transferências de ações que
impliquem mudança do
controle acionário;

Os intervenientes anuentes
declaram aceitar e submeter-se, sem
qualquer ressalva, às condições e
cláusulas deste contrato, obrigandose a introduzir no estatuto social da
concessionária disposição no
sentido de não transferir, ceder ou
de qualquer forma alienar, gratuita
ou onerosamente, ações que
impliquem a transferência do
controle acionário majoritário da
empresa concessionária, sem prévia
anuência do poder concedente.

A concessionária obrigase a submeter previamente
ao poder concedente,
qualquer alteração do
estatuto social da Enersul,
oneração
ou
transferência de ações,
que implique em mudança
de seu controle acionário.

Fonte: Elaboração do autor a partir de dados dos Contratos de Concessão nº 01/1995-DNAEE (BRASIL,
1995), nº 01/1996-DNAEE (BRASIL, 1996) e nº 01/1997-ANEEL (BRASIL, 1997).

Note-se, examinado o Quadro 2, a variabilidade de disposições, podendo, numa interpretação
literal, se afirmar que as obrigações de prévia anuência dos atos constitutivos estabelecidas nos
contratos da LIGHT e da ENERSUL estão restritas às circunstâncias que tenham como efeito a
transferência de controle societário.
Tal variância pode ser imputada a evolução do tema no decorrer das contratações, como
também por coexistirem múltiplas entidades formuladoras do texto dos contratos de concessão
firmados, como o MME, o Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica (DNAEE) e ainda a
ANEEL, que por delegação do Poder Concedente tem figurado como signatária destes negócios
jurídicos. Com efeito, padrões distintos de cláusulas vêm moldando o tratamento dado a matéria.
Quanto aos permissionários contratantes de serviço público, dos quais a REN nº 149, de 2005,
formalmente não trata, há distribuidoras de energia neste regime, decorrentes do processo de
regularização da eletrificação rural. Nestes, a obrigação contratual recebeu a seguinte
disposição57 :
Cláusula Sétima – Obrigações e Encargos da Permissionária
[...]
Subcláusula Sexta. A permissionária fica obrigada a submeter
previamente ao exame e aprovação da ANEEL, as propostas
de alteração dos seus atos constitutivos, nas hipóteses,
condições e procedimentos estabelecidos em regulamento
específico. (BRASIL, 2010)
Quanto aos concessionários de uso do bem público sujeitos aos regimes de produção
independente e de autoprodução de energia elétrica, a estipulação da obrigação também
apresenta alternâncias. Enquanto os contratos de concessão de uso de bem público para
geração no regime de produção independente de energia elétrica das Usinas Hidrelétricas de
Jirau, de Belo Monte e de Teles Pires – empreendimentos estruturantes e relevantes para a
segurança energética do País - não estabelecem a obrigação de anuência prévia para alteração
de atos constitutivos dos concessionários, o contrato da Pequena Central Hidrelétrica Pacifico
Mascarenhas, voltada a autoprodução assim estabelece58:

Conforme Contrato de Permissão para Prestação do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica
nº 41/2010, firmada entre a União e a CRERAL – Cooperativa Regional de Eletrificação do Alto Uruguai.
57

Os contratos de concessão de uso de bem público para geração no regime de produção independente
de energia elétrica das Usinas Hidrelétricas de Jirau, de Belo Monte e de Teles Pires são, respectivamente,
os de números 02/2008-MME (BRASIL, 2008), 01/2010-MME (BRASIL, 2010), 02/2011-MME (BRASIL,
2011). O contrato da Pequena Central Hidrelétrica Pacífico Mascarenhas é o de nº 03/2012-ANEEL
(BRASIL, 2012).
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A Concessionária compromete-se a submeter à prévia
aprovação da ANEEL qualquer alteração estatutária,
observada a regulamentação específica. (BRASIL, 2012)
Para as autorizadas no regime de produção independente e de autoprodução de energia inexiste
a obrigação em caráter geral, vez que não fora estabelecida pela Resolução Normativa nº 389, de
15 de dezembro de 2009, que estabelece os deveres, direitos e outras condições gerais
aplicáveis às outorgas de autorizações a pessoas jurídicas, físicas ou empresas reunidas em
consórcio interessadas em se estabelecerem como Produtores Independentes de Energia Elétrica
ou Autoprodutores de Energia de Elétrica, tendo por objeto a implantação e/ou a exploração de
central geradora de energia elétrica.
Para os geradores hidrelétricos com contratos prorrogados com fulcro na recente Lei nº 12.783,
de 2013, foram firmados Termos Aditivos para Geração de Energia Elétrica destinada às
Concessionárias de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Interligado Nacional, que
estabelecem a obrigação do concessionário submeter aos controles prévio e posterior da ANEEL
a alteração do Estatuto ou Contrato Social, conforme disposto em regulamentação específica.59
Quanto aos agentes comercializadores de energia elétrica, exemplos de Resoluções Autorizativas
publicadas no ano da edição da REN Nº 149, de 2005, não estabelecem obrigação de prévia
anuência às alterações de atos constitutivos, assim dispondo60 :
Art. 2º Em decorrência da presente autorização, constituem
obrigações da autorizada:
[...]
IV - comunicar a ANEEL as alterações que realizar no objeto
social da Empresa, bem como as reestruturações societárias
que acarretem mudança de controle da autorizada, no prazo
de até 30 dias após proceder os respectivos registros legais.
(BRASIL, 2005)
Como visto, a obrigação de prévia anuência não fora estabelecida com dispositivos uniformes
dentre os diversos contratos e atos de delegação, havendo casos em que a obrigação sequer
fora estabelecida. Verificam- se casos de disposições antagônicas entre delegatários do mesmo
segmento de atividade, inclusive dentre agentes sujeitos a um mesmo regime jurídico, fazendo
com que agentes semelhantes tenham tratamentos desiguais: uns com a obrigação contratual de
submeter as alterações de atos constitutivos ao prévio exame da Agência enquanto outros não.
A REN Nº 149, de 2005, por outro lado, não restringe sua aplicação ao caso a caso previsto nos
atos ou contratos de delegação, pois direciona a obrigação de forma cogente, imperativa
e
indistinta
a
todas as concessionárias de serviço público (de geração, transmissão,
distribuição) e a todos os concessionários de geração usuários de potencial hidráulico (bem
público), conjunto no qual se constatou diversidade de disposições contratuais sobre a
obrigação. Por obrigar indeterminadamente, faz crer que a origem da obrigação tem outro
fundamento, de origem extracontratual, capaz de basear a obrigação mesmo que não prevista
expressamente no ato ou contrato.
Já as autorizadas de geração e de comercialização dependem, segundo a norma, do que
estabeleça o respectivo ato, respeitando-se, para este conjunto, a casualidade da obrigação
conforme estipulada para cada delegatário. Ao vincular a subsunção da norma ao que dispõe o
ato de delegação, a norma faz crer que inexiste outra fonte obrigacional extracontratual para a
matéria, pois, se existisse, a tornaria indisponível para a Administração Pública, cabendo a esta
exigir o cumprimento da obrigação estabelecida, sem reduzi-la.
A natureza de tais inconsistências parece ter sede na compreensão de qual seja a natureza da
obrigação a ser imputada aos diversos delegatários: se o agente setorial está ou não sujeito à
anuência prévia do regulador para promover suas alterações dos atos constitutivos, quer seja
Confira-se o Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Concessão nº 02/2012-ANEEL, em sua Cláusula
Décima, inciso XV, item (i). (BRASIL, 2012)
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As Resoluções Autorizativas nº 117, de 28 de março de 2005 (BRASIL, 2005), nº 224, de 13 de junho de
2005 (BRASIL, 2005), e nº 244, de 27 de junho de 2005 (BRASIL, 2005), respectivamente da Cemig Trading
S.A., McEnergia Comercializadora de Energia Ltda e MLV 2004 Solução em Energia Ltda, são exemplos de
autorização de comercializadoras que contém o dispositivo colacionado.
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pela previsão contratual ou do ato de delegação, quer seja por disposição expressa na lei, ou
dela decorrente, que estipule esta regra em razão da atividade econômica ou do regime jurídico
estabelecido na outorga.
Ocorre que se a obrigação de anuência decorrer de Lei, aplicando-se a todos os segmentos da
atividade ou a determinados regimes jurídicos, a REN Nº 149, de 2005, não teria o condão de
restringir sua aplicação a um conjunto mais restrito de destinatários ou de ampliar a delimitação
legal. Por outro lado, se for de natureza meramente contratual ou de disposição unilateral
constante de ato de autorização, o âmbito de aplicação da REN Nº 149, de 2005, deve se
destinar estritamente a estes agentes, na forma prevista na outorga.
A fundamentação legal considerada para edição da norma deveria ser suficiente para dirimir tal
questão, entretanto seus dispositivos não exaurem a questão. A base legal constante do
preâmbulo da norma foi tratada no processo de edição da REN Nº 149, de 2005, em dois
parágrafos, um tratando de normas setoriais e outro tratando de normas societárias, sendo o
primeiro nos termos, a saber:
A competência da Agência Nacional de Energia Elétrica –
ANEEL para regulamentar o assunto está definida no art. 2º da
Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, no inciso VI, do art.
29 da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, nos incisos IV e
XV do art. 4º, do Anexo I, do Decreto no 2.335, de 06 de
outubro de 1997. (BRASIL, 2005)
Quanto ao art. 2º da Lei nº 9.427, de 1996, este não dispõe especificamente sobre obrigação de
atos constitutivos. Este artigo tão somente apresenta a finalidade da ANEEL de regular e fiscalizar
as atividades, consoante às políticas e diretrizes do governo federal, já examinada no capítulo
anterior deste trabalho.
Já o inciso VI, do art. 29 da Lei nº 8.987, de 1995, também não trata especificamente da
obrigação, pois apenas dispõe sobre o cumprimento das disposições regulamentares do serviço
e das cláusulas contratuais da concessão, incumbindo ao Poder Concedente a missão de se
fazer cumprir estas normas.
Por fim, o inciso IV extraído do Anexo do Decreto nº 2.335, de 1997, igualmente não trata
especificamente da obrigação pesquisada, se referindo à competência geral da agência para
regular os serviços de energia elétrica bem como lhe reservando o direito de emitir os atos
necessários ao cumprimento das normas estabelecidas pela legislação em vigor. Porém, o outro
inciso (XV) lhe dá competência para imprimir o cumprimento das disposições regulamentares do
serviço e das cláusulas dos contratos de concessão e de permissão e dos artigos dos atos de
autorização.
Este conjunto de dispositivos do preâmbulo da norma ora se referem ao poder normativo e
regulador da Agência, ora se vinculam a sua específica competência para promover o alcance de
todos os termos da delegação, incluindo aqueles referentes às alterações de estatutos e
contratos sociais dos agentes setoriais. Como visto, a redação de determinados modelos de
cláusulas contratuais sobre atos constitutivos estabelecem que as alterações serão submetidas à
ANEEL de acordo com o regulamento específico do assunto.
Entretanto, na pesquisa apresentada nos capítulos antecessores, não se identificou, dentre os
dispositivos da Lei nº 8.987, de 1995, da Lei nº 9.074, de 1995, ou Lei nº 9.427, de 1996 - as
quais integralmente reformularam o arcabouço jurídico da relação delegatária no setor –, a
específica e expressa obrigação legal aos delegatários, em nenhum regime legal previsto, de
submeterem ao poder concedente ou ao regulador as suas alterações dos atos constitutivos.
Da mesma forma, o decreto de constituição da ANEEL não lhe atribuiu diretamente competência
específica para deliberar sobre a citada prévia anuência.
Por outro lado, como já mencionado, tal obrigação consta, caso a caso, no contrato ou nas
autorizações para delegação de atividade. Ademais, determinadas matérias como transferências
de controle societário, possíveis de serem aperfeiçoadas via alteração de atos constitutivos,
foram expressamente reservadas pela Lei à prévia anuência do concedente ou do regulador,
porém a REN Nº 149, de 2005, não se restringe a tais casos, abrangendo toda e qualquer
alteração dos atos constitutivos.
Sobre a legislação, a ANEEL consignou no processo da normatização que:
A legislação setorial prevê as movimentações societárias das
concessionárias de energia elétrica e demais agentes, sendo
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que as recentes incorporações, cisões e reestruturações
societárias e financeiras provocam contínuas alterações
estatutárias, dos contratos sociais ou dos documentos
equivalentes [...]. (BRASIL, 2005)
O trecho, demasiadamente amplo ao se referir da legislação setorial, é parco na comprovação
legal de dispositivos específicos oriundos das leis que refundaram os regimes jurídicos de
delegação do setor elétrico. De qualquer sorte, subsistem para amparar à mencionada legislação
setorial as previsões contratuais e dos atos de delegação.
A segunda parte da fundamentação apresenta disposições imanentes à legislação societária,
fazendo menção às normas gerais do regime de autorização do poder executivo para
constituição e funcionamento da sociedade:
Em relação à obrigatoriedade de autorização do Poder
Concedente para alterações de atos constitutivos de agentes
do setor está definida no § 5° do art. 61 do Decreto-Lei nº
2.627, de 26 de setembro de 1940, bem como nas já citadas
Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, art. 118, com nova
redação dada pela Lei nº 10.303, de 31 de outubro de 2001 e
no Código Civil Brasileiro (Lei n° 10.406/2002), art. 1.133.
(BRASIL, 2005)
Tanto o dispositivo citado do Decreto-Lei nº 2.627, de 1940, que dispõe sobre sociedade por
ações, quanto o dispositivo do Código Civil, fazem parte das legislações de regência geral do
instituto de autorização do Poder Executivo para constituir e funcionar sociedades.
Por serem pressupostos legais consignados como motivos da vigente REN Nº 149, de 2005,
indicam que o setor elétrico está sujeito à referida autorização.61 Entretanto, em que pese à
presunção de legitimidade da norma, uma interessante questão que desponta, é investigar sua
aplicabilidade ao setor elétrico após as mudanças provocadas pelos novos regimes de
delegação, pois a submissão setorial à referida autorização não consta expressa das novas Leis
aplicáveis ao setor elétrico.62
Embora a base legal da REN Nº 149, de 2005, se fundamente somente em regras gerais sobre o
instituto examinado, é possível identificar, por meio de levantamento histórico, a existência de
vasta legislação específica sobre a matéria, aplicável ao setor de energia no decorrer do modelo
predecessor, cuja análise de vigência torna-se necessária em razão da transição do modelo,
tarefa também realizada no capítulo que segue.
Por fim, consta ainda da base legal da REN Nº 149, de 2005, o artigo 118 da Lei de Sociedades
Anônimas. Ele trata de acordos de acionistas, estipulando que os mesmos devem ser
observados pela companhia quando arquivados em sua sede63. Para Siqueira (2004, p. 154) o
acordo é uma forma de vinculação acionária cuja inovação foi introduzida pela Lei das
Sociedades Anônimas no direito societário brasileiro, utilizado como instrumento de associação e
vinculação de voto, com a fito de exercício de poder de controle societário64.
Segundo Di Pietro (2005, p. 191) “A presunção de legitimidade diz respeito à conformidade do ato com a
lei; em decorrência desse atributo, presume-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram
emitidos com observância da lei.”
61

Para Di Pietro (2005, p. 203) “Motivo é o pressuposto de fato e de direito que serve de fundamento ao
ato administrativo. Pressuposto de direito é o dispositivo legal em que se baseia o ato.”
62

Confira-se o caput do Art. 118. da Lei nº 6.404, de 1976: “Os acordos de acionistas, sobre a compra e
venda de suas ações, preferência para adquiri-las, exercício do direito a voto, ou do poder de controle
deverão ser observados pela companhia quando arquivados na sua sede. (BRASIL, 1976)
63

Historiou (SIQUEIRA, 2004, p. 154-155) que o instrumento já era praticado antes da Lei, porém tinha sua
validade frequentemente questionada judicialmente. Para Pedreira e Lamy filho (apud SIQUEIRA, 2004, p.
156). A razão básica para seu acolhimento na Lei é sua importância para a vida comercial, pois sua
ausência causa abusos e malefícios; Torna-se uma alternativa à constituição de holding e ao acordo oculto,
representando um ponto médio entre estes, somando-se as vantagens legítimas que ambos podem
representar, sem os inconvenientes que suscitam à companhia e aos sócios; uma vez averbado é oponível
a terceiros e tem execução específica.
64

272

IX Congresso Brasileiro de Regulação e 3º ExpoABAR

O motivo da menção do dispositivo na base legal da REN Nº 149, de 2005, não é conhecido,
muito menos detalhado nos autos do processo de edição da referida norma. É cediço o liame
entre o acordo bilateral e a tutela regulatória do controle societário, tema caro à regulação.
Todavia, é instrumento jurídico de natureza parassocial, arquivado na companhia e passível de
formalização sem a participação integral dos sócios, portanto, não está listado na legislação
societária dentre os documentos vinculados aos atos de constituição da companhia65. Diante
deste contexto, é inexequível correlacionar o dispositivo com o objeto da norma: atos
constitutivos.
A AUTORIZAÇÃO DO PODER EXECUTIVO PARA CONSTITUIÇÃO E FUNCIONAMENTO DE
SOCIEDADES NO SETOR ELÉTRICO
O Regime Geral da Autorização: o Decreto-Lei nº 2.627, de 1940, e o Código Civil.
A autorização para funcionar sociedades é um tema de natureza societária e tem como fontes
legais (gerais) o Decreto-Lei nº 2.627, de 26 de setembro de 1940, que dispõe sobre as
sociedades por ações, a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, que dispõe sobre as
sociedades por ações, e o Código Civil.
Tais diplomas não discriminam quais as sociedades especificamente dependem de autorização
em razão das atividades econômicas constantes de seu objeto social, se restringindo a
definições e procedimentos gerais aplicáveis nos casos dependentes deste ato administrativo.
O Decreto-Lei nº 2.627, de 1940, foi expressamente revogado com a edição da Lei nº 6.404, de
1976. Entretanto, conforme estabeleceu o art. 300 desta última, a revogação não se aplicou ao
decreto-lei quanto ao seu Capítulo VIII – “Da Sociedade Anônima ou Companhia Cujo
Funcionamento Depende de Autorização do Governo, Sociedades Anônimas ou Companhias
Nacionais e Estrangeiras” 66 (BRASIL, 1976).
O capítulo sedia os artigos 59 a 73, dentre os quais está o art. 61, que trata do requerimento de
autorização para funcionamento das sociedades nacionais. Este é complementado pelo seu §5º,
que estabelece que “qualquer alteração ou modificação dos estatutos sociais dependerá de
aprovação do Governo Federal.”67 (BRASIL, 1940). Este parágrafo consta expressamente na
fundamentação da REN Nº 149, de 2005.
No art. 61 são listados os documentos necessários para a instrução de pedido de autorização ao
Governo Federal para funcionamento das sociedades nacionais, dentre os quais se elencam o
A Lei das Sociedades Anônimas, Lei nº 6.404, de 1976, em seu art. 94, estabelece a obrigatoriedade de
arquivamento e publicação dos atos constitutivos. Nos artigos seguintes, 95 e 96, prevê a constituição ou
por assembleia - com a formalização de estatuto, atas das assembleias, depósito financeiro de
constituição e relação de fundadores – ou por Escritura Pública, nesta bastando o arquivamento da
certidão do instrumento.
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O art. 300 da, estabelece que “Ficam revogados o Decreto-Lei n. 2.627, de 26 de setembro de 1940,
com exceção dos artigos 59 a 73, e demais disposições em contrário.” (BRASIL, 1976).
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Confira-se o Art. 61. O requerimento ou pedido de autorização das sociedades nacionais deve ser
acompanhado: a) do projeto dos estatutos; b) da lista dos subscritores, organizada como se prescreve em
o art. 42; c) do documento comprobatório do depósito, em dinheiro, da décima parte do capital, se maior
percentagem não for exigida pela lei especial (art. 38); d) de cópia autêntica da ata da assembléia de
constituição ou certidão da escritura pública, se por essa forma se houver constituído a sociedade. § 1º O
Governo poderá determinar alterações ou aditamentos nos estatutos da sociedade. Verificada tal hipótese,
os fundadores convocarão os subscritores, afim de que deliberem, em assembléia, que funcionará na
forma prevista no art. 44, sobre as alterações ou aditamentos exigidos pelo Governo; aprovadas as
alterações ou aditamentos, os fundadores juntarão ao processo de autorização cópia autêntica da ata. § 2º
O Governo poderá ordenar que a sociedade, cumpridas as formalidades legais para o seu funcionamento,
promova, na Bolsa de Valores da Capital da República, a cotação de seus títulos. Essa determinação é
obrigatória para as sociedades que gozem, ou venham a gozar, de favores do Governo Federal. § 3º
Concedida a autorização, o respectivo decreto e os demais atos a que alude este artigo deverão, mediante
certidões passadas pela repartição competente e dentro de 30 (trinta) dias, depois de pagos os
emolumentos e impostos devidos, ser publicados no órgão oficial da União, do qual se arquivará um
exemplar no Registo do Comércio da sede da sociedade. § 4º A certidão do arquivamento será publicada
no referido órgão oficial. § 5º Qualquer alteração ou modificação dos estatutos sociais dependerá de
aprovação do Governo Federal. (BRASIL, 1940)
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projeto dos estatutos e o documento de comprovação da constituição da sociedade (ata de
assembleia ou escritura pública). Seus demais parágrafos dispõem que o Governo pode
determinar alterações e aditamentos aos estatutos e que, concedida a autorização por decreto
do Governo Federal, os atos serão arquivados no registro de comércio.
A sociedade nacional é a destinatária do art. 61, e a definição do que seja esta sociedade está
prevista no art. 60, que para Lamy Filho (1996, p. 194), no âmbito do decreto, tem natureza de
norma geral sobre nacionalidade das sociedades mercantis, sendo aquelas organizadas em
conformidade da lei brasileira e que tem no País a sede de sua administração. O parágrafo único
deste dispositivo dispõe sobre os procedimentos especiais a serem adotados nos casos em que
a lei exigir a nacionalidade brasileira dos acionistas.
O Capítulo VIII Decreto-Lei nº 2.627, de 1940, também dispõe que a competência de deliberação
da autorização é exclusiva do governo federal, que pode recusá-la caso a sociedade não
satisfaça as condições econômicas, financeiras especificadas na lei ou quando sua criação
contrariar os interesses da economia nacional. Estabelece, para os casos de constituição de
sociedade nacional por subscrição pública de capital, que além de autorização para
funcionamento, se exige prévia autorização para constituição da sociedade. Ademais, prescreve
que a sociedade não pode mudar a nacionalidade sem consentimento unânime dos sócios, e
estabelece que a autorização está sujeita à cassação na hipótese de infração à disposição de
ordem pública ou prática de atos contrários aos fins declarados nos estatutos ou nocivos à
economia nacional. Por fim, o capítulo dispõe também sobre sociedades estrangeiras.
Porém, segundo Modesto Carvalhosa (2009, p. 569–570) os artigos 59 a 73 que tratavam da
nacionalidade das sociedades e regras para sociedades dependentes de autorização para
funcionar, permaneceram vigentes até o início da vigência do Código Civil, quando restaram
revogados, integralmente substituídos que foram pelos termos similares dos artigos 1.123 a
1.141 da nova lei comum.
Tendo sido derrogados no ano de 2003, tais dispositivos do Decreto-Lei não teriam o condão de
fundamentar a REN Nº 149, editada no ano de 2005, bem como basear os termos da delegação
de competência ao Superintendente de Fiscalização Econômica e Financeira para a deliberação
dos casos, ocorrida no ano de 2008.68
Ainda que estivessem vigentes, tais dispositivos não impõem a obrigação do regime
especificamente às sociedades do setor elétrico, não sendo capazes por si só de fundamentar o
estabelecimento de tal dever na norma infralegal ora estudada.
Por sua vez, os artigos acima apontados por Carvalhosa, constam do Código Civil, em seu
Capítulo “Da Sociedade Dependente de Autorização” (BRASIL, 2002), tendo por objeto a
legislação geral vigente sobre a regência das sociedades que dependem de autorização para
funcionar.
A nova regra, íntima e semelhança com a anterior, comporta, segundo Fiuza (2006, p. 926), dois
regimes de constituição, um de livre criação – para a sociedade que pode ser constituída para o
desempenho de qualquer atividade não sujeita a regime especial determinado em lei - e o de
autorização – um sistema de outorga em virtude de relevantes razões de interesse público, como
nos casos de instituições financeiras, seguradoras, transportadores aéreos, cuja peculiaridade
exige a autorização do Poder Público. Fiuza (2006, p. 26) considerando a competência privativa
da União de legislar sobre normas de direito civil e comercial, entende que “ao Poder Executivo
Federal deve também competir autorizar a constituição de sociedades sujeitas a regime especial
de funcionamento e fiscalizar o cumprimento das leis e regulamentos especiais que por estas
devem ser observadas.”
Para disciplinar a matéria, o capítulo se subdivide em três seções: I – Disposições Gerais (1.123 a
1.125); II – Da Sociedade Nacional (art. 1.126 ao 1.133); e III – Da Sociedade Estrangeira (art.
1.134 ao 1.141).
Nas disposições gerais são apontados os destinatários das disposições do título, ali
caracterizados tão somente como as sociedades que dependem da referida autorização. Além
disso, constam os elementos a serem observados tanto pela sociedade nacional dependente de
autorização quanto pela sociedade estrangeira.
Para as sociedades nacionais não há especificação expressa de quais sejam as sociedades
sujeitas ao rito em razão de seu objeto social, tornando imperativo que esta previsão tenha sede
em legislação especial. Entretanto, para a sociedade estrangeira estabeleceu-se a obrigação da
autorização para todas, independente de qual seja o objeto social, permitindo a estas – salvo
previsão legal diversa – ser acionista de sociedade anônima brasileira.
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Vide nota de rodapé nº 53.
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Como examinado no primeiro capítulo desta pesquisa, a legislação aplicável do setor elétrico não
vedou a possibilidade de delegação à sociedade estrangeira, porém, atualmente, os editais de
licitação e as normas de autorização tem requerido, para a outorga, a constituição de uma
sociedade nacional subsidiária da estrangeira habilitada no processo. Por sua vez, a REN Nº 149,
de 2005, se baseia, somente, em dispositivo destinado à sociedade nacional dependente de
autorização.
Nesta seção, a sociedade nacional é definida no art. 1.126 como sendo aquela organizada de
conformidade com a lei brasileira e com sede de sua administração no Brasil. Seu parágrafo
único prevê que, quando a lei exigir nacionalidade brasileira dos sócios, a regra será a emissão
de ações nominativas a fim de identificar seus proprietários e adiciona que, independente do tipo
societário, deverá a sociedade manter prova comprobatória da nacionalidade dos sócios.
Barbosa Filho (2011, p. 1.104) explica que este parágrafo único ressalta uma completa
excepcionalidade para determinadas sociedades nacionais, como no caso de emissoras de rádio
e televisão ou empresas jornalísticas, para as quais, em razão de peculiaridades da atividade
econômica desempenhada e atendendo expressa disposição legal, “estarão sujeitas a outro nível
de exigências para serem constituídas, isto é, seu quadro social deverá apresentar uma
configuração específica e, obrigatoriamente, todos ou alguns sócios terão de ser brasileiros.”
Havendo, portanto, lei específica que exija o requisito jurídico da nacionalidade brasileira de
determinados sócios ou da nacionalidade da própria sociedade para o exercício de determinada
atividade econômica, bem como que estabeleça condições econômicas e financeiras para tal,
torna-se imperioso que o poder público fiscalize tal prescrição. Realizando previamente a
autorização, o Poder Executivo pode, com o indeferimento da autorização, obstar o nascimento
e, por conseguinte, a atividade da pessoa jurídica, impedindo efeitos jurídicos e patrimoniais
indesejados caso as sociedades chegassem a funcionar.
Cabe privativamente ao Poder Executivo emitir o referido ato de autorização, após processar o
requerimento. A ele é facultado exigir alterações ou aditamentos no contrato ou no estatuto,
podendo recusar a autorização se a sociedade não atender aos requisitos econômicos,
financeiros e jurídicos especificados em lei. Ao Poder Executivo também é dada a possibilidade
de cassar a autorização, a qualquer tempo, em caso da autorizada infringir disposição de ordem
pública ou a prática de atos contrários aos fins estatutários.
Os documentos necessários ao exame das condições estabelecidas são os atos constitutivos da
sociedade, os quais devem acompanhar e instruir o requerimento de autorização da sociedade,
conforme art. 1.128 do Código Civil69 . Segundo Rizzardo (2012, p. 1033) “Trata-se, aqui, de
autorização para o funcionamento, pressupondo-se já constituída a sociedade, tanto que exigida
a apresentação de cópia do contrato.”70 . E desta feita, as condicionantes a serem aferidas se
referem e se limitam às informações constantes em tais atos.

Confira-se o Art. 1.128 do Código Civil: O requerimento de autorização de sociedade nacional deve ser
acompanhado de cópia do contrato, assinada por todos os sócios, ou, tratando-se de sociedade anônima,
de cópia, autenticada pelos fundadores, dos documentos exigidos pela lei especial. Parágrafo único. Se a
sociedade tiver sido constituída por escritura pública, bastará juntar-se ao requerimento a respectiva
certidão. (BRASIL, 2002)
69

Tanto para Coelho (2012, p. 76) quanto para SILVA (2008, p. 267) a constituição de sociedades são
informadas pelo princípio constitucional de liberdade de associação (art. 5º, XVII da Constituição Federal)
do qual se desdobram, segundo SILVA (2008, p. 267), em quatro direitos: o de criar associação, que não
depende de autorização, o de aderir a qualquer associação, o de desligar-se da associação e o de
dissolver espontaneamente a associação.
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Decretada a autorização, a sociedade - constituída e autorizada - leva seus atos constitutivos ao
registro, se habilitando a funcionar71 . A autorização veiculada pelo Decreto caduca decorridos
doze meses, conforme prazo estabelecido no Código Civil.
Nos casos de sociedades anônimas dependentes da autorização para funcionar e que serão
capitalizadas mediante subscrição pública, a lei estabelece que, não só o funcionamento, mas a
própria constituição da sociedade depende de autorização do Poder Executivo, sendo o
processo instruído com o projeto do estatuto e do prospecto72 .
O art. 1.133, também constante da seção da sociedade nacional, é um dos dispositivos utilizados
como fundamento da REN Nº 149, de 2005:
Dependem de aprovação as modificações do contrato ou do
estatuto de sociedade sujeita a autorização do Poder
Executivo, salvo se decorrerem de aumento do capital social,
em virtude de utilização de reservas ou reavaliação do ativo.
(BRASIL, 2002)
Uma interpretação literal deste artigo, isolada e desconexa, com alvo a fundamentar sua
autoaplicação ao setor elétrico, pode implicar grande equívoco.
Os termos aprovação e autorização têm diversas acepções e, como visto no primeiro capítulo,
são utilizados na legislação do setor elétrico para diversos fins específicos. Como exemplo,
podem ser sinônimos de anuência. Pode a autorização ser também uma das formas de se
delegar o desempenho da atividade, ou ainda, num sentido mais amplo desta, a designação do
gênero do conjunto das formas de delegação: abrangendo concessão, permissão e autorização
estrito senso.
A autorização do poder executivo para funcionar uma sociedade se distingue da autorização
como forma de delegação de atividade econômica, pois, conforme ensina Roque (2006, p. 375) a
autorização para funcionar uma sociedade não se confunde com a concessão, pois a primeira
serve para que uma sociedade possa desenvolver determinada atividade delicada, enquanto a
concessão é dada para o exercício de determinado tipo de serviço, a exemplo do transporte
público municipal, para o qual as empresas não precisam de autorização do Governo para
funcionar, mas sim para exercer aquele serviço. Ademais, Roque (2006, p. 375) acrescenta que
“A autorização do Governo é ato privativo do Governo Federal; a concessão pode ser dada pela
Prefeitura ou pelos Estados.”
Ademais, o fato de a ANEEL integrar a Administração Pública Federal, vinculada ao Poder
Executivo por meio do Ministério de Minas e Energia, pode levar equivocadamente ao
entendimento de que o artigo a ela se destina pelo fato desta autorizar o exercício de atividades
econômicas nos casos em que detém competência para tal. Entretanto, o art. 1.131 do Código
Civil estabelece que a autorização para funcionar se dá por meio de decreto, que é uma forma de
ato administrativo não emanado por Agência Reguladora, mas sim, segundo DI PIETRO (2005, p.
222), pelo chefe do Poder Executivo.
Aquele que exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulação de
bens ou de serviços é considerado empresário pela legislação civil brasileira, sendo obrigatória sua
inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis antes do início da atividade, a qual pode restringir-se
a um ou mais negócios determinados. Conforme dispõe o Art. 45 do Código Civil, “começa a existência
legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro,
precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se no registro
todas as alterações por que passar o ato constitutivo.” (BRASIL, 2002). Coelho (2012, p. 32-35) entende
que o fato do registro demarcar o nascimento da pessoa jurídica atribui segurança jurídica à publicidade do
novo sujeito de direito. Destarte, dos efeitos desta personalização derivam consequências relacionadas a
atribuição de direitos e obrigações a estes novo sujeito, que terá titularidade obrigacional, titularidade
processual e a responsabilidade patrimonial. Coelho (2012, p 35) registra seu entendimento que, a rigor, no
momento em que os sócios passam a atuar em conjunto, ainda que sob contrato verbal, pode-se
considerar formada a pessoa jurídica.
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Confira-se o Art. 1.132. que dita “As sociedades anônimas nacionais, que dependam de autorização do
Poder Executivo para funcionar, não se constituirão sem obtê-la, quando seus fundadores pretenderem
recorrer a subscrição pública para a formação do capital. § 1o Os fundadores deverão juntar ao
requerimento cópias autênticas do projeto do estatuto e do prospecto. § 2o Obtida a autorização e
constituída a sociedade, proceder- se-á à inscrição dos seus atos constitutivos.” (BRASIL, 2002)
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A aprovação a que se refere o art. 1.133, na verdade, nada mais é que uma nova autorização do
Poder Executivo para que a sociedade sujeita a autorização do Poder Executivo a funcionar,
possa alterar o conteúdo do seu estatuto ou contrato social anteriormente aprovado.
O dispositivo serve à efetividade da autorização para funcionamento da sociedade, assegurando
a conformidade legal também nas alterações societárias supervenientes à autorização,
mantendo-as igualmente conformes, tal qual no exame inicialmente promovido pelo Poder
Executivo. Segundo Fiuza (2006, p. 932) durante todo o período de funcionamento deve-se
manter as condições da “autorização inicial, atentando que alterações nos atos constitutivos
podem implicar o descumprimento de exigências da legislação própria. A nova análise evita,
pois, que eventuais alterações sejam fonte de burla das restrições inicialmente impostas.
Assim, o controle das alterações dos atos constitutivos estabelecida pelo art. 1.133 do Código
Civil é um corolário do controle dos atos constitutivos daquelas sociedades sujeitas ao exame
originário de autorização para poder funcionar.
Pelo fato do capítulo do Código Civil não expressar especificamente quais sociedades carecem
da autorização para funcionamento, a legislação geral ora examinada não detém o condão, per
se, de fundamentar a obrigação das sociedades nacionais de energia elétrica submeterem suas
alterações de atos constitutivos ao prévio exame do Poder Executivo, quiçá basear a instituição
da obrigação na REN Nº 149, de 2005, exclusivamente no art.
1.133 do Código Civil.
Desse modo, se faria necessário uma lei específica complementando a geral. Entretanto, como já
analisado, inexiste tal obrigação constituída nas Leis que edificaram os novos regimes jurídicos
de delegação. Logo, resta examinar se tal disposição existe, e vige, em legislação especial do
tema destinada ao setor elétrico.
O Regime Específico Aplicado ao Setor Elétrico
No âmbito da legislação específica, diversos preceitos vincularam o setor elétrico ao instituto de
autorização do poder executivo para constituir ou funcionar sociedades. Eles constam em
Constituição, Decretos-Lei e Decretos, nos quais se impuseram restrições e condições de
natureza societária às empresas de energia. É preciso, no entanto, averiguar a vigência de tais
mandamentos, mormente porque não consta da REN Nº 149, de 2005, nenhum dispositivo desta
natureza de legislação especial.
A característica marcante das restrições desveladas na legislação específica do setor é a
exigibilidade de nacionalidade da empresa de energia elétrica ou da nacionalidade de seus
sócios, elemento indicado por Barbosa Filho (2011, p. 1.104) como necessário para surgir
restrições ao funcionamento societário. Derivando deste aspecto, há na legislação condições de
nacionalidade também exigidas de controladores societários, administradores, gerentes e até de
trabalhadores das empresas do setor.
A exigibilidade de nacionalidade brasileira está atrelada à noção de soberania brasileira que vigeu
durante todo o século XX, período em que, segundo Lamy Filho e Pedreira (1996, p. 193) as
constituições brasileiras adotaram critérios diversos para definir o conceito de nacionalidade da
pessoa jurídica. A própria Constituição vigente já foi objeto de duas modificações destes
critérios, cuja relevância para o setor elétrico será adiante aprofundada.
As condições impostas à constituição e ao funcionamento societário são ressalvas que,
indiretamente, retardam e restringem o início do desempenho da sua atividade econômica, pois
as etapas de constituição societária e funcionamento societário são pré-requisitos ao exercício
da atividade econômica. Assim, a constituição, o funcionamento societário e sua natural
defluência, demarcada pelo começo da atividade econômica propriamente dita, são restringíveis
pelo Estado, cumulativa ou isoladamente, de acordo com sua intensidade intervencionista na
atividade econômica, a qual variou no decorrer dos tempos.
O início do século passado, por exemplo, foi marcado pelo refreamento ao liberalismo, o que
afetou profundamente o setor elétrico. Esta postura estatal influenciou as regras de transmissões
de propriedade dos rios e dos aproveitamentos hidrelétricos, que, antes privados, foram
cambiados à categoria de bens públicos, e, de igual forma, são hoje caracterizados pela
Constituição Federal e pelo Código Civil.
Assim, já no início da década dos anos 1930, o Decreto nº 20.395, de 15 de setembro de 1931,
suspendeu em seu art. 1º, até ulterior deliberação, todos os atos de alienação, oneração,
promessa ou começo de alienação ou transferência, inclusive para formar capital de sociedade
comercial, de qualquer curso perene ou queda d´água, praticados da data da publicação deste
decreto. O decreto também tornou sem efeito o aproveitamento (ou utilização da referida energia)
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por adquirentes, expressando que o aproveitamento ficou sempre reservado, exclusivamente e
nas condições jurídicas da época, aos proprietários ou usufrutuários e seus herdeiros, cabendo a
estes toda a responsabilidade pela observância das normas legais que viessem a ser dotadas
sobre a matéria.
Ainda no parágrafo único do art. 1º do Decreto nº 20.395, de 1931, estabeleceu que somente
“mediante prévia e expressa autorização do Govêrno Provisorio, o ato poderá ser praticado sem
as restrições estabelecidas no dispositivo supra.” (BRASIL, 1931). Este Decreto foi
expressamente revogado somente no ano de 1991, pelo Decreto de 15 de fevereiro, que mantém
concessões, permissões e autorizações nos casos que menciona e dá outras providências
(BRASIL, 1991).
Naquela época, quando percebida a importância estratégica da energia elétrica para o Estado e
sua economia, a noção de titularidade da atividade econômica de produzir, transmitir e distribuir
energia elétrica também evoluiu, tendo esta indústria sido reservada ao Estado, condição que
permanece mantida até os dias atuais.
As Constituições anteriores registram com clareza tais restrições e suas mudanças no percorrer
da história, com dispositivos dirigidos ao caso específico de energia elétrica, como a
Constituição de 1934. Em seu art. 119, estabeleceu a dependência de autorização e de
concessão federal para o aproveitamento industrial da energia hidráulica, inclusive restringindo
que tais delegações seriam conferidas somente a brasileiros ou a empresas organizadas no Brasil
e prevendo lei para regular a nacionalização progressiva das quedas d´água ou outras fontes de
energia hidráulica, julgadas básicas ou essenciais à defesa econômica ou militar do País.
Além da atual necessidade de aquiescência do Estado para o exercício da atividade econômica,
antigamente, o Estado igualmente exigia sua anuência para a constituição e funcionamento das
sociedades cujo objeto social estivesse voltado à indústria de energia.
Neste sentido o art. 2º do Decreto nº 24.336, de 5 de junho de 1934, condicionou que as
autorizações para concessões administrativas de energia hidráulica fossem outorgadas somente
à brasileiros ou sociedades organizadas com 60% de ações com direito a voto detidas por
brasileiros ou por empresas cujos sócios atendessem igual percentual, e assim sucessivamente.
Estabeleceu, ainda, que tais sociedades não poderiam constituir-se sem prévia e expressa
autorização do Governo Federal e só poderia funcionar depois de aprovados, pelo mesmo, seus
estatutos. E ressaltava que tais sociedades não seriam inscritas no registro público senão depois
de preenchidas as formalidades previstas no dispositivo.
O Decreto nº 24.336, de 1934, estipulou que sem prévia e expressa autorização do Governo
Federal, os atos dispostos no art. 1º do supracitado Decreto nº 20.395, de 1931, - como, por
exemplo, a transferência do empreendimento, inclusive para formar capital de sociedade
comercial - nenhum efeito produziriam quer quanto ao aproveitamento ou utilização de energia
hidráulica, quer quanto à transmissão de propriedade das terras adjacentes, sendo nulos de
pleno direito. E impôs, em seu art. 10, que nas escrituras lavradas por tabeliães era
imprescindível transcrever os respectivos decretos de autorização e que os tabeliães seriam
responsáveis, sob as penas da Lei, por escrituras lavradas sem o atendimento das formalidades
estabelecidas.
Por fim, este Decreto foi também expressamente revogado pelo já mencionado Decreto de 15 de
fevereiro de 1991, que mantém concessões, permissões e autorizações nos casos que menciona
e dá outras providências.
No mês seguinte ao Decreto nº 24.336, de 1934, foi editado o Decreto nº 24.643, de 10 de julho,
do Governo Provisório, que, com força de lei instituiu o Código de Águas73 . Foram, então,
prescritas rígidas condicionantes em seu art. 195, passando as autorizações ou concessões a
serem conferidas exclusivamente a brasileiros ou a empresas organizadas no Brasil. Além disto,
as empresas deveriam constituir suas administrações com maioria de diretores brasileiros,
residentes no Brasil, ou delegar poderes de gerência exclusivamente a brasileiros; manter nos
seus serviços, no mínimo, dois terços de engenheiros e três quartos de operários brasileiros; e,
caso o estabelecimento fosse distante de centros escolares, a empresa estava obrigada a
proporcionar ensino primário gratuito caso mantivesse mais de cinquenta operários, dentre os
quais e seus filhos houvessem dez ou mais analfabetos.
O Código de Águas dispôs que a concessão caducava se verificado, a qualquer tempo,
descumprimento deste art. 195, sendo facultado ao Governo Federal substituir, pelo período
remanescente da concessão, o concessionário que comercializasse energia, perdendo este todos
A fonte das principais compreensões ora esposadas são os artigos números 158, 168, 171, 173, 177 e
195 do Código de Águas.
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os seus bens relativos ao aproveitamento concedido e à exploração da energia,
independentemente de qualquer procedimento judicial e sem indenização de espécie alguma. Se
a energia fosse destinada a indústria própria, a caducidade obrigava o restabelecimento do curso
d´água ao status quo ante, sob juízo de conveniência da Administração Pública.
As autorizações também sofriam caducidade pelo não cumprimento de disposições estipuladas,
inobservância de prazos ou de planos de obras e instalações aprovados. No que tange à
transferência da autorização, o Código previa que toda cessão total ou parcial da autorização,
toda mudança de permissionário, não sendo o caso de vendas judiciais, deveria ser comunicada
ao Ministério para que este desse ou recusasse seu assentimento.
Em seus artigos 158 e 171, o Código de Águas estabelece que o pretendente à concessão ou à
autorização deve requerê-las ao Ministério, atendendo às instruções estipuladas e instruindo o
pleito com os documentos e dados exigidos em regulamento a ser expedido sobre a matéria,
especialmente sobre (a) a idoneidade moral, técnica e financeira e a nacionalidade do requerente;
(b) a constituição e sede da pessoa coletiva que for o requerente; (c) ao capital atual e futuro a ser
empregado na concessão; dentre outros.
O Código de Águas foi mantido, porém modificado pelo Decreto-Lei nº 852, de 11 de novembro
de 1938, que estabeleceu em seu art. 5º a obrigatoriedade de autorização ou concessão federal
também para estabelecimento de linhas de transmissão ou redes de distribuição de energia.
Além disso, pelo art. 6º deste Decreto-Lei, os aproveitamentos de quedas d´água destinados a
serviços públicos, de utilidade pública ou ao comércio de energia, passaram a ser concedidos
somente a brasileiros ou a Estados e Municípios, ligados ou não em consórcio, ou a sociedades
brasileiras.
Estas últimas, segundo o art. 7º do mesmo diploma, quando organizadas para explorar energia
elétrica, exclusivamente ou não, deveriam respeitar os seguintes princípios: (i) ações nominativas
com direito a voto ou quotas de capital só poderiam pertencer a brasileiros, ou entes políticos, ou
sociedade organizadas conforme estes mesmos princípios; (ii) faculdade de que uma parcela
legal do capital fosse constituída com ações preferenciais sem direito a voto; e (iii) os gerentes ou
administradores fossem brasileiros.
O limite de capital foi estabelecido no máximo de dois terços do capital para emissão de ações
preferenciais sem direito a voto, consoante o Decreto-Lei nº 4.480, de 15 de julho de 1942.
Álvares (1962, p. 382) afirma que foi o Decreto nº 24.336, de 1934, que trouxe pela primeira vez a
condição de autorização do Governo Federal para funcionar sociedades do setor elétrico e
também, pela primeira vez, a exigência de que parcela majoritária (60%) do capital pertencesse a
brasileiros. Já sobre o Decreto-Lei nº 852, de 1938, Álvares (1962, p.382) atribui a radical
alteração do regime anterior, posto que promoveu a reserva da totalidade do capital votante a
brasileiros.
Observe-se também, pela menção a direito societário de voto dentre os princípios a serem
observados, que a noção de poder de controle societário já inspirava o disciplinamento da
questão na época do Decreto-Lei nº 852, de 1938.
Barbosa (1996, p.2) afirma que “é perfeitamente razoável a definição da nacionalidade de uma
pessoa jurídica através do controle de seu capital” e Haroldo Valladão (apud BARBOSA, 1996, p.
3) esclarece:
criou-se muito antes da 1a. Guerra Mundial, desde o Império e
princípios da República e permaneceu no direito pátrio, uma
orientação bem caracterizada, pelo critério de “controle” (...).
Esse critério se caracteriza pela verificação da nacionalidade
das pessoas naturais que têm o comando da pessoa jurídica,
podendo assumir as formas de controle da administração ou
do capital ou de ambos e podendo ir mais longe, abrangendo
o pessoal da sociedade.
De fato, enquanto o Decreto nº 24.336, de 1934, estabeleceu que a maioria dos diretores da
administração da empresa organizada no Brasil deveriam ser brasileiros aqui residentes, ou que
só brasileiros poderiam ter mandato de gerência, o de nº 852, de 1938, reservou à brasileiros a
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propriedade das ações com direito a voto nas sociedades de capital74, como também priorizou
lugar de destaque aos brasileiros na propriedade e na gestão das sociedades de pessoas e das
sociedades mistas - de pessoas e de capital.
Na época da segunda grande guerra, sob influência de aspectos militares, o Decreto-Lei nº
3.259, de 9 de maio de 1941, condicionou que a concessão à pessoas naturais dependia, além
da nacionalidade brasileira, da comprovação de quitação do requerente para com o serviço
militar.
Em 8 de dezembro do ano de 1938, foi então editado o Decreto-Lei nº 938, cujo art. 1º
condicionou à autorização do Governo o funcionamento e o exercício da atividade por
sociedades com objeto de aproveitamento industrial das águas e da energia hidráulica,
adicionando:
Parágrafo único. As sociedades a que este artigo se refere,
bem como quaisquer outras, de natureza industrial ou
comercial, que, em razão dos seus objetivos, dependam de
prévia autorização para funcionar ou exercer suas atividades,
não poderão, sob pena de nulidade, entrar em função, nem
praticar validamente ato algum, sinão depois de arquivados no
Registo do Comércio, alem de uma cópia autêntica do título de
autorização, os estatutos ou contrato social, a lista nominativa
dos subscritores, com indicação da nacionalidade e do
número e natureza das ações de cada um, e, quando for
devido, o certificado do depósito da décima parte do capital, e
de fazer no "Diário Oficial" da União e nos jornais do município
de sua sede a respectiva publicação. (BRASIL, 1938)
Passados dezenove anos da edição do Decreto acima citado, de 1938, e vinte e três após a
instituição do Código de Águas, de 1934, foi editado, com base no art. 158 deste último
(requisitos para requerimento de concessão, dentre os quais o da nacionalidade), o Decreto nº
41.019, de 26 de fevereiro de 1957, que regulamenta os serviços de energia elétrica. Na seção de
pedidos de concessão, em seu art. 68, estabeleceu-se a necessidade de prova de nacionalidade
para pessoas naturais e, para pessoas jurídicas, os documentos de sua constituição e o decreto
de autorização para funcionar como empresa de eletricidade.
Em pesquisa legislativa não se acusou a revogação expressa do Decreto-Lei nº 938, de 1938.
Sua vigência perdurou por décadas a fio, combinado com os termos do Código de Águas, de
1934, consubstanciando o procedimento de delegação vigente segundo este Código, que
compreendia a publicação do decreto de autorização para funcionar como empresa de energia,

Tendo evoluído a teoria da empresa, e seu reflexo na legislação pátria, a utilização da classificação
divisória tripartite de sociedade de pessoas, de capital e mista caiu em desuso, não estando expressas no
Livro de Direito de Empresa do Código Civil vigente. Assim também ocorreu com determinados tipos
societários. Entretanto, derivam das compreensões edificadas naquele período os atuais conceitos de
sociedades simples e empresárias, bem como dos tipos societários atuais, como por exemplo o das
sociedades anônimas, cujo capital se subdivide em ações, e das sociedades limitadas, onde cada sócio
responde limitadamente pelo valor de sua quota investida.
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seguido da publicação de decreto de concessão da atividade75 e, por último, a formalização de
um contrato de concessão para tratar das condições especiais de cada outorga.76
Entretanto, verificou-se que o funcionamento de sociedades do setor, salvo estatais, não mais
tem sido objeto desta prévia autorização por decreto do Poder Executivo, como também não há
mais edição de decretos de concessão pelo MME.77 Afinal, quando instituído o novo marco
regulatório, houve inovação na disciplina geral e específica de delegação, ora alterando-a
expressamente, ora derrogando-a em seus antigos pressupostos que, porventura, tenham se
tornado com ela incompatíveis, como é o caso, por exemplo, das restrições impostas ao
investimento de capital privado estrangeiro no setor.
Sucede que o critério constitucional da nacionalidade da pessoa jurídica e de seus sócios, antes
aplicado ao setor elétrico, foi substancialmente alterado por emenda constitucional, que extirpou
esta condicionante para as outorgas no setor de energia, conforme a seguir examinado.
Inicialmente, a Constituição Federal de 1988 estabeleceu, em seu art. 171, que a empresa
brasileira era aquela constituída sob as leis brasileiras e que tivesse sua sede e administração no
País.
A Carta Constitucional também definiu que a empresa brasileira de capital nacional era aquela
cujo controle efetivo estivesse em caráter permanente sob a titularidade direta ou indireta de
pessoas físicas domiciliadas e residentes no País ou de entidades de direito público interno. Por
fim, definiu que o controle efetivo da empresa se dava pela titularidade da maioria de seu capital
votante e o exercício, de fato e de direito, do poder decisório para gerir suas atividades.78
Já o § 1º do art. 176 da Constituição Federal estabelecia que o aproveitamento de potencial de
energia hidráulica (bem público) era delegável a brasileiros ou empresas brasileiras de capital
nacional, vinculando o setor de energia àquele tipo de controlador societário definido nos termos
do art. 171, obrigado ao domicilio e residência no Brasil. Esta vinculação gerava
comprometimento de considerável parcela setorial, vez que as outorgas da época recaíam
majoritariamente sobre potenciais hidráulicos, fonte que até hoje é a matriz energética dominante
no País. Além do mais, era usual que a outorga dada a uma mesma pessoa jurídica - geralmente
uma empresa estatal - delegasse cumulativamente as atividades de geração, transmissão e
distribuição de energia elétrica, a qual, cumpria o requisito de nacionalidade exigido para a
atividade da geração.
Entretanto, o art. 171 foi integralmente revogado pela Emenda Constitucional nº 6, de 15 de
agosto de 1995, com o intuito de evoluir o conceito de empresa brasileira de capital nacional e
possibilitar o investimento estrangeiro, em especial no setor elétrico, como se pode depreender
Neste período as concorrências públicas para a concessão eram facultadas ao Governo Federal, quando
não houvesse requerente idôneo.
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O Decreto-Lei nº 938, de 1938, fundamentou atos ainda no final do século XX, conforme exemplifica a
base legal do Decreto (sem número), de 26 de maio de 1994, que outorga à ELMA Eletricidade de Mato
Grosso Ltda autorização para funcionar como empresa concessionária de energia elétrica, ato que
antecedeu sua outorga de concessão para o aproveitamento de energia hidráulica pela Portaria nº 396, de
7 de novembro de 1994, do Ministério de Minas e Energia, cujo art. 5º previa que a concessionária deveria
assinar o contrato de concessão no prazo a ser estipulado pelo DNAEE. Inúmeros outros exemplos
análogos podem ser acessados, como o Decreto (sem número) de 4 de junho de 1992, que outorgou à
GLOBAL Energia Elétrica autorização para funcionar a empresa (sociedade). Bem mais antigo, o Decreto nº
41.066, de 28 de fevereiro de 1957, concedeu autorização para funcionar como empresa de energia elétrica
a Central Elétrica de Furnas – Furnas S.A., cujo estatuto originariamente aprovado integra a escritura de
constituição da companhia lavrada na mesma data da autorização de funcionamento: 28 de fevereiro de
1957.
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A busca por decretos emanados sobre o tema após o ano de 1995, foram feitas via rede internacional de
computadores, nos acessos de pesquisa legislativa disponibilizadas pelos sítios do Palácio do Planalto, do
MME, do DREI e da ANEEL, além de sítios de busca aberta.
77

O § 1º do art. 171 da Constituição Federal reservou à lei: (i) a possibilidade de concessão de proteção e
benefícios especiais à empresas brasileiras de capital nacional para o desenvolvimento de atividades
estratégicas para defesa nacional e desenvolvimento do País; e (ii) instituir requisitos de controle e
participação societária em sociedades de setores considerados imprescindíveis ao desenvolvimento
tecnológico do País. No § 2º estabeleceu o tratamento preferencial em licitações públicas à estas
empresas.
78
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da Exposição de Motivos nº 37, de 16 de fevereiro de 1995, conjunta dos Ministros de Estado da
Justiça, da Fazenda, do Planejamento e Orçamento, da Previdência e Assistência Social, da
Administração e Reforma do Estado e de Minas e Energia, que consubstanciou a proposta de
emenda constitucional:
[...] encaminhamos a presente Emenda à Constituição Federal,
que integra o conjunto de alterações necessárias à viabilização
da retomada do desenvolvimento econômico e social do País.
A proposta tenciona eliminar a distinção entre empresa
brasileira e empresa brasileira de capital nacional e o
tratamento preferencial concedida a esta última. Para tanto,
firma-se conceito da empresa brasileira como aquela
constituída sob as leis brasileiras e com sede e administração
no País.
A discriminação ao capital estrangeiro perdeu sentido no
contexto de eliminação de reservas de mercado, maior
interrelação entre as economias e necessidades de atrair
capitais estrangeiros para complementar a popança interna.
[...]
Com o mesmo escopo, a Emenda efetua alterações no § 1º
art. 176, de forma a eliminar a exclusividade de pesquisa e
lavra de recursos minerais e o aproveitamento de potenciais de
energia hidráulica por empresa brasileira de capital nacional.
Pretende-se, assim, viabilizar a atração de investimentos
estrangeiros para o setor de mineração e energia elétrica,
mantido o controle da União mediante autorização ou
concessão. (BRASIL, 1995)
A Emenda restou aprovada na forma acima preconizada e, com efeito, o aproveitamento de
potencial de energia hidráulica (bem público) passou a ser delegável, conforme expressamente
disposto no novo §1º do art. 176, a brasileiros ou empresas constituídas sob as leis brasileiras e
que tenham suas sedes e administrações no País. Em outras palavras, oportunizou-se o
investimento de controladores de capital estrangeiro em empresas brasileiras de energia elétrica
aqui constituídas.
Para Barbosa (1996, p. 15) havia uma inequívoca regulação de entrada de investimento cuja
revogação carregou a “única hipótese de utilização do conceito de empresa brasileira de capital
nacional como restrição de acesso de capital estrangeiro.”
A nacionalidade brasileira da sociedade, configurada pela sua organização em conformidade da
lei brasileira e com a sede de sua administração no País, já havia sido prescrita pelo art. 60 do
Decreto-Lei nº 2.627, de 1940, que não fora revogado79 com a edição da Lei nº 6.404, de 1976, e
que segundo Barbosa (1996, p. 2) permaneceu vigente até a promulgação da Constituição da
República, quando foi recepcionado pelo texto semelhante do art. 171, cuja revogação pela
Emenda constitucional importou em “retrogradação do conceito jurídico de nacionalidade das
pessoas jurídicas de fins econômicos, de sede constitucional para o nível de lei ordinária”. De
fato, como já examinado no item anterior, o Código Civil passou a tratar da nacionalidade,
estabelecendo que seja brasileira a sociedade organizada de conformidade com a lei brasileira e
que tenha a sede de sua administração no País.
Em razão destas modificações, tornou-se incompatível com a nova legislação dar continuidade
ao sistema de tutela de nacionalidade para fins de organização de sociedades no setor elétrico,
vez que a Emenda Constitucional promulgada com a finalidade de possibilitar o ingresso do
investimento de capital estrangeiro, removeu a vinculação do setor elétrico ao conceito de
empresa brasileira de capital nacional e aos critérios a que este conceito se sujeitava.80

Na mesma situação que permaneceu vigente o art. 61, que trata sobre o requerimento de autorização de
sociedade dependente de autorização, constante do mesmo Decreto nº 2.627, já comentado no capítulo
anterior por se tratar de um dos dispositivos da base legal da REN Nº 149.
79

“Todos os critérios fixados na Constituição, têm, necessariamente prevalência sobre quaisquer outros,
anterior ou posteriormente fixados. Promulgada nova ordem constitucional, cessa a força cogente de
quaisquer normas que com ela sejam incompatíveis” (LAMY FILHO, p. 196)
80
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As novas regras que edificaram o marco regulatório, por sua vez, sequer exigem a nacionalidade
brasileira da sociedade para receber delegação no setor e, como averiguado no primeiro capítulo
desta pesquisa, também não estabeleceram a necessidade de autorização do Poder Executivo
para constituir ou funcionar sociedades no setor elétrico, limitando-se a restringir o desempenho
da atividade econômica ou uso de bens públicos a ela vinculados.81
Logo, revogando-se a restrição de capital estrangeiro, tomou-se a medida que,
constitucionalmente, envida o marco regulatório do setor, e tornou-se desnecessário o inerente
controle de nacionalidade promovida pelo regime de autorização do Poder Executivo para
funcionar sociedades no setor elétrico, por força do, assim derrogado, Decreto nº 938, de 1938.
Registro de Sociedades Autorizadas a Funcionar pelo Poder Executivo
A inscrição dos atos constitutivos deve ser requerida no registro competente em até 30 dias após
sua constituição e antes do início da atividade82 . Se a sociedade depender de autorização do
Poder Executivo para funcionar, esta autorização se dá entre a constituição da sociedade e a
inscrição no registro civil ou mercantil, fato que personifica a sociedade.
No que tange ao registro mercantil das sociedades, o Departamento de Registro Empresarial e
Integração – DREI, antigo Departamento Nacional de Registro de Comércio – DNRC, é o órgão
competente para as inscrições e averbações dos atos constitutivos.
Em sua Instrução Normativa nº 4, de 19 de agosto de 1986, que dispõe sobre o arquivamento de
atos subordinados à aprovação prévia de órgãos de governo (BRASIL, 1986), o então DNRC
afirmou que as disposições legais que versassem sobre aprovação prévia de atos por órgãos do
governo, deveriam ser interpretadas restritamente, estabelecendo que a dependência de
autorização se aplicaria somente aos casos expressos por determinação legal.
A despeito de existirem decretos de autorização de funcionamento de sociedades no setor
elétrico fundados no Decreto-Lei nº 938, de 1938, vigente na época desta instrução, o seu elenco
de atividades dependentes de autorização do governo não contemplava as empresas de energia
elétrica83 . Entretanto, a restrição era indireta e parcialmente alcançada por constar as empresas
estatais, as quais eram as mais usuais no setor de energia.84
A Instrução Normativa nº 4, de 1986, foi revogada pela Instrução Normativa nº 32, de 19 de abril
de 1991, que manteve a interpretação restritiva e enumerou os casos dependentes da
autorização prévia de órgãos (BRASIL, 1991). Novamente não constou restrição às empresas de
energia elétrica, mas constou as estatais85.
Por não contemplar as atividades de energia elétrica, a ANEEL oficializou o DNRC apontando a
necessidade de se ajustar a instrução para inseri-las na norma, com base nas normas contratuais
e no Decreto-Lei nº 2.627, de 1940, argumentando que a manifestação prévia do regulador é
causa de eficácia para os registros de mudanças nos atos constitutivos.86
Nos edital de licitação tanto para contratação de concessão de serviço público, a exemplo do Edital
ANEEL nº 02/2013, como para a contratação de energia proveniente de novos empreendimentos de
geração, a exemplo do Edital ANEEL nº 06/2013 (BRASIL, 2013), admitem a participação de sociedades
estrangeiras nas licitações, porém condicionaram, como também o exigem para determinadas sociedades
nacionais consorciadas no caso de transmissão, a constituição de sociedade de propósito específico para
recepcionar a delegação.
81

O prazo se encontra estipulado no art. 998 do Código Civil enquanto que a obrigação de inscrição antes
do início da atividade no art. 967 do Código Civil.
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Confira-se os decretos de autorização de funcionamento societário citados na nota de rodapé 78.

Constam expressamente na Instrução a dependência de autorização, além das empresas estatais, as
sociedades de crédito imobiliário, instituições financeiras, de fundos de investimento, de mineração,
estrangeiras, navegação aérea, telecomunicações, em faixa de fronteira para radiodifusão e determinadas
cooperativas.
84

Como categoria das empresas sujeitas à obrigação de autorização do Poder Executivo, listou-se na
Instrução nº 32/91 as estatais, instituições financeiras, sociedades de investimento, mineração,
estrangeiras, serviços aéreos, telecomunicações, radiodifusão e determinadas em faixa de fronteira.
85

A oficialização da ANEEL ao DNRC se deu pelo Ofício nº 1.561/2004-SFF/ANEEL, de 21 de setembro de
2004. (BRASIL, 2004)
86
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A instrução, porém, ficou vigente com os mesmos termos originais até outubro de 2011, quando
foi revogada pela Instrução Normativa nº 114, de 30 de setembro de 2011 (BRASIL, 2011).
Esta inovou ao adotar um quadro enumerativo de atos sujeitos à aprovação prévia, além de
ampliar os emissores das autorizações para órgãos e entidades, bem como redelimitar a
interpretação restrita, agora com base em disposições legais e regulamentares, como a REN Nº
149, de 2005.
No âmbito das mudanças, elencou os agentes prestadores de serviços de energia elétrica como
sujeitos à autorização prévia, nos casos de (i) alteração do controle societário e (ii) eleição de
administradores. O fundamento legal, constante da Instrução, foi o art. 2º da Lei de Criação da
ANEEL e, como fundamento regulamentar, a REN Nº 149, de 2005, da ANEEL. 87
A adoção do motivo da restrição na instrução do DREI é resultado do desdobramento da
interação ocorrida, entre o DNRC e a ANEEL em dezembro de 2004, quando aquele órgão oficiou
à agência informando o processo de reformulação, em trâmite à época, da então vigente
Instrução nº 32, de 1991. Solicitou informação sobre a exigência de aprovação da ANEEL sobre
atos constitutivos de empresas subordinadas a seu controle, questionando especialmente se
havia restrição à participação de estrangeiros nas atividades88.
Em resposta, a ANEEL informou não haver restrições quanto à participação de sócios ou
administradores estrangeiros no setor elétrico, mas que as alterações estatutárias de
concessionárias de distribuição e de transmissão de energia elétrica estavam sujeitas à prévia
anuência da agência com fulcro no art. 1.133 do CC, assim como as alterações de
concessionárias de geração de energia elétrica consoante disposto em cada ato autorizativo.
Entretanto, como examinado à luz da legislação geral e da específica, a constatação de inexistir
restrições à nacionalidade é uma das evidências que incompatibiliza a recepção do artigo citado
como motivo da norma.
A Instrução Normativa nº 114, de 2011, foi recentemente revogada pela Instrução Normativa do
Departamento de Registro de Empresas e Integração nº 14, de 05 de dezembro de 2013, que
disciplinou novamente a matéria sem trazer alterações significativas quanto ao ora examinado.
Ainda sobre condicionantes ao registro, o art. 5º da REN Nº 149, de 2005, estabeleceu que “A
ANEEL poderá condicionar, junto aos órgãos competentes, o registro das modificações dos atos
constitutivos dos agentes à prévia anuência desta Agência.” (BRASIL, 2005). O dispositivo carece
de imperatividade normativa e se reveste de caráter de advertência ou caráter de reserva de
competência para aplicação em determinado caso concreto.
A ANEEL, em seu poder normativo, detém competência para, conjuntamente e em colaboração
do órgão de registro empresarial, condicionar o registro das alterações dos atos constitutivos nos
casos em que a obrigação fora constituída nos contratos e atos de delegação. Outrossim, cabe
averiguar a possibilidade da obrigação de anuência – prévia ou posterior das alterações de atos
constitutivos - ter fulcro no interesse público de garantia da manutenção da regularidade jurídica
dos agentes setoriais no decorrer da delegação, aplicando-se a todos os delegatários.
Contudo, sob a ótica do instituto da autorização do Poder Executivo para funcionar as
sociedades, o previsto no art. 5º da REN Nº 149, 2005, seria incoerente, pois para os casos a que
se aplica o instituto, que não o do setor elétrico, o decreto de autorização é pré-requisito do
próprio registro.
A SUBSISTÊNCIA DA TUTELA DE ATOS CONSTITUTIVOS DOS AGENTES SETORIAIS PELO
REGULADOR
A análise, pelo regulador, dos atos constitutivos das sociedades de energia elétrica, como visto
nos capítulos iniciais desta pesquisa, tem por fim o controle da regularidade jurídica da
sociedade no momento da outorga e durante o desempenho da atividade econômica, além de
servir ao à fiscalização de determinados aspectos de natureza societária e empresarial
emprestados à disciplina regulatória, consoante a legislação setorial e seus regimes jurídicos
específicos.
O art. 2º da Lei n 9.427/96 prescreve que “A Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL tem por
finalidade regular e fiscalizar a produção, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica,
em conformidade com as políticas e diretrizes do governo federal.” (BRASIL, 1996)
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A interação entre o DNRC e a ANEEL encontram-se registradas nos Ofício nº 004/2005-SFF/ANEEL, de
05 de janeiro de 2005 (BRASIL, 2005) e Ofício nº 445/2005-SFF/ANEEL, de 24 de março de 2005. (BRASIL,
2005) pesquisados diretamente pelo autor.
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A obrigação de apresentar os atos constitutivos da sociedade à ANEEL se dá pelo pretendente
da outorga, um dever decorrente da Lei e que está previsto nas normas ou editais de habilitação.
Ressalte-se que a intenção de ser um delegatário é volitiva da sociedade, pressupondo sua préexistência enquanto pessoa jurídica constituída e em funcionamento, apta a requerer a
delegação. Já a obrigação de prévia anuência da ANEEL à alteração dos atos constitutivos da
sociedade, vivenciada no decorrer da outorga, é uma sujeição especial nascida com a delegação,
e, portanto, está prevista, caso a caso, no ato ou contrato da delegação.
Para detalhar a consecução do dever de prévia anuência às alterações dos atos constitutivos das
delegatárias, a ANEEL detém finalidade (art. 2º da Lei nº 9.427, de 1996) e competência geral de
regulação (inc. VI, art. 29 da Lei nº 8.987, de 1995 e inc. IV, do Anexo do Decreto nº 2.335, de
1996), além de competência específica para imprimir o cumprimento das disposições
regulamentares do serviço e das cláusulas dos contratos de concessão e de permissão e dos
artigos dos atos de autorização (inc. XV, do Anexo, do Decreto nº 2.335, de 1996). Tais
dispositivos já constam expressos na REN Nº 149, de 2005.
Entretanto, restou afastada desta tutela a aplicação do regime de autorização para funcionar
sociedades do setor elétrico previsto no Decreto-Lei nº 2.467, de 1940, e no Código Civil, em
razão da inexistência de lei especial vigente que obrigue tais sociedades ao referido regime, pois
se deu o declínio da ratio que fundamentava tal exigência às empresas de energia elétrica: a
nacionalidade brasileira da sociedade e dos seus sócios.
Afastou-se também o motivo da REN Nº 149, de 2005, com base no art. 118, da Lei nº 6.404, de
1976, pois o acordo de acionistas de que trata é um instrumento parassocial que se distingue
dos atos constitutivos da sociedade.
A nova compreensão de que a obrigação de prévia anuência detém natureza meramente
contratual ou unilateral das autorizações, ao invés da aplicação por força de lei específica
vinculada ao regime de autorização do Poder Executivo para funcionar sociedades, inspira o
exame sobre da subsistência do controle regulatório de atos constitutivos dos delegatários e os
ajustes legais necessários para tratar dos pressupostos e fundamentos legais impostos pelo
marco regulatório.
Para melhor consubstanciar a atuação da agência nesta matéria, convalidando a obrigação e
estendendo-a uniformemente a todos os delegatários, o juridicamente mais seguro é introduzirse, mediante alteração legislativa da Lei nº 9.427, de 1996, competência específica para a ANEEL
regulamentar e anuir previamente às alterações de atos constitutivos das delegatárias de energia
elétrica. Tal competência pode ser também introduzida no Anexo ao Decreto nº 2.335, de 1995,
dentre as competências da ANEEL.
Opção outra para uniformizar o tratamento seria estabelecer unilateralmente por Resolução esta
obrigação para todos os autorizatários, bem como aditar bilateralmente os contratos que tenham
sido firmados sem esta obrigação. Nos dois casos, o dispositivo a ser utilizado pode condicionar
a obrigação à regulamentação específica da matéria pela ANEEL, na qual podem ser ponderadas
as distinções entre os regimes jurídicos e os segmentos econômicos do setor.
Ainda na fundamentação, torna-se coerente remover da REN Nº 149, de 2005, e da Portaria
ANEEL nº 1.047, de 2008, a menção aos dispositivos do Decreto-Lei nº 2.627, de 1940, e do
Código Civil, que dispõem sobre autorização do Poder Executivo para funcionar sociedades,
como também, excluir o art. 118 da Lei nº 6.404, de 1976, sobre acordo de acionista.
Com a desresponsabilização da ANEEL pelo regime de autorização para funcionar sociedades, o
atual sistema de fiscalização prévia da matéria que registra baixos índices de denegação de
pleitos (2% em 10 anos), pode ser densamente racionalizado e desburocratizado, principalmente
com a sinergia entre as atividades da ANEEL e do DREI, evitando-se a duplicação de certos
controles.
A norma pode ser melhorada com uma criteriosa revisão da lista de matérias estatutárias
dispensadas do prévio exame da ANEEL, cujo rol pode ser ampliado, deixando-se no controle
preliminar da Agência somente os temas societários com efetivo risco regulatório, enquanto que
os demais assuntos seguiriam primeiramente ao registro do DREI, órgão que continuaria a
averiguar os elementos impostos pela legislação societária. A mudança representaria uma
inversão da estratégica da atual REN Nº 149, de 2005, onde a exigibilidade de pré- anuir todas as
alterações, salvo poucos casos, daria lugar a regra de pré-aprovar somente casos relevantes à
outorga, monitorando-se os demais somente após sua averbação.
Nesta revisão, deve ser considerado que as alterações de atos constitutivos podem ter duas
dimensões: (i) quando a alteração busca meramente alterar uma disposição abstrata, a subsumir
na ocorrência de um caso concreto, como regras da sociedade sobre falecimento de um sócio,
ou (ii) quando a alteração serve para formalizar uma operação concreta da sociedade, como a
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retirada de um sócio, uma modificação de sede, uma redução de capital, uma reestruturação
societária, uma transferência de controle, dentre outros. Nesta última dimensão, a operação tem
relevância para o desempenho da atividade econômica e quase sempre é objeto de exame
independente e próprio do regulador, inclusive, mediante normas específicas com objetos
próprios, combinados com a norma de alteração de atos constitutivos.
Lista-se abaixo, no Quadro 3 – Exemplos de Temas dos Atos Constitutivos de Sociedades de
Energia Elétrica, levantados em pesquisa direta do autor face 983 dispositivos examinados de 30
estatutos/contratos sociais de delegatárias de energia elétrica.89 Este conjunto tem como fonte as
matérias exigidas pela legislação societária e outras facultativas, podendo ser alvo de futura
classificação quanto à conveniência, ou não, de cada item ser foco da análise prévia do
regulador.
Quadro 3 – Exemplos de Temas dos Atos Constitutivos de Sociedades de Energia Elétrica
Temas
nome, nacionalidade, estado civil, profissão e residência dos sócios (pessoas naturais); firma ou a
denominação, nacionalidade e sede dos sócios (jurídicas); nome empresarial, denominação, objeto, sede e
prazo da sociedade; participação em outras sociedades; abertura ou fechamento de filiais, entrepostos; área
territorial de atuação; área de concessão; capital da sociedade; subscrição; quotas de cada sócio; contribuição
de sócio na forma de serviço; modo de integralização; responsabilidade dos sócios pelas obrigações sociais
(subsidiária ou não); classes de ações, vantagens de ações preferenciais, partes beneficiárias, bônus de
subscrição, debêntures, emissão de units; capitalização de lucros e reservas; pessoas naturais incumbidas da
administração da sociedade, seus poderes e atribuições; requisitos de admissibilidade de sócio; exclusão de
sócio, reembolso de sócio dissidente; regras da dissolução e de liquidação societária; extinção societária;
política de dividendos, participação e regras de retirada dos sócios nos lucros ou perdas; pró-labore de
sócios; juros sobre capital próprio; políticas de investimento, de desinvestimento, aumentos e diminuição de
capital social; orçamento anual, orçamento plurianual; plano de negócio; relação com investidores, regras e
autorizações de abertura e fechamento de capital; reestruturações societárias (cisão, fusão, incorporação);
regras e limites para aquisição e alienação de bens da sociedade; limitação de obrigações da sociedade; tipo
societário; transformação societária; regras para reformulações contratuais/estatutárias; prestação e aprovação
de contas da gestão; demonstrações econômicas e financeiras; exercício social, datas e circunstâncias de
levantamento de demonstrações, livros contábeis, regras contábeis, auditorias, nomeação de auditores
independentes; avaliação e nomeação de empresa avaliadora da sociedade; política de sustentabilidade; limites
de endividamento, de alavancagem; limites de constituição de garantias e ônus reais e pessoais; forma de
representação da empresa, ativa e passiva, judicial e extrajudicial; regras destinadas a orientar o modo de
celebração de contratos, acordos e negócios. Orientação para contratação de concessão/permissão, sua
alteração, rescisão, renovação contratual; direitos e deveres de cooperados; direitos de empregados; estrutura e
níveis de governança corporativa; adoção de níveis de governança da bolsa de valores; código de ética,
regimento interno da sociedade; regras de administração e da estrutura e organização da sociedade;
competências e atribuição dos administradores; restrições e vedações aos administradores; designação,
destituição e modo de remuneração de administradores; exigência de garantias de gestão; designação de
procuradores, prazo de validade, forma do exercício e limites do mandato; estrutura, competências, atribuições,
forma de convocação, quórum de instalação e de deliberação, quórum qualificado, voto preferencial, direito de
veto, conselheiros independentes, procedimentos de funcionamento das reuniões da Assembleia-Geral, do
Conselho de Administração, do Conselho Fiscal, da Diretoria; regras para comitês técnicos e comitês
consultivos; organização e composição do controle da sociedade; transferência do controle societário e
alterações de composição da sociedade; regras impeditivas de tomada hostil de controle societário; regras de
relação da sociedade com suas partes relacionadas (controladas, controladores e coligadas); responsável técnico
pela empresa, a sede e os estabelecimentos empresariais; mediação, arbitragem, foro jurisdicional;
Fonte: Elaboração do autor.

A ANEEL, historicamente no exame dos casos tem se limitando a examinar se a proposição de
alteração apresentada pelo agente setorial não traz prejuízos à delegação. Entretanto, vislumbrase que é possível aderir uma postura direcional, adotando-se um perfil indutor, por meio do qual
as delegatárias sejam estimuladas por sinais regulatórios a promover alterações estatutárias
O levantamento dos dados foi realizado pelo autor junto aos estatutos/contratos sociais disponíveis nos
processos públicos de deliberação de atos constitutivos da ANEEL ou disponibilizados nos respectivos
sites das delegatárias BRILHANTE, COPEL, FURNAS, INTESA, ITE, LMTE, LTTE, RPTE, ATE II, STN,
TAESA, TPAE, TSLE, TRANSNORTE, AES SUL, CEB, CEMIG-D, ENDESA CIEN, CESP, CPFL PAULISTA,
COOPERALIANÇA, CERCOS, ELEKTRO, ENERSUL, EFLUL, ENERGISA BORBOREMA, ESCELSA.
89
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voltadas, por exemplo, a democratizar o seu processo decisório e seu controle societário ou a
adotar princípios de governança corporativa, fatores que redundariam indiretamente em maior
eficiência no desempenho da atividade econômica. Em determinados contratos de concessão,
por exemplo, acordou-se a obrigação dos controladores aplicarem certas disposições nos atos
constitutivos de suas controladas.90
Após registrados no DREI, os atos constitutivos – contendo ou não temas dispensados de prévia
anuência da ANEEL – poderiam permanecer disponíveis naquele órgão para constante
monitoramento da ANEEL. Este acompanhamento pode se dar pelo compartilhamento de dados
entre as entidades, no qual o regulador passe a ter acesso direto aos sistemas de informações do
DREI, principalmente ao banco de dados com os registros dos atos constitutivos das empresas
reguladas.
Isso permitiria à ANEEL certificar remotamente e acompanhar informações diretamente
disponibilizadas pelo DREI, desobrigando o agente de instruir o processo com estes dados, tal
qual é feito hoje, reduzindo um esforço de comunicação pelos agentes e um volumoso controle
documental pela Agência.
Alternativa para o controle das averbações pela ANEEL seria estabelecer a exigibilidade de
apresentação anual pelos delegatários, de uma certidão simplificada obtida na Junta Comercial
de sua localidade onde nada conste ou que relacione as alterações de atos constitutivos
averbadas no exercício social anterior.
O planejamento da fiscalização pelo regulador pode ser também simplificado. Hoje a demanda é
provocada pelo agente a cada alteração do ato constitutivo ou quando comunica as averbações.
Com a redução de casos de exame prévio, a ANEEL poderá melhor gerenciar as épocas das
fiscalizações à posteriori.
Estas medidas beneficiariam a celeridade processual e reduziriam custos para todos os lados,
descomplicaria operações societárias e simplificaria este item setorial. E recursos materiais e
humanos seriam reaplicados em prol da eficiência.
Por fim, estas ideias podem subsidiar o processo de revisão da REN Nº 149, de 2005, ora em
andamento na ANEEL.91 Uma vez adotadas na nova norma, se fará necessário, também,
atualizar-se a remissão cruzada da referida Resolução, constante na Instrução nº 14, de 2013, do
DREI.
CONCLUSÃO
Em seu mister fiscalizatório, a ANEEL editou a Resolução nº 149, de 2005, que trata da anuência
prévia à alteração de atos constitutivos dos agentes setoriais. Pressupondo a incidência no setor
elétrico, a Agência motivou esta norma com base no Decreto-Lei nº 2.467, de 1940, e no Código
Civil, no que tange a regra geral do regime de autorização do Poder Executivo para funcionar
sociedades. O regime obriga também a aprovação prévia de alteração de atos constitutivos.
Investigou-se a aplicabilidade deste regime ao setor elétrico, dadas as mudanças jurídicas
ocorridas neste setor durante a edição do seu marco regulatório. O estudo do regime de
autorização do Poder Executivo para funcionar sociedades partiu do exame das fontes citadas na
REN nº 149, de 2005.
Quanto ao Decreto-Lei nº 2.467, de 1940, sua derrogação é anterior à REN nº 149, de 2005,
sendo incapaz de motivá-la desde a entrada em vigor do Código Civil, que passou a tratar da
matéria.
Do estudo das disposições do Código Civil averiguou-se que o Estado promove o controle prévio
do contrato ou estatuto social, bem como de suas alterações supervenientes, para fazer cumprir
condicionantes estabelecidas na legislação, obstando o funcionamento societário do requerente
até que ocorra a expedição do Decreto de autorização estatal.
Quanto à competência pelo ato, a autorização, nos casos em que se aplica, é aperfeiçoada por
Decreto editado privativamente pelo chefe do Poder Executivo Federal, não se tendo acusado
atribuição em Lei ou Decreto para que a ANEEL autorize funcionamento societário ou alterações
dos atos constitutivos em nome do Poder Executivo. Este aspecto alcança parcialmente os

Vide exemplo no subcapítulo 2.2, no caso da LIGTH apresentado no Quadro 2 - Obrigação sobre Atos
Constitutivos das Concessionárias ESCELSA, LIGHT e ENERSUL.
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O Processo ANEEL nº 48500.002763/1999-11 assunta a revisão integral da REN Nº 149, de 2005, no
qual vem sendo avaliada a adoção dos aspectos propostos pelo autor neste capítulo.
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Despachos da Agência suportados pela REN nº 149, de 2005, naquilo que tange ao regime
examinado.
Apurou-se no Código Civil que, salvo para sociedades estrangeiras, cuja autorização se faz
necessária para quaisquer objetos sociais, esta legislação não estabelece quais atividades
econômicas motivam a necessidade da autorização para o caso de sociedades nacionais. O
artigo nº 1.133 do Código Civil, utilizado para motivar a REN Nº 149, de 2005, estabelece o
reexame das autorizações em caso de alterações societárias supervenientes, não dispondo
especificamente sobre sociedades do setor elétrico. Ele se destina aos sujeitos a autorização
inicial, comprovando que seu suporte fático em abstrato é incapaz, por si só, de motivar
obrigações às sociedades do setor.
Entretanto, a natureza da obrigação aplicável ao setor de energia elétrica poderia advir de
legislação especial em complemento ao Código Civil, exigindo a investigação de regras
específicas, embora a REN nº 149, de 2005, não tenha formalmente apontado norma especial
aplicável, dentre seus motivos legais.
Procedeu-se, então, o levantamento deste arcabouço jurídico, constatando-se a existência de
normas instituindo a obrigação de autorização do Poder Executivo para funcionar sociedades do
setor de energia elétrica a partir da década dos anos de 1930. Naquele momento inicial, até a
constituição societária dependia de autorização.
Verificou-se que esta autorização estatal servia, também, para o controle subsidiário da própria
delegação do desempenho das atividades econômicas da indústria de energia. Esta delegação,
operada pelos institutos da concessão, permissão e autorização, se distingue da autorização
estudada, de caráter notadamente societário.
O traço comum das normas específicas, e que justificou a aplicação do regime de autorização do
Poder Executivo até 1995, é sua consubstanciação na exigibilidade de nacionalidade brasileira da
sociedade de energia elétrica, de seus sócios, empregados ou controladores: requisitos exigidos
isolada ou conjuntamente, a depender da época da legislação.
Examinou-se cada norma identificada, inclusive seus enlaces jurídicos, concluindo-se que
restaram integralmente revogadas, derradeiramente, com a edição da Emenda Constitucional nº
6, de 1995, que, para viabilizar maior ingresso de recursos no setor elétrico nacional, revogou o
cerceamento jurídico a investimentos de capital de natureza estrangeira, que obrigava que as
sociedades do setor fossem exclusivamente empresas brasileiras de capital nacional, isto é,
aquela cujo controle efetivo estivesse em caráter permanente sob a titularidade direta ou indireta
de pessoas físicas domiciliadas e residentes no País ou de entidades de direito público interno.
Ocorre que o setor de energia elétrica passou, nos anos de 1990, por uma profunda transição em
busca da melhoria da prestação dos serviços públicos, amplamente reclamada pela sociedade.
Para implementá-la, decisões políticas pautadas em aspectos socioeconômicos, edificaram um
novo panorama jurídico para este setor.
A reformulação integral dos antigos regimes jurídicos de delegação dos serviços foi
acompanhada da reorganização econômica do setor com a segmentação das atividades
econômicas (geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica) e com a
adoção, tanto quanto possível, do instrumento da concorrência para busca de melhoria de
preços e qualidade.
Com o fito de recuperar os investimentos na infraestrutura, o desempenho estatal majoritário no
setor, deu lugar a uma intensa delegação dos serviços à iniciativa privada, sem trespasse da
titularidade da União pela atividade econômica.
Desvelou-se, então, que esta razão que embasava a incidência do regime de autorização do
Poder Executivo para funcionar sociedades no setor, incluindo as alterações dos atos
constitutivos de tais sociedades, foi desconstituída e, com ela, a própria incidência do regime.
Em pesquisa não foram acusados Decretos de autorização emanados após o ano de 1995, nem
normas de registro de empresa exigindo tais atos para funcionamento de sociedades de energia
elétrica.
Verificou-se, portanto, que a legislação geral do regime de autorização do Poder Executivo para
funcionar sociedades não estabelece a obrigação, nem incide para as sociedades de energia
elétrica, pela inexistência de lei especial vigente que institua tal obrigação societária após a
edição do marco regulatório. Com efeito, tal legislação não seria capaz de motivar a REN Nº 149,
de 2005, não se aplicando ao processo fiscalizatório da ANEEL sobre a matéria.
Ainda para atrair investimentos, o Estado buscou migrar da qualidade de provedor dos serviços,
com suas empresas estatais e de economia mista, para o papel de direção e fiscalização dos
serviços, alicerçado no papel da ANEEL, estandarte da intermediação e do equilíbrio entre os
interesses de investidores, consumidores e governo. Aos olhos da iniciativa privada, a agência
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estimula o investimento, por promover instituições fortes, credibilidade econômica do setor,
respeito aos contratos, óbice a influências políticas e o afã expropriatório do Estado.
Para viabilizar delegações sob o amparo de um abrigo jurídico seguro, tanto para o Poder
Concedente quanto para os delegatários, foram editadas novas regras para o regime jurídico das
outorgas, composto pelos direitos e obrigações destas partes. À ANEEL coube o fazer cumprir
das obrigações, atuando na regulação técnica e econômica, fiscalização, fomento e
intermediação setorial.
Fato é que a exigibilidade de autorização estatal para o desempenho das atividades econômicas
de geração, de transmissão, de distribuição e de comercialização de energia elétrica, deriva de
injunção da própria Constituição da República. Entretanto, a Constituição Federal não determinou
a autorização do Poder Executivo para a constituição e funcionamento destas sociedades.
No âmbito da nova legislação infraconstitucional de regência do setor elétrico, não se identificou
a obrigação societária autorização para funcionar sociedades do setor elétrico, em nenhum dos
regimes jurídicos de delegação das atividades econômicas, em nenhum segmento de atividade,
nem vinculadas à nenhuma das formas próprias de delegação: autorização, concessão ou
permissão dos serviços ou instalações de energia elétrica. Revisão pormenorizada foi também
realizada no conjunto de obrigações inerentes ao direito societário que foram apropriados pela
regulação, sem se constatar a incidência do regime de autorização do Poder Executivo para
funcionar.
Entretanto, identificou-se, caso a caso dos atos ou contratos de delegação, a prescrição do
dever dos agentes submeterem à previa anuência da ANEEL as alterações dos seus atos
constitutivos para fins de gestão da delegação.
Verificou-se que esta obrigação de prévia anuência é de natureza essencialmente regulatória e
está fundada no exame da regularidade jurídica dos atos constitutivos que é feito no momento da
outorga, devendo ser refeito em eventuais alterações no decorrer da delegação. Trata-se de uma
tutela regulatória preventiva, voltada a garantir a prestação adequada do serviço, se justificando
face o desempenho das atividades delegadas.
Entretanto, comprovou-se que a finalidade da fiscalização por meio da anuência prévia
regulatória é distinta da autorização do Poder Executivo para funcionar uma sociedade. Coincide,
entretanto, o insumo da análise: as alterações estatutárias.
Por consequência, e de forma análoga à anuência prévia regulatória, as alterações dos estatutos
e contratos sociais supervenientes à autorização para funcionar sociedade são controladas para
garantia contínua de atendimento às restrições societárias estabelecidas.
Do exame dos contratos de concessão e resoluções autorizativas e normativas da ANEEL, resta
a conclusão de que os deveres de anuência prévia sobre atos constitutivos não foram
estabelecidas de forma uniforme e isonômica dentre a totalidade de delegatários, quer seja em
razão dos segmentos, quer seja pelos regimes jurídicos aplicáveis. Isto contrasta com os temos
da REN Nº 149, de 2005, que, com base no regime de autorização de funcionamento societário,
estendeu a obrigação a delegatários cuja outorga seja silente sobre o mandamento.
Na revisão sobre as competências da ANEEL confirmou-se sua incumbência de cumprir e fazer
cumprir os termos das outorgas, o que inclui a prévia anuência regulatória para alterações dos
atos constitutivos dos outorgados, nos casos em que tal encargo tenha sujeição especial
prescrita. Testificou-se também a capacidade da ANEEL em regulamentar a matéria, nos limites
dos fins regulatórios.
A partir dos estudos empreendidos na presente pesquisa, foi possível formular sugestões para o
tema, que foram minudentemente tratados no último capítulo, quais sejam: (i) – incluir na Lei nº
9.427, de 1996, dever cogente aos delegatários de submeter suas alterações dos atos
constitutivos ao prévio exame da ANEEL; (ii) instituir competência deliberativa e normativa da
ANEEL sobre a matéria na Lei nº 9.427, de 1996, e no Decreto nº 2.335, de 1995; (iii) aditar os
contratos de outorga e rever os atos de outorga para inclusão da obrigação nos casos silentes,
uniformizando-se o tratamento da matéria; e (iv) alterar a fundamentação da REN Nº 149, de
2005, excluindo o motivo de autorização do Poder Executivo pra funcionar.
Ademais, constatou-se a necessidade de reformulação do âmbito de aplicação, da abrangência e
da motivação da norma; da simplificação do sistema de fiscalização da matéria dada a ilibação
da ANEEL quanto ao regime de autorização; da evolução da norma para indução regulatória da
governança corporativa no setor; e, por fim, da celebração de convênio da ANEEL com o órgão
de registro de empresas para cooperação de dados e desburocratização de procedimentos.
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RESUMO
A Constituição Federal de 1988 denotando maior preocupação com a questão ambiental do que
as constituições anteriores garantiu a todos um meio ambiente ecologicamente equilibrado,
corolário do direito à vida, os quais não subsistem sem o acesso à água potável. Neste sentido, a
Lei Federal nº 9.433/97, denominada Lei das Águas, instituiu a Política Nacional de Recursos
Hídricos, bem como criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídrico, tendo
como um de seus fundamentos o reconhecimento da gestão descentralizada dos recursos
hídricos, prevendo a participação dos usuários e das comunidades. Com efeito, o período de
2005 a 2015 foi proclamado pela Assembleia Geral das Nações Unidas como a “Década
Internacional da água” com a finalidade de promover ações integradas em relação ao uso e
conservação da água, ao mesmo tempo em que o país atravessa a maior crise hídrica de sua
história. Desta feita, o presente trabalho tem como objetivo tratar da participação popular na
gestão dos recursos hídricos, com vistas à efetivação da cidadania.
Palavras-chave: Água, Recursos Hídricos, Agência Reguladora, Cidadania, Efetividade.
CONSIDERAÇÕES INICIAIS
A Lei Federal nº 9.433/97, conhecida como Lei das Águas, instituiu a Política Nacional de
Recursos Hídricos - PNRH, bem como criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos
Hídricos - SNGRH, regulamentando o inciso XIX do art. 21 da Constituição Federal,
caracterizador da nova mudança de paradigmas no gerenciamento hídrico no Brasil.
Dentre seus fundamentos a lei estabelece: (i) a bacia hidrográfica como unidade territorial para
implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e atuação do Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hídrico; (ii) o reconhecimento da gestão descentralizada dos
recursos hídricos devendo contar com a participação do Poder Público, dos usuários e das
comunidades.
Desse modo, cada bacia hidrográfica é gerenciada por um comitê de bacia, o qual possui
competência para: promover o debate das questões relacionadas a recursos hídricos, arbitrar os
conflitos relacionados aos recursos hídricos, estabelecer os mecanismos de cobrança pelo uso
de recursos hídricos e sugerir os valores a serem cobrados.
Com efeito, em 17 de julho de 2000 é criada a Agência Nacional de Águas – ANA, agência
reguladora do setor, responsável pela implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e
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de coordenação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, cujo objetivo é
assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de água, em padrões de
qualidade adequados aos respectivos usos; a utilização racional e integrada dos recursos
hídricos, incluindo o transporte aquaviário, com vistas ao desenvolvimento sustentável; a
prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos de origem natural ou decorrentes do
uso inadequado dos recursos naturais.
Conforme o magistério do Professor Floriano Marques Neto1 , a noção de atividade regulatória
numa perspectiva de “mediação ativa de interesses” envolve uma dupla atividade estatal, pois
um lado, o regulador tem de arbitrar interesses de atores sociais e econômicos fortes, como
ocorre no equacionamento de conflitos envolvendo compartilhamento de infra-estruturas ou
interconexão de redes de suporte a serviços essenciais. Doutro bordo, cumpre ao regulador
induzir ou coordenar as atividades em cada segmento específico com vistas a proteger e
implementar interesses de atores hipossuficientes.
Nessa perspectiva, verifica-se, simultaneamente, os desafios da escassez de recursos naturais e
o acesso à população a água em padrões adequados de qualidade, denotando o quão complexo
é o fenômeno da regulação, mostrando ser matéria de interesse público de toda a sociedade,
superando os limites entre regulador e regulado.
Assim, a participação dos usuários/consumidores na gestão e no processo regulatório é
extremamente importante, especialmente no que se refere aos serviços de abastecimento de
água, tendo em vista a impossibilidade de se recorrer a outro prestador de serviço.
Neste sentido Andrei Jouravlev2 discorrendo sobre a importância crucial da participação dos
consumidores no processo regulatório afirma que o objetivo do órgão regulador é proteger o
interesse público, quer dizer, proteger toda a sociedade, o que também inclui o interesse
particular dos consumidores, embora não se limite a este último. As empresas reguladas têm
interesse próprio (maximizar os seus lucros). Por isso, para equilibrar os interesses das partes
envolvidas e assegurar a proteção do interesse público, é necessária a participação no processo
regulatório de alguém capaz de representar fidedignamente os interesses particulares dos
consumidores e confrontar as pressões e os discursos da empresas reguladas. Por conseguinte,
a participação dos consumidores é essencial para salvaguardar a neutralidade e a independência
do processo regulatório, e reduzir o risco de apropriação do marco regulatório e a captura3 do
regulador.
Desta feita, o presente estudo tem por objetivo fazer uma análise da participação popular na
regulação e gestão dos recursos hídricos, cuja participação não pode se limitar ao formalismo
das representações em colegiados, fazendo-se mister a efetivação da cidadania nas políticas
públicas setoriais, ou seja, aquelas voltadas para superar a tensão entre as questões envolvendo
o abuso do poder econômico, o interesse público, os padrões éticos, sociais, a eficiência, a
transparência político-administrativa em prol da garantia da universalização dos serviços
públicos.
Neste diapasão, justifica-se a escolha do tema, em razão da importância dessas questões serem
analisadas na busca de uma melhor resposta às exigências por uma eficiente participação da
cidadania na gestão dos recursos hídricos, à luz da modernização da Administração Pública e a
efetivação do direito aos serviços públicos essenciais, tendo em vista estarem ligados,
umbilicalmente, ao princípio da dignidade da pessoa humana, fundamento do Estado
Democrático de Direito, cujo objetivo é o de reduzir as desigualdades sociais e regionais,
mediante os valores sociais da livre iniciativa, efetivando-se, assim, a plena cidadania, mormente
MARQUES NETO, Floriano Peixoto de Azevedo. Agências Reguladoras: Instrumentos do Fortalecimento
do Estado. In III Congresso Brasileiro de Regulação de Serviços Públicos Concedidos, 2003, Gramado.
Anais..., São Paulo: ABAR, 2003, p. 21.
1

JOURAVLEV, Andrei. Participação dos consumidores no processo Regulatório. In Regulação. Controle
social da prestação de serviços de água e esgoto, Fortaleza: ABAR, ARCE, 2007, p. 23.
2

O fenômeno da captura das agências reguladoras ocorre quando há distorção do interesse público em
favor do interesse privado, motivada pela enorme pressão do poder econômico das empresas reguladas e
de grupos de interesses. Esse fenômeno afeta de forma evidente, a imparcialidade das agências
reguladoras. Segundo Justen Filho “ocorre quando a agência perde sua condição de autoridade
comprometida com a realização do interesse coletivo e passa a reproduzir atos destinados a legitimar a
consecução de interesses privados dos segmentos regulados”. (JUSTEN FILHO, Marçal. – O Direito das
Agências Reguladoras Independentes, Dialética, SP, p. 369-370, 2002).
3
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por ser este um dos principais problemas na atualidade em países de modernidade tardia como é
o caso de terrae brasilis.
METODOLOGIA
Tendo em vista que o direito constitui objeto cultural, social e histórico será realizada pesquisa
bibliográfica acerca do tema, a fim de que se busquem dados capazes de possibilitar a
construção da genealogia do Estado Regulador frente à concretização da cidadania na gestão
dos recursos hídricos.
Neste sentido, a pesquisa bibliográfica visa traçar o contexto existente no surgimento e
fortalecimento da participação popular na gestão dos recursos hídricos.
RESULTADOS OBTIDOS
A Política Nacional de Recursos Hídricos adotou um modelo descentralizado e participativo de
gerenciamento de recursos hídricos, colocando o Brasil como um dos inovadores nessa matéria.
Desta feita, em termos de Política Nacional de Recursos Hídricos, o Brasil tem um dos diplomas
mais modernos do mundo.
Embora a Lei Federal nº 9.433/97 tenha sido inovadora ao tratar da gestão descentralizada dos
recursos hídricos envolvendo o Poder Público, usuários e comunidades, verifica-se que referido
diploma legal ainda carece de aplicabilidade, especialmente de participação efetiva de usuários e
dependentes dos serviços, o que pode ser constatado pela falta de informação e capacitação
técnica destes atores sociais.
Outrossim, vale ressaltar que a Agência Nacional de Águas, agência reguladora do setor e
coordenadora do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH), bem
como do Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos (SNIRH) disponibiliza em seu
sítio eletrônico cursos e seminários gratuitos sobre recursos hídricos para promover a
capacitação e a conscientização da sociedade brasileira sobre a necessidade da conservação,
uso racional, bem como participação cidadã na implementação da Política Nacional de Recursos
Hídricos.
Desta feita, referidas medidas devem ser amplamente divulgadas pelos canais de comunicação,
internet, rádio, televisão, com vistas a criar uma educação sobre recursos hídricos, de modo que
a previsão da participação popular possa de fato ser efetivada e exercer uma função útil aos
usuários e consumidores.
CONCLUSÃO
A Política Nacional de Recursos Hídricos consubstanciada na Lei Federal 9.433/97, denominada
Lei das Águas, constituiu novo marco no tratamento dos recursos hídricos brasileiros,
substituindo o antigo Código de Águas, da década de trinta.
Como se vê, a Lei das Águas reconheceu a preocupação com o uso racional da água ao afirmar
ser a água um recurso natural limitado, dotado de valor econômico, tendo por fim assegurar à
atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de água, em padrões de qualidade
adequados aos respectivos usos. Neste sentido, referido diploma legal deixou claro que em
situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano e a
dessedentação de animais.
No tocante a gestão dos recursos hídricos a Lei das Águas foi inovadora e adotou um modelo
descentralizado, o qual deve contar com a participação do Poder Público, usuários e
comunidades. Contudo, no tocante à participação popular, verifica-se que referida previsão legal
ainda carece de melhor efetivação, podendo tal fato ser atribuído ao precário acesso à
informação e capacitação técnica destes atores sociais.
Com efeito, é preciso reconhecer a atuação da Agência Nacional de Águas – ANA, ao
disponibilizar cursos e seminários, com vistas a promover a capacitação técnica e a
conscientização de usuários e de toda a sociedade sobre a necessidade da conservação, uso
racional, bem como participação na gestão e gerenciamento de recursos hídricos, a qual precisa
ser intensificada e amplamente divulgada, a fim de se estabelecer uma educação ambiental,
máxime por ser a água um recurso natural esgotável e indispensável para a sobrevivência
humana e um meio ambiente ecologicamente equilibrado.
Neste sentido, a Assembleia Geral das Nações Unidas regulamentou o entendimento discutido
durante o 4º Fórum Mundial de Água (México 2006) e editou a Resolução (A/RES/64/292), bem
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como o Conselho dos Direitos Humanos aprovou a Resolução (A/HRC/15/l.14) e o Comitê dos
Direitos Econômicos, Sociais e Culturais editou o Comentário Geral nº 15 sobre o direito à água –
artigos 11 e 12 do Pacto do Pacto Internacional sobre os Direitos Económicos, Sociais e
Culturais - reconhecendo o acesso à água potável segura e ao saneamento como um direito
humano: um direito à vida e à dignidade humana.
Portanto, como forma de evitar que a participação não se limite ao mero formalismo da
representação em conselhos e comitês, faz-se mister à capacitação técnica dos usuários e
participantes para uma participação efetiva, destacando a importância da informação como prérequisito para uma eficiente participação.
Enfim, a relevância do tema é tão grande que a Assembleia Geral das Nações Unidas proclamou
o período de 2005 a 2015 como a “Década Internacional para a Ação Água para a vida”
Resolução A/RES/57/254, a qual foi instituída no Brasil através do Decreto de 22 de março de
2005, com o objetivo de promover e intensificar a formulação e implementação de políticas,
programas e projetos relativos ao gerenciamento e uso sustentável da água, em todos os níveis,
assim como assegurar a ampla participação e cooperação das comunidades voltadas ao alcance
dos objetivos contemplados na Política Nacional de Recursos Hídricos.
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RESUMO
Esse trabalho teve por objetivo propor um novo critério para a concessão do subsídio, na forma
de tarifa social, para os serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário no
Distrito Federal.
A aplicação de subsídios às contas de água e esgotamento sanitário no Brasil teve início por
meio de política nacional da década de 1970 e foi novamente estimulada a partir da edição da Lei
Federal nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, atual marco regulatório do setor de saneamento, que
ainda acrescentou o papel das agências reguladoras como responsáveis pelo valor cobrado
pelas tarifas aplicadas no setor. Os resultados avaliados nesse estudo referem-se à pertinência
dos critérios adotados para a concessão do subsídio na forma de tarifa social; ao impacto da
cobrança da tarifa pelos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário sobre a
renda das famílias do Distrito Federal e às formas alternativas de acesso à água e esgotamento
sanitário, encontradas pelos estratos menos favorecidos em termos de renda, na capital federal.
A partir da pesquisa realizada foi possível demonstrar a relevância da tarifa social como subsídio
a cobrança pelos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário; conhecer os
critérios utilizados e propor uma alternativa para a concessão deste benefício.
Por último, foi possível observar a importância da aplicação da tarifa social, pelo
comprometimento observado na cobrança dos serviços de abastecimento de água e
esgotamento sanitário, sobre a renda das famílias do Distrito Federal, considerado alto se
comparado a estudos nacionais e internacionais.
Palavras-chave: Tarifa Social, Saneamento Básico, Estrutura Tarifária, Subsídio Tarifário.
INTRODUÇÃO
O subsídio tarifário foi instituído no Brasil, no início da década de 1970, pelo Plano Nacional de
Saneamento – Planasa. A denominação tarifa social advém da regulamentação da cobrança
pelos serviços de energia elétrica, que propôs tarifas residenciais de cunho social e suas
condições de aplicação, incluindo o perfil dos consumidores de "baixa renda" a serem
beneficiados.
A Lei Federal nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007, define subsídio como o “instrumento
econômico de política social para garantir a universalização do acesso ao saneamento básico,
especialmente para populações e localidades de baixa renda”. Segundo esta Lei, a edição de
normas econômicas e financeiras relativa aos subsídios é de competência da entidade
reguladora, que poderá adotar subsídios tarifários – quando integrarem a estrutura tarifária – e
não tarifários ou fiscais – quando decorrerem da alocação de recursos orçamentários.
OBJETIVO DO TRABALHO
Este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de avaliar os critérios adotados para concessão do
subsídio, na forma de tarifa social, para os serviços de abastecimento de água e esgotamento

296

IX Congresso Brasileiro de Regulação e 3º ExpoABAR

sanitário, como adotado pelo governo do Distrito Federal, à luz das práticas de outras vinte e
duas capitais brasileiras, onde atuam as Companhias Estaduais de Saneamento Básico – Cesbs.
Neste contexto, o objetivo principal deste trabalho foi propor um critério para concessão do
subsídio, na forma de tarifa social, que possibilitasse a aplicação do correspondente subsídio
tarifário a usuários de baixa renda, de forma que o impacto da tarifa cobrada pelos serviços de
abastecimento de água e esgotamento sanitário não sobrecarregasse o rendimento das famílias
do Distrito Federal.
O trabalho possui os seguintes objetivos específicos:
I.

pesquisar os critérios que têm sido adotados para a concessão do subsídio na forma de
tarifa social, no Distrito Federal e em outras vinte e duas capitais brasileiras, onde atuam
as Cesbs, com base em dez variáveis selecionadas;
II. calcular o impacto da tarifa cobrada pelos serviços de abastecimento de água e
esgotamento sanitário na renda das famílias do Distrito Federal; e,
III. verificar formas alternativas de acesso ao abastecimento de água e esgotamento sanitário,
encontradas pelas famílias extremamente pobres do Distrito Federal.
METODOLOGIA UTILIZADA
Visando conhecer as práticas adotadas no setor de abastecimento de água e esgotamento
sanitário no Brasil, referentes à tarifa social, este trabalho utilizou a ferramenta de benchmarking
para comparar os critérios adotados pelo Distrito Federal, para concessão deste subsídio
tarifário, com outras vinte e duas capitais brasileiras, onde atuam Companhias Estaduais de
Saneamento Básico – Cesbs. Em uma segunda abordagem, foi estimado o impacto da tarifa
cobrada pelos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário na renda das famílias
do Distrito Federal.
No presente trabalho foi realizada uma pesquisa documental, revisão de literatura e consulta aos
dados disponíveis, objetivando gerar conhecimentos sobre a aplicação da tarifa social aos
serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário.
A pesquisa se restringiu ao Distrito Federal e mais 22 capitais, onde atuam as Companhias
Estaduais de Saneamento Básico – Cesbs. Os dados das cidades de Cuiabá/MT, Campo
Grande/MS e Manaus/AM, que são atendidas, respectivamente, pela CAB – Cuiabá S/A, Águas
Guariroba S/A e Manaus Ambiental, foram excluídas, pois são atendidas por prestadores de
serviços municipais; e em Rio Branco/AC opera o Departamento Estadual de Pavimentação e
Saneamento – DEPASA, que presta somente o serviço de abastecimento de água.
Foram pesquisadas nos sítios eletrônicos de vinte e três Companhias e de suas respectivas
entidades reguladoras as dez variáveis selecionadas, a seguir:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

aplicação ou não de tarifa social;
critérios utilizados para concessão do subsídio na forma de tarifa social;
existência ou não de consumo mínimo;
existência ou não de tarifa de disponibilidade;
existência e limite de consumo subsidiado na tarifa social, em m3;
subsídio concedido na tarifa social na faixa de consumo mínimo da categoria residencial,
em percentual;
g. aplicação ou não do subsídio cruzado interno;
h. número de categorias da estrutura tarifária, em unidades;
i. número de faixas de consumo da estrutura tarifária, em unidades; e,
j. número de categorias residenciais, em unidades.
Em uma segunda etapa deste trabalho foi estimado o impacto da tarifa cobrada pelos dos
serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário na renda das famílias do Distrito
Federal, por meio da demanda por água dos consumidores residenciais. Também foram
observadas as formas alternativas de acesso ao abastecimento de água e esgotamento sanitário
das famílias extremamente pobres do Distrito Federal. Para isso, foram utilizados dados do sítio
eletrônico da Agência Reguladora de Água, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal –
ADASA – histogramas de faturamento, da Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios – PDAD/
DF-2011 e do Cadastro Único do Distrito Federal, por meio das seguintes variáveis:
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a. consumo médio de água (m3) no Distrito Federal em 2012;
b. consumo de esgoto cobrado (m3), conforme pesquisa realizada com as vinte e três Cesbs
selecionadas;
c. arifa de água no Distrito Federal (R$/m3);
d. conta média de água e esgoto (R$/m3) no Distrito Federal na classe residencial normal e
residencial popular (tarifa social);
e. renda média da população do Distrito Federal, especialmente as mais pobres, em reais;
f. formas de acesso à água para as famílias extremamente pobres; e,
g. formas de escoamento sanitário para as famílias extremamente pobres.
RESULTADOS OBTIDOS
Os resultados obtidos nesse estudo referem-se à pertinência dos critérios adotados para a
concessão do subsídio na forma de tarifa social; ao impacto da cobrança da tarifa pelos serviços
de abastecimento de água e esgotamento sanitário sobre a renda das famílias do Distrito Federal
e às formas alternativas de acesso à água e esgotamento sanitário, encontradas pelos estratos
menos favorecidos em termos de renda, na capital federal.
As Tabelas 1 e 2 a seguir apresentam os dados obtidos na pesquisa realizada nos sites das
Companhias Estaduais de Saneamento e suas respectivas agências reguladoras.
Tabela 1: Dados obtidos na pesquisa com as Companhias Estaduais de Saneamento
Sigla do
prestador

Esta
do

Tarif
a
Soci
al

Nº de
categori
as

N º
d
e
faixas
d
e
consu
mo

Ta r i f a
mínima
(m3)

Custo de
comercializaçã
o

CASAN

SC

SIM

7

19

2

10

Não

100%

CAGECE

CE

SIM

8

25

3

10

Não

100% na categoria popular e 110%
na
categoria normal

SANEPAR

PR

SIM

4

2

10

Não

50% na tarifa social e 85% na tarifa
normal

CORSAN

RS

SIM

7

10

3

Sim

50% coletado e 70% coletado e
tratado

S A N E AT I
NS

TO

SIM

5

16

2

10

Não

100%

CAESB

DF

SIM

4

12

2

10

Não

50%, 60% ou 100%

CESAN

ES

SIM

5

30

2

10

Não

25%, 52%

SABESP

SP

SIM

8

34

3

10

Não

100%

EMBASA

BA

SIM

9

47

3

10

Não

80% sistemas convencionais e 45%
outros sistemas

COPASA

MG

SIM

5

35

2

Não

50% não tratado e 90% tratado

CAGEPA

PB

SIM

5

11

2

Não

10% na tarifa social e 80%, 90% e
100%
conforme faixa de consumo

SANEAGO

GO

SIM

7

26

3

Sim

73% ou 93%

COSANPA

PA

SIM

4

12

1

10

Não

60%

AGESPISA

PI

SIM

4

10

2

10

Não

50% residencial e 80% para as
demais
categorias

CEDAE

RJ

SIM

6

15

2

15

Não

100%

DESO

SE

SIM

4

12

1

10

Não

100%

CAERN

RN

SIM

6

38

3

10

Não

70%

9

Nº de
categoria
s
residenci
ais

0

6
10

0

Esgo
to
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COMPESA

PE

SIM

4

12

1

10

Não

50% ou 100%

CASAL

AL

SIM

5

19

2

10

Não

30%, 80% ou 100%

CAERD

RO

SIM

6

28

2

10

Não

43%

CAER

RR

SIM

4

24

1

10

Não

80%

CAEMA

MA

SIM

7

23

2

10

Não

ND

CAESA

AP

ND

6

30

1

10

Não

ND

Tabela 2: Dados obtidos na pesquisa com as Companhias Estaduais de Saneamento
Sigla do
prestador

Critérios para selecionar beneficiários da tarifa social

Desconto da tarifa
social na primeira
faixa de consumo até 10 m3

Consumo
máximo com
desconto na
tarifa social

CASAN

Características do imóvel, renda familiar e posse de bens (veículo e linha
telefônica)

81,25%

50 m3

CAGECE

Características do imóvel e consumo mensal

63,00%

10 m3

SANEPAR

Características do imóvel, renda familiar e consumo mensal per capita.

79,00%

10 m3 e
2,5m3/mês/pessoa

CORSAN

Características do imóvel, renda familiar e pontos de ligação de água

60,00%

10 m3

S A N E AT I
NS

Características do imóvel, renda familiar, consumo mensal per capta,
pontos de água e consumo de energia elétrica

63,00%

10 m3

CAESB

Características do imóvel

25,00%

35 m3

CESAN

Renda familiar

60,00%

20 m3

SABESP

Características do imóvel, renda familiar, consumo de energia elétrica

66,00%

Não há limite

EMBASA

Renda familiar

55,00%

40 m3

COPASA

Renda familiar

40,00%

15 m3

CAGEPA

Renda familiar e consumo de energia elétrica

53,00%

10 m3

SANEAGO

Características do imóvel, renda familiar e ausência de fontes
alternativas
de abastecimento

50,00%

20 m3

COSANPA

Consumo mensal

30,00%

10 m3

AGESPISA

Características do imóvel, renda familiar e consumo mensal

56,00%

10 m3

CEDAE

Renda familiar e localização

13,00%

15 m3

DESO

Renda familiar e consumo mensal

50,00%

10 m3

CAERN

Características do imóvel, renda familiar, localização, pontos de água

80,00%

10 m3

COMPESA

Características do imóvel, renda familiar e consumo de energia elétrica

80,00%

10 m3

CASAL

Renda familiar

50,00%

20 m3

CAERD

Renda familiar e consumo mensal

48,00%

15 m3

CAER

Características do imóvel, renda familiar e consumo de energia elétrica

51,00%

10 m3

CAEMA

ND

25,00%

20 m3

CAESA

ND

ND

ND

Em 2013, todas as Companhias Estaduais pesquisadas no presente trabalho aplicavam a tarifa
social. Em relação à quantidade de critérios adotados para concessão do subsídio, na forma de
tarifa social, por cada Cesb selecionada para a pesquisa, constata-se que mais de 82% utilizam
até três critérios; sendo que 34,78% utilizam três critérios simultâneos.
A renda familiar e as características construtivas do imóvel são os critérios mais utilizados para
concessão do subsídio na forma de tarifa social; e na sequência aparecem o consumo mensal de
água e o consumo de energia elétrica.
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A partir dos dados coletados sobre as Cesbs, constatou-se que somente duas Companhias,
entre as vinte e três pesquisadas, utilizam o custo de disponibilidade, também chamado tarifa de
disponibilidade, adicionado ao consumo efetivo do usuário: a CORSAN e a SANEAGO. Portanto,
somente estas duas Companhias não possuem, em sua estrutura tarifária, a cobrança baseada
em um consumo mínimo. As demais vinte e uma Cesbs utilizam a cobrança de uma conta
mínima, calculada pela multiplicação do consumo mínimo (m3) pela tarifa mínima (R$/m3).
Destas vinte e uma Cesbs, dezenove utilizam como consumo mínimo o valor de 10 m3 mensais;
para a Companhia Estadual de Águas e Esgotos – CEDAE este valor é de 15 m3 e no caso da
Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA MG, 6 m3.
Dentre as vinte e três Companhias selecionadas, uma não tinha dados disponíveis sobre limite de
consumo subsidiado na tarifa social – a Companhia de Água e Esgoto do Amapá – CAESA. A
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP não apresenta limite de
consumo a ser subsidiado, ou seja, todas as faixas de consumo apresentam valores menores da
tarifa social em relação à tarifa normal; as demais Cesbs apresentam limites variáveis de
consumo máximo subsidiado na tarifa social, sendo que 47,83% das Cesbs selecionadas
aplicam o subsídio na tarifa social somente até 10 m3. Acima deste consumo o usuário pagará o
mesmo valor da tarifa normal.
O subsídio concedido na faixa de consumo mínimo da tarifa social varia bastante, apresentando
a maior concentração – 43,48% das Companhias, na faixa de subsídio de 41 a 60%. Analisando,
ainda, o subsídio na tarifa social na faixa de consumo mínimo, 17,39% aplicam subsídio entre 21
a 40% em relação à tarifa normal e 26,09% entre 61 e 80%. Portanto, observa-se que
praticamente 70% das Cesbs aplicam, na faixa de consumo mínimo da tarifa social, subsídios
entre 41 e 80% em relação à tarifa normal.
A pesquisa realizada com as vinte e três Cesbs selecionadas demonstrou que, em 2013, todas
fizeram uso do subsídio cruzado interno. Estas Companhias utilizam a tarifa social e o subsídio
tarifário, por meio da estrutura tarifária, atribuindo valores de tarifas maiores conforme as faixas
de consumo e as categorias de usuário. As categorias comercial, industrial e pública possuem
tarifas superiores às da categoria residencial.
O subsídio tarifário é aplicado sob três formas: i) por faixas de consumo – quanto maior o
consumo maior a tarifa; ii) entre categorias – quando há diferenciação de tarifas nas diferentes
categorias, por exemplo, a categoria pública tem a tarifa maior que a residencial; iii) entre classes
– dentro da mesma categoria, em classes diferentes, por exemplo, na categoria residencial,
quando há a categoria residencial normal e a categoria residencial tarifa social.
As Cesbs utilizam categorias para diferenciação dos usuários, sendo que mais de 52% das
Cesbs selecionadas utilizam 4 ou 5 categorias para diferenciação dos usuários. As categorias
mais encontradas foram: residencial social, residencial normal, comercial, industrial e pública.
Aproximadamente 70% das Companhias utilizam de 11 a 30 faixas de consumo em toda a sua
estrutura tarifária. Também foi observado na pesquisa com as vinte e três Cesbs selecionadas
que o maior número de faixas de consumo está na categoria residencial. As categorias comercial,
industrial e pública, dispõem de duas a quatro faixas de consumo, cada uma.
A Tabela 3 a seguir demonstra a estrutura tarifária da categoria residencial nas companhias
selecionadas para esta pesquisa.
Tabela 3: Estrutura tarifária da categoria residencial das vinte e três Cesbs selecionadas
Estrutura Tarifária da Categoria Residencial Normal

Sigla do prestador

Estado

CASAN

SC

0 a 10

11 a 25

26 a 50

>50

CAGECE

CE

0 a 10

11 a 15

16 a 20

21 a 50

>50

SANEPAR

PR

0 a 10

11 a 30

>30

CORSAN

RS

0 a 10

>10

SANEATINS

TO

0 a 10

11 a 16

16 a 20

21 a 25

26 a 30

31 a
35

CAESB

DF

0 a 10

11 a 15

16 a 25

26 a 35

36 a 50

>50

CESAN

ES

0 a 10

11 a 15

16 a 20

21 a 30

31 a 50

>50

SABESP

SP

0 a 10

11 a 20

21 a 30

31 a 50

>50

35 a 40

41 a 60

>60
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EMBASA

BA

0 a 10

11 a 15

16 a 20

21 a 25

26 a 30

31 a
40

COPASA

MG

0a6

7 a 10

11 a 15

16 a 20

20 a 40

>40

CAGEPA

PB

0 a 10

11 a 20

21 a 30

>30

SANEAGO

GO

0 a 10

11 a 15

16 a 20

21 a 25

26 a 30

31 a
40

COSANPA

PA

0 a 10

11 a 20

21 a 30

31 a 40

41 a 50

>50

AGESPISA

PI

0 a 10

11 a 25

> 25

CEDAE

RJ

0 a 15

16 a 30

31 a 45

46 a 60

>60

DESO

SE

0 a 10

11 a 20

21 a 30

31 a 50

51 a 100

>100

CAERN

RN

0 a 10

11 a 15

16 a 20

21 a 30

31 a 50

51 a
100

COMPESA

PE

0 a 10

11 a 20

21 a 30

31 a 50

51 a 90

>90

CASAL

AL

0 a 10

11 a 15

16 a 20

21 a 30

31 a 40

41 a
50

51 a 90

CAERD

RO

0 a 10

11 a 15

16 a 20

21 a 25

26 a 30

31 a
50

>50

CAER

RR

0 a 10

11 a 19

20 a 30

31
100

101 a 200

>200

CAEMA

MA

0 a 10

11 a 20

21 a 30

31 a 50

>50

CAESA

AP

0 a 10

11 a 20

21 a 30

31 a 50

>50

a

41 a 50

>50

41 a 50

>50

>100

91
150

a

>150

Fonte: elaborado pelo autor, a partir de consulta nos sítios eletrônicos das Cesbs e suas entidades
reguladoras.

Após o estudo de benchmarking, passa-se agora, à estimativa do impacto da tarifa cobrada
pelos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário na renda das famílias do
Distrito Federal.
A importância da distribuição de água potável está relacionada com as condições de vida, uma
vez que a quantidade e qualidade da água usada pelos lares afeta a higiene e a saúde de seus
membros. Razzolini e Gunther (2008, p. 22) afirmam que “o provimento adequado de água, em
quantidade e qualidade, é essencial para o desenvolvimento socioeconômico local, com reflexos
diretos sobre as condições de saúde e bem-estar da população”. Em geral, com melhor acesso
aos serviços de água a qualidade da saúde aumenta.
De fato, o acesso à água é um dos indicadores que o Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento - PNUD utiliza para avaliar a qualidade de vida da população mundial.
A literatura que trata da água potável refere-se, principalmente, às quantidades necessárias para
consumo humano. A Organização Mundial da Saúde (WHO, 2003) considera que entre 20 e 50
litros por dia é a quantidade mínima razoável e como valor ótimo indica entre 100 e 200 litros/
pessoa/dia. No mesmo documento também é citado o mínimo recomendado por outros autores,
conforme Tabela 4, a seguir, (WHO, 2003, p.1).
Tabela 4: Quantidade diária e mensal recomendada de água para consumo humano
Fonte

Litros/pessoa/dia

m3/residência/mês

WELL1

20

2,0

Sphere2

7,5-15

0,8-1,5

Gleick3

50

5,0

Fonte: WHO, 2003.
Nota:
1. WELL 1998, Guidance manual on water supply and sanitation programmes, WEDC, Loughborough, UK.
2. Gleick P H, 1996, Basic water requirements for human activities: meeting basic needs, Water
International, 21: 83-92.
3. Gleick P H, 1996, Basic water requirements for human activities: meeting basic needs, Water
International, 21: 83-92.
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No Distrito Federal, a demanda por água pode ser observada por meio dos histogramas de
consumo dos usuários dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário
prestados pela Companhia de Saneamento Ambiental – CAESB.
Segundo dados disponíveis no site da Agência Reguladora1, o volume total faturado para
abastecimento de água no Distrito Federal no ano de 2012, correspondente a todas as categorias
de usuários, foi de 184.222.024 m3; considerando-se somente a categoria residencial foi de
150.637.258 m3. A população do Distrito Federal estimada para 2012, segundo dados do IBGE
(2013b) era de 2.727.098 pessoas2. Desta maneira, pode-se concluir que o consumo médio de
água per capita no Distrito Federal, em 2012, foi de aproximadamente 55,24 m3/hab./ano, o que
corresponde a 4,60 m3/hab./mês ou 153,44 litros/hab./dia.
De acordo com dados do Censo Demográfico 2010 (IBGE, 2013b), existiam 728.222 famílias no
Distrito Federal, em 2010. No mesmo ano a população era de 2.570.160 pessoas, o que nos
fornece uma média de 3,5 pessoas/família. Multiplicando-se a média de consumo de 4,60 m3/
hab./m pela média de 3,5 pessoas/família, obtém-se uma média de aproximadamente 16 m3/
residência/mês.
O Distrito Federal é composto por 31 regiões administrativas. Os dados de população e renda
disponíveis são de 2011, quando existiam somente 30 regiões administrativas. A Região
Administrativa RA XXXI – Fercal assumiu essa condição em 29 de janeiro de 2012.
A Tabela 5 a seguir, demonstra a distribuição da renda per capita, conforme a Região
Administrativa do Distrito Federal.
Tabela 5: População, renda domiciliar per capita e renda total no DF segundo as Regiões
Administrativas – Distrito Federal - 2011
Renda domiciliar mensal
Grupo

Região Administrativa
Distrito Federal

Grupo I
A l t a
Renda
(acima
de R$
2.501,00
)

Grupo
I
I
MédiaA l t a
Renda
(entre
R
$
1.001,00
e
R
$
2.500,
00)

1

População
2.556.149

Domiciliar
4.640,86

Per capita

Renda total anual (R$)

1.401,41

46.568.904.304

Lago Sul

29.677

18.950,96

5.756,38

2.220.817.160

Lago Norte

33.526

14.084,57

4.864,87

2.120.295.211

Sudoeste/Octogonal

51.565

11.963,81

4.727,42

3.169.002.360

Park Way

19.648

12.806,28

3.656,21

933.883.783

Brasília

209.926

10.484,55

3.648,89

9.957.959.467

Jardim Botânico

23.856

11.817,42

3.449,62

1.069.823.751

Águas Claras

109.935

7.979,76

2.375,70

3.395.243.534

Cruzeiro

31.230

6.580,22

2.021,16

820.570.748

Guará

107.817

6.016,32

1.850,35

2.593.489.417

Vicente Pires

67.783

6.327,82

1.707,94

1.505.000.861

Sobradinho

59.024

4.872,95

1.455,34

1.116.699.846

Núcleo Bandeirante

22.569

4.544,85

1.388,09

407.261.442

Sobradinho II

94.279

4.858,82

1.330,25

1.630.390.316

Taguatinga

197.783

4.427,16

1.310,86

3.370.455.703

Candangolândia

15.953

4.066,56

1.064,08

220.678.487

Gama

127.475

3.604,08

1.015,77

1.683.308.649

Disponível em:

<http://www.adasa.df.gov.br/index.php?
option=com_content&view=article&id=1070&Itemid=275>. Acesso em: 15 mai. 2013.
2

Fonte: http://www.ibge.gov.br/estadosat/temas.php?sigla=df&tema=projecao2013.
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Grupo
I I I
MédiaBaixa
Renda
(entre R$
501,00 e
R$
1.000,0
0)

Grupo
IV Baixa
Renda
(até R$
500,00)

Riacho Fundo

35.268

3.271,14

850,72

390.041.509

SIA - St de Ind. e Abastecim.

2.448

2.736,80

827,94

26.348.363

Santa Maria

119.444

2.483,73

658,97

1.023.230.165

Ceilândia

404.287

2.351,83

642,69

3.377.805.756

Brazlândia

49.418

2.443,12

642,21

412.577.539

Planaltina

161.812

2.308,51

634,35

1.334.390.753

Samambaia

201.871

2.158,99

577,67

1.515.992.667

Riacho Fundo II

37.051

2.156,37

563,31

271.325.585

São Sebastião

77.793

1.877,41

501,47

507.141.124

Recanto das Emas

124.755

1.914,18

491,12

796.505.783

Paranoá

42.427

1.957,86

487,55

268.908.690

Varjão

9.021

1.575,83

424,65

49.799.979

Itapoã

56.360

1.358,96

343,80

251.895.384

SCIA - Estrutural

32.148

1.263,01

306,42

128.060.272

Fonte: Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios – PDAD/DF/DF-2011
A maior renda mensal, presente na região administrativa do Lago Sul, é 18 vezes maior que a
menor renda, presente no SCIA-Estrutural.
O salário mínimo vigente em 2011 era R$ 545,00. As seis regiões administrativas com menor
renda per capita, SCIA-Estrutural, Recanto das Emas, Paranoá, Itapoã, Varjão e São Sebastião,
apresentaram valores de rendimento mensal per capita abaixo do salário mínimo. Enquanto isso,
as três regiões administrativas com maior renda per capita, Lago Sul, Lago Norte e Sudoeste/
Octogonal apresentaram uma renda média mensal per capita superior a R$ 4.727,42.
Santos (2002) apresenta na Tabela 6, a seguir, para cada conjunto de países, a renda per capita
(US$/hab.ano), o consumo per capita diário (l/hab.dia), o consumo per capita anual (m3/hab.ano),
a tarifa média praticada (US$/m3) e o dispêndio com água e esgoto sobre a renda per capita (%).
Tabela 6: Percentual de dispêndio médio com água e esgoto – uso doméstico, em relação à
renda (m3/hab.ano x US$/m3)/(US$/hab.ano) - 1997
Renda per
capita

Consumo
per capita
dia

País
1

2
US$/hab.ano

Consumo
per capita
anual
3

Ta r i f a
média

Dispêndio com água e
esgoto/Renda per capita

4

5 = (3 x 4)/1

l/hab.dia

m 3 /
hab.ano

US$/m3

%

Hungria

4.652,00

102

37,230

0,820

0,66%

Rep. Tcheca

5.479,00

113

41,245

0,680

0,51%

Alemanha

26.217,00

116

42,340

3,890

0,63%

Bélgica

24.541,00

122

44,530

2,140

0,39%

Holanda

24.921,00

130

47,450

3,160

0,60%

França

23.954,00

137

50,005

3,110

0,65%

Dinamarca

32.752,00

139

50,735

3,180

0,49%

Inglaterra e País de Gales

23.810,00

141

51,465

3,110

0,67%

Finlândia

25.099,00

145

52,925

2,760

0,58%

Escócia

23.810,00

148

54,020

1,440

0,33%
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Suíça

36.762,00

158

57,670

1,290

0,20%

Espanha

14.786,00

158

57,670

1,070

0,42%

Luxemburgo

42.732,00

170

62,050

1,010

0,15%

Turquia

3.092,00

182

66,430

1,560

3,35%

Coréia

6.829,00

183

66,795

0,340

0,33%

Suécia

26.863,00

195

71,175

2,600

0,69%

Grécia

11.555,00

200

73,000

1,140

0,72%

Itália

20.680,00

213

77,745

0,840

0,32%

Austrália

19.900,00

268

97,820

1,640

0,81%

Japão

30.107,00

279

101,835

2,100

0,71%

Estados Unidos

32.184,00

305

111,325

1,250

0,43%

Canadá

19.779,00

326

118,990

0,700

0,42%

Fonte: Santos, 2002.
A partir desses dados, Santos (2002, p. 141), elaborou a Tabela 7, a seguir, com a renda
comprometida com água e esgoto no uso doméstico. Observa-se que na faixa de consumo de
150-170 l/hab.dia a renda comprometida varia de 0,15 a 0,42%.
Tabela 7: Renda comprometida com água e esgoto – uso doméstico
Faixa de consumo

Renda comprometida

l/hab.dia

% renda per capita

100-130

0,39 a 0,65

130-150

0,33 a 0,67

150-170

0,15 a 0,42

170-200

0,33 a 0,72

> 200

0,32 a 0,81

Fonte: Santos, 2002, p. 141.
Os dados de comprometimento da renda média com os serviços de abastecimento de água e
esgotamento sanitário no Distrito Federal podem ser vistos na Tabela 8 a seguir. Para a análise foi
utilizado o consumo médio por domicílio para toda a região, calculado anteriormente, que
corresponde a 16 m3. Considerando que a tarifa de esgoto é calculada em 100% do valor da
tarifa de água, a conta média dos usuários de água e esgoto do Distrito Federal deveria variar
entre de R$ 55,62 e R$ 73,66, respectivamente, para a categoria residencial popular e normal, no
período compreendido entre 01 de março de 2011 e 29 de fevereiro de 2012. Esses valores foram
utilizados para calcular o impacto da tarifa cobrada pelos serviços de abastecimento de água e
esgotamento sanitário na renda das famílias do Distrito Federal. O percentual do dispêndio médio
em água e esgoto como parte da renda foi estimado a partir da parcela comprometida pelo
usuário com o pagamento de sua conta de água e esgoto.
Tabela 8: Comprometimento médio da renda com os serviços de abastecimento de água e
esgotamento sanitário da categoria residencial no Distrito Federal em 2011
Comprometimento da renda com os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário da Categoria
Residencial no Distrito Federal em 2011
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Região
Administrat
iva

Populaçã
o Total

Renda
domiciliar
mensal
(R$)

Renda
per capita
mensal
(R$)

Renda Total
Anual (R$)

C a t e g o r i a
Residencial
Popular
comprometimento
da
renda (%)

Categoria
Residencial Normal comprometimento da
renda (%)

SCIA-Estrutural

32.148

1.263,0
1

306,42

128.060.272

4,40

5,83

Itapoã

56.360

1.358,9
6

343,8

251.895.384

4,09

5,42

Varjão

9.021

1.575,8
3

424,65

49.799.979

3,53

4,67

Paranoá

42.427

1.957,8
6

487,55

268.908.690

2,84

3,76

Recanto das
Emas

124.755

1.914,1
8

491,12

796.505.783

2,91

3,85

São Sebastião

77.793

1.877,4
1

501,47

507.141.124

2,96

3,92

Riacho FundoII

37.051

2.156,3
7

563,31

271.325.585

2,58

3,42

Samambaia

201.871

2.158,9
9

577,67

1.515.992.667

2,58

3,41

Planaltina

161.812

2.308,5
1

634,35

1.334.390.753

2,41

3,19

Brazlândia

49.418

2.443,1
2

642,21

412.577.539

2,28

3,01

Ceilândia

404.287

2.351,8
3

642,69

3.377.805.756

2,36

3,13

Santa Maria

119.444

2.483,7
3

658,97

1.023.230.165

2,24

2,97

SIA

2.448

2.736,8
0

827,94

26.348.363

2,03

2,69

Riacho Fundo

35.268

3.271,1
4

850,72

390.041.509

1,70

2,25

Gama

127.475

3.604,0
8

1015,77

1.683.308.649

1,54

2,04

Candangolândia

15.953

4.066,5
6

1064,08

220.678.487

1,37

1,81

Taguatinga

197.783

4.427,1
6

1.310,8
6

3.370.455.703

1,26

1,66

SobradinhoII

94.279

4.858,8
2

1.330,2
5

1.630.390.316

1,14

1,52

N ú c l e o
Bandeirante

22.569

4.544,8
5

1.388,0
9

407.261.442

1,22

1,62

Sobradinho

59.024

4.872,9
5

1.455,3
4

1.116.699.846

1,14

1,51

Vicente Pires

67.783

6.327,8
2

1.707,9
4

1.505.000.861

0,88

1,16

Guará

107.817

6.016,3
2

1.850,3
5

2.593.489.417

0,92

1,22

Cruzeiro

31.230

6.580,2
2

2.021,1
6

820.570.748

0,85

1,12
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Águas Claras

109.935

7.979,7
6

2.375,7
0

3.395.243.534

0,70

0,92

Jardim Botânico

23.856

11.817,
42

3.449,6
2

1.069.823.751

0,47

0,62

Brasília

209.926

10.484,
55

3.648,8
9

9.957.959.467

0,53

0,70

Park Way

19.648

12.809,
28

3.656,2
1

933.833.783

0,43

0,58

Sudoeste/
Octogonal

51.565

11.963,
81

4.727,4
2

3.169.002.360

0,46

0,62

Lago Norte

33.526

14.084,
57

4.864,8
7

2.120.295.211

0,39

0,52

Lago Sul

29.677

18.950,
96

5.756,3
8

2.220.817.160

0,29

0,39

D i s t r i t o
Federal

2.556.14
9

4.640,8
6

1.318,8
5

1,20

1,59

Fonte: elaborado pelo autor a partir dos dados da Tabela 5 deste trabalho e da tarifa praticada pela CAESB
e m 2 0 1 1 . D i s p o n í v e l e m : < h t t p : / / w w w. a d a s a . d f . g o v. b r / i n d e x . p h p ?
option=com_content&view=article&id=644%3 Aap- 0032011-reajuste-tarifario-anual-2011irt-2011caesb&catid=78&Itemid=275>. Acesso em: 25 jun. 2013.

Os percentuais de comprometimento da renda com os serviços de água e esgoto das Regiões
Administrativas do Distrito Federal, entre os estratos menos favorecidos da população, estão
bem acima da média encontrada na pesquisa internacional.
Na Tabela 9, a seguir, conforme IBGE (2013a), pode ser observado o percentual de despesa com
água e esgoto médio no Brasil no período de 2008-2009.
Tabela 9: Distribuição das despesas monetária e não monetária mensal média familiar, por
classes de rendimento total e variação patrimonial mensal familiar, segundo os tipos de despesa
– Brasil – 2008/2009
Distribuição das despesas monetária e não monetária média mensal familiar (%)
Tipos de despesa

Classes de rendimento total e variação patrimonial mensal familiar (R$) (1)
Total

A t é
830
(2)

De 830 a
1.245

De 1.245
a
2.490

De 2.490
a
4.150

De 4.150
a
6.225

De 6.225
a
10.375

Mais de
10.375

Despesa Total

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Despesas correntes

92,1

96,9

96,4

95,0

92,9

90,0

92,0

87,1

Despesas de consumo

81,3

93,9

92,0

88,7

84,2

79,2

78,2

67,2

Alimentação

16,1

27,8

24,8

20,9

16,7

13,7

11,7

8,5

Habitação

29,2

37,2

36,8

33,3

30,2

27,6

25,1

22,8

Aluguel

12,8

17,5

17,6

15,6

13,4

11,5

10,0

8,8

Aluguel monetário

1,8

3,3

2,9

2,2

1,8

1,6

1,4

1,0

Aluguel não monetário

10,9

14,2

14,7

13,4

11,6

9,9

8,6

7,8

Condomínio

0,8

0,2

0,2

0,3

0,7

1,0

1,3

1,5

Serviços e taxas

7,0

8,9

9,1

8,6

7,6

6,8

5,9

4,5

Energia elétrica

2,3

3,5

3,4

3,1

2,5

2,1

1,6

1,2

Telefone fixo

1,0

0,7

1,2

1,5

1,4

1,1

0,8

0,5

Telefone celular

1,0

0,8

0,9

1,0

1,0

1,1

1,1

0,9

Pacote de telefone, TV e internet

0,6

0,1

0,2

0,4

0,7

0,9

0,7

0,7

Gás doméstico

0,8

2,1

1,7

1,2

0,7

0,5

0,4

0,2
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Água e esgoto

0,9

1,6

1,5

1,3

0,9

0,7

0,5

0,4

Outros

0,4

0,1

0,1

0,2

0,4

0,5

0,7

0,6

Manutenção do lar

3,9

3,5

3,2

3,1

3,6

4,3

4,2

4,8

Artigos de limpeza

0,6

1,1

0,9

0,8

0,6

0,4

0,4

0,3

Mobiliários e artigos do lar

1,8

2,5

2,2

2,0

1,8

1,6

1,5

1,4

Eletrodomésticos

2,1

3,2

2,9

2,6

2,2

1,8

1,7

1,3

Consertos de artigos do lar

0,2

0,3

0,3

0,3

0,3

0,2

0,2

0,2

Vestuário

4,5

5,4

5,2

5,3

5,0

4,2

4,0

3,2

Roupa de homem

1,1

1,3

1,2

1,3

1,2

1,1

1,0

0,8

Roupa de mulher

1,4

1,5

1,5

1,6

1,5

1,3

1,3

1,0

Roupa de criança

0,5

0,9

0,8

0,7

0,6

0,4

0,3

0,2

Calçados e apetrechos

1,3

1,4

1,4

1,5

1,4

1,2

1,2

0,9

Jóias e bijuterias

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,3

Tecidos e armarinhos

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

Transporte

16,0

9,7

11,1

13,7

16,6

17,5

19,8

17,7

Urbano

2,2

3,8

4,2

3,5

2,7

1,6

1,2

0,6

Gasolina - veículo próprio

2,6

1,4

1,7

2,5

3,2

3,2

3,0

2,4

Álcool - veículo próprio

0,5

0,1

0,2

0,3

0,5

0,7

0,7

0,5

Manutenção e acessórios

1,7

0,9

1,0

1,6

2,0

2,0

1,8

1,6

Aquisição de veículos

6,9

2,4

3,0

4,5

6,5

8,0

10,3

9,4

Viagens esporádicas

1,2

0,8

0,8

0,8

1,0

1,1

1,6

2,0

Outras

0,8

0,3

0,3

0,5

0,7

0,9

1,2

1,1

Higiene e cuidados pessoais

1,9

2,8

2,7

2,6

2,1

1,8

1,5

1,0

Perfume

0,8

1,2

1,1

1,1

0,9

0,7

0,6

0,4

Produtos parqa cabelo

0,2

0,3

0,2

0,2

0,2

0,2

0,1

0,1

Sabonete

0,1

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,0

Instrumentos e produtos de uso
pessoal

0,9

1,2

1,2

1,1

1,0

0,8

0,7

0,6

Assistência à saúde

5,9

5,5

6,0

6,1

5,9

5,7

6,1

5,6

Remédios

2,8

4,2

4,4

3,7

2,9

2,3

1,9

1,9

Plano/seguro-saúde

1,7

0,3

0,5

1,1

1,8

2,1

2,5

2,4

Consulta e tratamento dentário

0,3

0,1

0,1

0,2

0,3

0,3

0,4

0,4

Consulta médica

0,2

0,2

0,3

0,3

0,3

0,2

0,2

0,2

Tratamento médico e ambulatorial

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,1

0,3

Serviços de cirurgia

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,5

0,1

Hospitalização

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

Exames diversos

0,2

0,3

0,3

0,3

0,2

0,1

0,1

0,1

Material de tratamento

0,2

0,2

0,2

0,3

0,2

0,3

0,2

0,2

Outras

0,0

0,0

0,1

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

Fonte: IBGE, 2013a.

As classes que auferiam rendimento menor – até R$ 1.245,00 (o que corresponde a três salários
mínimos da época – R$ 415,00) – despendiam em média 1,6% com pagamentos referentes a
contas de água e esgoto, considerando-se a pesquisa realizada pelo IBGE em nível nacional, no
ano de 2008. Já no Distrito Federal, para o ano de 2011 (Tabela 7), as famílias com rendimento

307

IX Congresso Brasileiro de Regulação e 3º ExpoABAR

mensal até R$ 1.635,00 (o que corresponde a três salários mínimos da época – R$ 545,00),
comprometiam, em média, entre 3,53 e 5,83% de sua renda com os serviços de abastecimento
de água e esgotamento sanitário.
A fim de entender melhor as condições de consumo de água das famílias extremamente pobres
do Distrito Federal, realizou-se uma análise baseada nos dados do Cadastro Único do Distrito
Federal.
São consideradas famílias pobres e extremamente pobres aquelas que auferem,
respectivamente, renda mensal per capita entre R$ 70,01 e R$ 140,00 e inferior a R$ 70,00,
conforme dispõe a regulamentação do programa “Bolsa Família”, instituído pela Lei Federal nº
10.836, de 9 de janeiro de 2004.
Segundo dados do Cadastro Único de 2012 existiam no Distrito Federal 67.084 famílias vivendo
na condição de extrema pobreza, sendo que aproximadamente 17% dessas famílias declararam
não ter a acesso a água encanada, conforme Figura 1 a seguir.
Figura 1: Famílias extremamente pobres com acesso à água canalizada no DF

Fonte: Relatório de Informações Sociais. Disponível em:
<http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/RIv3/geral/index.php>. Acesso em: 14 fev. 2013.

A Figura 2 a seguir demonstra as formas de acesso à água, declaradas pelas famílias
extremamente pobres do Distrito Federal. Dos 17% que não registraram o acesso a água
encanada, 12,59% utilizam água de poço ou nascente, 0,16% de cisternas e 4,74% outras
formas.
Figura 2: Formas de acesso à água para as famílias extremamente pobres do DF

Fonte: Relatório de Informações Sociais. Disponível em:
<http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/RIv3/geral/index.php>. Acesso em: 14 fev. 2013.

A figura 3, a seguir, demonstra que pouco mais de 70% têm acesso à rede coletora de esgotos
ou a rede pluvial.
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Figura 3: Formas de escoamento sanitário das famílias extremamente pobres do DF

Fonte: Relatório de Informações Sociais. Disponível em:
<http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/RIv3/geral/index.php>. Acesso em: 14 fev. 2013.

Pela figura anterior é possível perceber que a cobertura dos serviços de esgoto é bem inferior a
de água. Enquanto 82,42% da população extremamente pobre do Distrito Federal tem acesso à
rede geral de distribuição de água, apenas 70,37% tem acesso à rede coletora de esgotos.
Ademais, neste último percentual estão incluídos os domicílios ligados à rede coletora de esgotos
ou a rede pluvial, sendo que a última opção não é considerada uma solução de destino final
adequado.
CONCLUSÕES/RECOMENDAÇÕES
A partir da pesquisa realizada foi possível demonstrar a relevância da tarifa social como subsídio
a cobrança pelos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário; conhecer os
critérios utilizados e propor uma alternativa para a concessão deste benefício. Portanto, pode-se
concluir que:
i. a tarifa social é aplicada em todas as capitais selecionadas para esta pesquisa;
ii. o critério característica construtiva do imóvel, para concessão do subsídio na forma de tarifa
social, quando usado isoladamente, pode gerar distorções e possibilitar o acesso ao subsídio
tarifário por uma parcela inexpressiva da população, como ocorre com os serviços de
abastecimento de água e esgotamento sanitário do Distrito Federal;
iii. o critério renda é o mais utilizado para concessão do subsídio na forma de tarifa social e
demonstra ser o mais adequado para a localização dos estratos populacionais que dele
necessitam.
iv. dentre as ferramentas para concessão do subsídio na forma de tarifa social por meio do
critério renda, no caso do Distrito Federal, têm-se: o Cadastro Único do Governo do Distrito
Federal e a Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios – PDAD, realizada pela Companhia
de Planejamento do Distrito Federal – CODEPLAN;
v. a tarifa cobrada pelos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no Distrito
Federal, verificado em 2011, gera um impacto sobre o rendimento das famílias de baixa renda
acima do recomendado pela Organização Mundial de Saúde – OMS e do percentual
observado em diversos outros países;
vi. em 2012, entre as famílias extremamente pobres do Distrito Federal – aquelas que auferem
rendimento abaixo de R$ 70,00 mensais per capita – 17% não estão conectadas à rede geral
de abastecimento de água, o que demonstra a necessidade de um estudo mais aprofundado
para o levantamento das causas desse alto percentual.
Como recomendação, sugere-se que:
i.

seja considerado o critério renda para concessão do subsídio na forma de tarifa social, de
modo a possibilitar o acesso a usuários de baixa renda;
ii. o cadastro de beneficiados deve apresentar meios adequados de atualização, que não gerem
altas despesas para seu administrador; e

309

IX Congresso Brasileiro de Regulação e 3º ExpoABAR

iii. o volume de pessoas atendidas com o benefício deve ser representativo em relação à
quantidade total de usuários.
Verifica-se também a necessidade de uma avaliação mais criteriosa das razões pelas quais
aproximadamente 17% das famílias extremamente pobres do DF acusaram não ter acesso à
água pela rede geral de distribuição e qual a adequabilidade desses serviços, o que provoca
alguns questionamentos:
a. A Companhia de Saneamento disponibiliza a água na porta desses domicílios?
b. Os usuários preferem formas alternativas de acesso para evitarem custos adicionais ou
realmente estes serviços não estão disponíveis?
Recomenda-se que a entidade reguladora do Distrito Federal estude novos critérios de
classificação para concessão de benefícios a serem incorporados na tarifa popular/social,
utilizando a variável renda em substituição ou em conjunto à variável característica construtiva do
imóvel.
Os estudos realizados neste trabalho podem representar um importante passo para
estabelecimento da tarifa social dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário
no Distrito Federal. Será necessário, ainda, o aprofundamento no assunto, principalmente nos
seguintes temas:
a.
b.
c.
d.
e.

quantificação dos potenciais beneficiários dos subsídios a serem concedidos;
determinação da demanda por água para cada estrato de rendimento;
disposição a pagar pelos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário;
cálculo do custo por metro cúbico dos serviços prestados;
determinação da diferença entre o valor unitário que os usuários potencialmente beneficiários
dos subsídios têm capacidade de dispender e o custo unitário associado à prestação dos
serviços de saneamento;
f. definição do volume de água e de esgoto a ser subsidiado;
g. cálculo do montante de subsídios a serem concedidos;
h. cálculo do impacto do aumento do subsídio tarifário aos demais usuários dos serviços de
abastecimento de água e esgotamento sanitário.
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RESUMO
Desde o ano de 2012, a Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Geração da Agência
Nacional de Energia Elétrica – SFG/ANEEL tem se dedicado a aprimorar e reestruturar
procedimentos e instrumentos para uma nova metodologia de avaliação da prestação do serviço
adequado por empreendimentos de geração de energia elétrica, bem como no desenvolvimento
de indicadores relacionados às ações de fiscalização que propiciem uma avaliação qualitativa da
citada prestação de serviço.
O presente trabalho tem por objetivo mostrar os motivos que levaram a área a reciclar seus
procedimentos de fiscalização, divulgar a nova metodologia desenvolvida e mostrar as
expectativas da ANEEL com relação à implementação e resultados futuros.
O desenvolvimento de uma nova metodologia e de novos procedimentos para fiscalização dos
empreendimentos de geração de energia elétrica teve como intuito aprimorar as práticas de
fiscalização junto aos numerosos agentes de geração de energia elétrica e suas instalações,
sempre em busca da prestação de um serviço adequado, ou seja, que obedece a requisitos de
qualidade, regularidade, segurança, atualidade, continuidade e eficiência, nos termos da Lei nº
8.987/1995.
A nova metodologia baseia-se em uma fiscalização em três níveis de atuação, sendo eles
compostos por monitoramento, ação à distância e ação presencial. Para isso, a área contará com
uma base de dados que será alimentada com informações advindas de agentes do setor, para
que se possa implementar cruzamentos e indicadores para uma segunda etapa de fiscalização, à
distância em um primeiro momento, e em seguida uma ação de fiscalização de campo.
Com o desenvolvimento de novas ferramentas e de um novo paradigma de atuação e gestão, a
área busca eficientizar seus processos e maximizar a eficácia da sua força de trabalho, ao tempo
que os benefícios para a sociedade sejam notados gradativamente.
Palavras-Chave: fiscalização da geração, formulário de autodeclaração, diagnóstico,
metodologia de avaliação, consulta pública.
Introdução
A Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Geração – SFG tem a atribuição de executar
as atividades relacionadas ao processo de controle e fiscalização das concessões e autorizações
de geração de energia elétrica.
Diante da necessidade de tornar as ações de fiscalizações mais efetivas, eficazes e eficientes,
torna-se imperioso o aprimoramento contínuo das práticas e procedimentos em uso, bem como
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a estruturação de novos instrumentos de avaliação intimamente relacionados a análises de
conformidade e índices avaliativos de qualidade e confiabilidade.
Destarte, no ano de 2013, a área contratou serviços técnicos especializados de consultoria para
atividade de suporte aos trabalhos da SFG/ANEEL, de aprimoramento e estruturação dos
procedimentos e instrumentos que compõem a metodologia de avaliação da prestação do
serviço adequado por empreendimentos de geração de energia elétrica, bem como de
desenvolvimento de indicadores relacionados às ações de fiscalização que propiciem uma
avaliação qualitativa da citada prestação de serviço.
Após dez meses de desenvolvimento e testes, os trabalhos da contratação resultaram na criação
de novos focos da fiscalização e os formulários de autodeclaração dos agentes de geração foram
criados. Após a conclusão dos trabalhos dos consultores e findado o contrato, a SFG/ANEEL fez
uma revisão interna dos formulários produzidos pela empresa contratada. Em seguida, foi
realizada uma Consulta Pública com o objetivo de colher benefícios tanto para o
desenvolvimento como para a implantação da nova metodologia de fiscalização de usinas, para
que as contribuições recebidas trouxessem ganhos à efetividade e eficácia do processo,
permitindo melhor acolhimento e cumplicidade na metodologia a ser aplicada por parte dos
agentes de geração de energia elétrica.
A partir do ano de 2015, a SFG/ANEEL começou utilizar os novos formulários desenvolvidos nas
fiscalizações de campo programadas. É o primeiro ano de aplicação da nova metodologia em
três níveis, o que pode-se considerar uma aplicação piloto. No pouco tempo de sua utilização, já
se pode perceber notórios ganhos na qualidade e objetividade das fiscalizações, questões que
serão melhores exploradas no presente trabalho.
Breve Histórico
De forma a contextualizar a necessidade de aprimoramento do processo de fiscalização dos
serviços de geração de energia elétrica, segue um breve histórico sobre a fiscalização da
prestação dos serviços de energia elétrica.
A regulamentação da fiscalização da produção de energia elétrica brasileira começou a ser
delineada pelo art. 144 do Decreto nº. 24.643, de 10 de julho de 1934, conhecido como Código
de Águas. Primeiramente, os objetivos eram assegurar um serviço adequado, fixar tarifas
razoáveis e garantir a estabilidade financeira das empresas. Além disso, em 1935, foi realizado o
grande censo de instalações de geração de energia elétrica no País. Com o advento do Decreto
nº. 41.019, de 26 de fevereiro de 1957, estabeleceu-se a base para a fiscalização técnica dos
serviços de geração. Diversos artigos disciplinaram as normas técnicas relativas às instalações e
serviços, à operação e conservação, às penalidades e à caducidade das concessões.
De 1934 a 1996, a fiscalização foi realizada essencialmente com perfil contábil e levando em
consideração questões isoladas da distribuição. Mesmo prevista em lei, na prática, a fiscalização
dos serviços de geração não havia, até aquele momento, sido consolidada. Atualmente, a
responsabilidade de planejar a expansão da geração de energia elétrica é tarefa do Governo
Federal, enquanto a fiscalização e a regulação são atribuições da ANEEL, desde a criação da
Agência. E dentro da Agência, a fiscalização da produção de energia elétrica, do andamento das
obras de novas usinas a serem inseridas no parque gerador nacional, bem como de encargos e
programas setoriais governamentais, das obrigações contratuais e agentes de operação de
sistemas e comercialização do setor elétrico são ações desempenhadas pela SFG/ANEEL.
Apesar do pouco tempo de existência (desde 1998), a SFG/ANEEL implantou e promoveu uma
profunda mudança nos métodos de fiscalização dos empreendimentos de geração de todo o
País. Hoje, o Brasil tem a totalidade de suas usinas geradoras fiscalizadas pelo poder público,
seja diretamente por servidores da própria ANEEL, seja por meio das Agências Estaduais que
possuem convênio de descentralização das atividades de competência da ANEEL.
Inicialmente, a partir do ano de 1999, priorizou-se na SFG/ANEEL o levantamento e inspeção de
todas as instalações de geração existentes no País à época, sem ainda um objetivo muito claro
do que seria verificado em cada uma das instalações. Esse processo começou a ficar melhor
delineado a partir do ano de 2000, momento em que a ANEEL iniciou uma nova etapa de sua
atividade de fiscalização, com o desenvolvimento do Diagnóstico dos Procedimentos de
Operação e Manutenção em Centrais de Geração, uma metodologia de fiscalização comumente
chamada apenas de Diagnóstico.
A partir do ano de 2001, auge da crise de abastecimento de energia elétrica, houve a
necessidade de um acompanhamento mais criterioso da implantação de novas usinas com
outorgas expedidas. O objetivo desse trabalho, uma das principais atividades da SFG/ANEEL, é
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verificar o cumprimento dos cronogramas das obras de novas usinas, bem como a adequação ao
projeto básico aprovado e à legislação, e atuar, quando necessário, no sentido de orientar e
notificar para a correção de desvios, além de autuar os agentes que cometam irregularidades.
Desde então novos desafios surgiram, como a fiscalização da Conta de Consumo de
Combustíveis - CCC, do Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS, da Câmara de
Comercialização de Energia Elétrica - CCEE e, também, de programas governamentais como o
Programa de Incentivo A Fontes Alternativas - PROINFA e o Programa de Pesquisa e
Desenvolvimento P&D do Setor de Energia Elétrica. Passamos a acompanhar ainda testes de
autorrestabelecimento de usinas (Black Start), testes de disponibilidade, ocorrências e
perturbações, centros de operação, e etc. A cada dia, a complexidade de temas e a diversidade
de assuntos vão exigindo cada vez mais que a SFG/ANEEL racionalize seus processos e ações,
buscando sempre inserir inteligência, objetividade, transparência e eficácia em seus
procedimentos de fiscalização.
Essa tem sido a rotina da área de fiscalização. Aprimorar-se cada vez mais no nível de exigências
técnicas sobre a implantação, operação e conservação, dos ativos de geração contribuindo para
a ampliação da capacidade instalada do parque gerador nacional e a para a manutenção da
disponibilidade satisfatória dos empreendimentos de geração.
Fiscalização de Diagnóstico
Como visto anteriormente, no início das suas atividades, a SFG/ANEEL se deparou com o desafio
de fiscalizar as instalações dos empreendimentos de geração de energia elétrica de maneira
pioneira, algo que nunca tinha sido feito no país. Para isso, foi desenvolvida uma metodologia de
fiscalização para diagnosticar o bom ou mal estado da operação e manutenção das usinas.
Profissionais do meio acadêmico juntamente com profissionais com grande experiência de
campo foram contratados para desenvolver o que, por muito tempo, foi a principal e mais
completa maneira de fiscalizar adotada pela SFG/ANEEL. É o que chamamos de Diagnóstico dos
Procedimentos de Operação e Manutenção, ou simplesmente Diagnóstico.
O Diagnóstico tem como objetivo verificar as condições de operação e manutenção das usinas
de geração de energia elétrica de grande porte, que possuem alta relevância estratégica no
Sistema Interligado Nacional – SIN e nos Sistemas Isolados, para identificar possíveis nãoconformidades e avaliar suas consequências, com ênfase para os pontos fracos e fortes do
empreendimento. Por meio do relatório de fiscalização produzido após o Diagnóstico, determinase aos agentes medidas corretivas e, quando aplicável, recomendam-se melhorias em seus
processos e instalações.
O Diagnóstico consiste na vistoria em campo das instalações das usinas geradoras de
eletricidade e contempla a verificação das obrigações constituídas nos atos de outorga, os
aspectos regulamentares de segurança e os relativos aos desempenhos técnico e operacional, e,
também, a verificação do cumprimento das recomendações e determinações estabelecidas nos
relatórios de fiscalização anteriormente emitidos pela SFG/ANEEL. No Diagnóstico são
analisados os procedimentos de operação e manutenção das empresas de geração de energia
elétrica no Brasil, de forma clara e objetiva, de forma a apontar suas deficiências e
potencialidades. A metodologia de coleta de dados está sistematizada em manual de
procedimentos específico que contém formulário próprio desenvolvido para aquisição de
informações a serem analisadas. Tal formulário foi estruturado contemplando áreas fundamentais,
com desdobramentos diversos, com cerca de 280 registros relativos à operação e manutenção
de usinas. A metodologia aplica-se a usinas em funcionamento e visa garantir o bom
desempenho técnico das mesmas, mitigar a indisponibilidade de geração de energia elétrica e,
com atuação preventiva, minimizar a ocorrência de falhas.
Após alguns anos de Fiscalização de Diagnóstico, verificou-se que este procedimento contribui
para uma melhor utilização dos recursos hídricos e térmicos, com geração de benefícios tanto
para os agentes como para os consumidores. Uma exploração coordenada de tais recursos
garante maior disponibilidade e confiabilidade no suprimento da eletricidade com redução de
custos para os consumidores.
Atualmente, a Fiscalização de Diagnóstico se faz com a presença de consultores credenciados,
ou seja, uma equipe multidisciplinar terceirizada que presta apoio às atividades de fiscalização
coordenadas pelos especialistas em regulação da SFG/ANEEL. Tais fiscalizações de Diagnóstico,
por serem realizadas em usinas de grande porte e de maior relevância para o sistema nacional,
não são delegadas às Agências Estaduais conveniadas da ANEEL.

314

IX Congresso Brasileiro de Regulação e 3º ExpoABAR

Temos, portanto, um tipo de fiscalização que envolve diversos assuntos, possui um elevado grau
de abrangência e que exige maior tempo dedicado dentro da instalação de geração. Por ter sido
aplicada no início dos trabalhos de fiscalização da SFG/ANEEL, o Diagnóstico foi a ferramenta
correta no tempo correto, que permitiu-nos conhecer as melhores práticas de manutenção e
operação adotadas pelas empresas que hoje exploram o serviço de geração. Mas com o passar
dos anos, foi identificado que novos paradigmas precisam ser inseridos no trabalho de
fiscalização da SFG/ANEEL, o que motivou a área a rever seu mais tradicional procedimento de
fiscalização.
Estruturação de uma Nova Metodologia
Como mencionado anteriormente, o Diagnóstico é uma metodologia com elevado grau de
abrangência, que verifica diversos itens relacionados à segurança, comunicação, controle,
manutenção, recursos humanos, conservação, ergonomia, instruções e operação de uma central
de energia elétrica. Dadas essas características, percebeu-se com o passar dos anos alguns
pontos de melhoria, como por exemplo: a dificuldade no tratamento de pontos específicos, de
maior relevância em uma dada situação; a necessidade de maior homem x hora dedicado à
fiscalização de campo, o que num cenário de expansão crescente do parque gerador e um
reduzido quadro de fiscais, compromete a atuação eficiente da SFG/ANEEL; a necessidade de
revisão da calibração dos pesos de cada um dos itens que compõe a árvore de ponderação da
metodologia do Diagnóstico; a inexistência de uma análise consistente de indicadores de
desempenho da central fiscalizada; impossibilidade de dimensionar a eficácia das ações
fiscalizatórias e a evolução da qualidade na prestação do serviço ao longo de um dado período;
coleta de dados durante a fiscalização de campo para uma análise posterior, fazendo com que,
por vezes, durante a análise, se constatasse a falta de algumas informações não coletadas
durante a fiscalização; dentre outros.
Tendo isso identificado, a SFG/ANEEL passou a incorporar em seus relatórios de fiscalização, a
partir do ano de 2011, um capítulo para tratar da análise de alguns indicadores de desempenho
das centrais fiscalizadas. Mas isso se mostrou uma adaptação incompleta, pois os demais
pontos de melhoria mencionados anteriormente precisavam ser enfrentados.
A equipe da SFG/ANEEL optou, portanto, em contratar uma consultoria especializada para
desenvolver uma nova metodologia de trabalho para repensar o processo de fiscalização de
campo. A decisão foi tomada no sentido de se contratar profissionais com experiência e vivência
prática em operação e manutenção de usinas de geração, o que traria um aprimoramento à
análise técnica de processos e equipamentos a serem inspecionados, conciliada com expertise
acadêmica para tratar de indicadores de desempenho. Dessa forma, conciliada com a
experiência em fiscalização da equipe da SFG/ANEEL, poderíamos chegar a um novo formato de
metodologia mais aprimorada e atual, trazendo eficiência e eficácia ao trabalho.
A contratação se deu no ano de 2013, sendo que os trabalhos foram desempenhados durante 10
meses. Neste período, diversas reuniões e interações foram realizadas entre a equipe de
consultores habilitada e a equipe da SFG/ANEEL responsável pela gestão do contrato. O formato
final da nova metodologia desenvolvida e de seus formulários foi entregue no mês de julho de
2014. A partir de então, findada a contratação, a equipe da SFG/ANEEL dedicou-se a revisar os
formulários para que os mesmos pudessem ser levados à Consulta Pública.
A opção por instaurar uma Consulta Pública visou colher subsídios e contribuições com relação à
metodologia elaborada, principalmente no que diz respeito ao conteúdo dos formulários de
autodeclaração dos agentes de geração. A expectativa era que, com a participação de diversos
agentes e associações vinculados a área de geração, teríamos uma versão final dos formulários
construída de forma transparente e consistente.
As expectativas da SFG/ANEEL com a realização da Consulta Pública foram plenamente
atendidas. Aberta durante um período de 45 dias, diversos agentes e associações do setor
apresentaram ao todo 14 contribuições, as quais se desdobraram em diversas sugestões de
melhorias e aprimoramentos à metodologia e aos formulários desenvolvidos, sendo que várias
delas foram acolhidas pela SFG/ANEEL1.
A realização da Consulta Pública reforçou os princípios de transparência e diálogo para
compartilhar e buscar o aprimoramento da metodologia apresentada e permitiu um retorno dos
agentes do setor sobre o trabalho que desenvolvido. Ademais, a realização da Consulta Pública
Para maiores informações da Consulta Pública nº 014/2014, acessar http://www.aneel.gov.br/area.cfm?
idArea=14&idPerfil=2
1
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trouxe benefícios tanto para o desenvolvimento como para a implantação da nova metodologia
de fiscalização de usinas de geração de energia elétrica, pois as contribuições recebidas
trouxeram ganhos para aprimoramento do processo, dando legitimidade ao que se pretende
implementar e permitindo aproximação, acolhimento e cumplicidade com a metodologia a ser
aplicada por parte dos agentes de geração.
Findada a etapa da Consulta Pública, tanto os novos formulários como a metodologia em três
níveis de fiscalização (monitoramento, ação a distância e ação presencial) estavam em condições
de serem aplicados a partir do primeiro semestre de 2015. Sendo assim, já nas fiscalizações
programadas para os meses de abril, maio e junho, a SFG/ANEEL já se utilizou dos formulários
de autodeclaração, o que permitiu realizar as fiscalizações com maior foco e com melhores
resultados. Um ranking inicial das usinas fiscalizadas, resultado da análise dos formulários
preenchidos, também foi feito, o que nos permite ter maior sensibilidade para atuação de médio
e longo prazo na busca constante da prestação de serviço adequado.
Maiores detalhes sobre a metodologia e sobre os formulários de autodeclaração que foram
desenvolvidos são expostos a seguir.
Cronologia de Avaliação
A ideia parte do princípio de uma inversão da lógica atualmente realizada por meio do
Diagnóstico. Se hoje os trabalhos são iniciados com coleta de dados em campo para depois se
analisar os dados e emitir o relatório de fiscalização, no futuro se pretende coletar dados
remotamente e analisá-los para somente então, em um segundo momento se necessários for,
realizar a fiscalização de campo. Delineiam-se claramente os princípios de fiscalização baseada
em evidências, com avaliação do risco à prestação do serviço adequado e com seletividade.
Para tanto, precisamos de um conjunto de dados, informações e indicadores realistas e
confiáveis que possam ser coletados, tratados e analisados. Com isso, pretendemos avançar
para uma atuação de fiscalização regulatória mais eficiente na medida em que será possível
alocar os escassos recursos humanos e materiais de forma mais inteligente, focada onde houver
risco e/ou evidência de comprometimento do serviço adequado no presente ou tendência de
comprometimento no futuro. A Figura 1 ilustra a mudança dessa lógica.
Figura 1 - Inversão da Lógica da Fiscalização

Fiscalização Análise de
de campo
Dados

Inicialmente, a SFG/ANEEL se valerá de diversos indicadores que já são de seu conhecimento
prévio. Usualmente, são dados fornecidos pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CCEE e pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS e que são tratados e estruturados
pela SFG/ANEEL. Tais indicadores serão agregados e confrontados com dados informados pelos
próprios agentes de geração, que periodicamente preencherão o Formulário de Autodeclaração
Dos Agentes de Geração – FAAG, a ser disponibilizado pela SFG/ANEEL, e encaminharão por
meio digital para que se possa avaliar as informações requeridas. Nesse primeiro momento, os
formulários serão encaminhados com informações sem a necessidade de comprovação
documental do que está nele descrito. A SFG/ANEEL se valerá da boa-fé dos responsáveis pela
prestação das informações, que deverão ser corretas e refletir a realidade dos fatos. Os
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representantes da empresa se responsabilizarão pela veracidade das informações, as quais
poderão ser auditadas em um segundo momento.
Nesse primeiro momento, os FAAGs deverão ser encaminhados por todo o universo das usinas
elencadas pela SFG/ANEEL, ou seja, as usinas de grande porte que hoje são submetidas à
fiscalização de Diagnóstico. Esse formulário (FAAG) foi concebido para avaliação específica para
os seguintes tipos de Centrais de Geração: Central Hidrelétrica (UHE), Central Eólica (EOL) e
Central Termelétrica (UTE), sendo esta última com as seguintes derivações: Central Termelétrica a
Gás (UTG) com Ciclo Aberto e Ciclo Combinado, Central Termelétrica a Vapor (UTV) e Central
Termelétrica á Motor a Combustão (UTM).
O produto da análise do FAAG será um relatório com o resultado do monitoramento à distância
das centrais, resultando os seguintes produtos, entre outros:
• Classificação das centrais por tópico: de acordo com o resultado da avaliação da central em
cada um dos seguintes tópicos: meio ambiente; gestão da operação; gestão da
manutenção; operação e manutenção dos principais equipamentos e sistemas; segurança
humana, empresarial e das estruturas civis; e indicadores de desempenho;
• Classificação Geral das centrais: cada uma das centrais avaliadas receberá uma menção
como resultado geral das avaliações nos tópicos especificados acima. Isso permitirá que a
SFG/ANEEL classifique as centrais em ordem crescente/decrescente;
• Relação das centrais a serem submetidas à fiscalização de campo.
Os formulários contêm diversas informações que poderão ser monitoradas pela SFG/ANEEL. Isso
permitirá que uma seleção por assuntos e por menções para seleção das usinas que serão
fiscalizadas presencialmente. No primeiro momento, a SFG/ANEEL terá em mãos um ranking das
usinas com suas respectivas notas, tanto de cada um dos focos da fiscalização, como da
menção geral de cada usina. Uma vez escolhido um assunto específico para monitoramento e
fiscalização, a SFG/ANEEL poderá priorizar aquelas usinas que apresentaram baixo desempenho
relativamente a esse assunto. A Fiscalização poderá inclusive surtir o efeito desejado já por meio
de uma ação à distância, fazendo com que a ação presencial seja desnecessária. Portanto,
seguindo o fluxo da metodologia, após a primeira seleção daqueles agentes que serão
fiscalizados, serão solicitadas informações complementares sobre temas já declarados no FAAG.
Nessa oportunidade, o agente terá a oportunidade de apresentar a comprovação material daquilo
que foi informado no primeiro momento, quando do envio do FAAG daquele exercício. Será dada
oportunidade ao agente de apresentar novas informações, atualizando ou mesmo modificando
aquelas iniciais. Dessa maneira a SFG/ANEEL poderá novamente analisar as informações
recebidas e elencar aquelas usinas que serão inspecionadas em campo e aquelas que uma ação
à distância será suficiente.
O fluxograma da Figura 2 exemplifica a descrição anterior.
Após a realização da fiscalização de campo, o fluxograma processual segue o rito definido pela
Resolução Normativa nº 63/2003, com emissão de Relatório de Fiscalização e à diante, cujo
processo já se encontra amplamente difundido entre os agentes do setor elétrico.
Figura 2 - Fluxograma da fiscalização
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Metodologia de Avaliação
Como visto até o presente momento, um dos elementos fundamentais para a estruturação da
nova metodologia é o Formulário de Autodeclaração dos Agentes de Geração – FAAG. Por meio
do FAAG, a SFG/ANEEL terá informações imprecindíveis para análise e acompanhamento da
prestação do serviço por parte dos concessionários e autorizados de instalações de geração.
Dessa forma, diversos itens dos assuntos mapeados são apresentados nos formulários, que ao
final, comporão um somatório avaliativo para mensurar a qualidade da instalação.
Os assuntos mapeados pela SFG/ANEEL e pelos consultores contratados compõem os Focos da
Fiscalização. São eles:

•
•
•
•
•
•

Meio Ambiente;
Gestão da Operação;
Gestão da Manutenção;
Operação e Manutenção de Sistemas e Equipamentos;
Segurança da Central;
Indicadores de Desempenho.

Cada um dos 6 tópicos que compõem os Focos da Fiscalização será avaliado e receberá uma
nota. Isso será feito a partir de uma análise de cada um dos itens de cada tópico do FAAG, que
têm uma criticidade pré- definida e a condição operativa declarada pelo agente de geração. Ou
seja, o agente de geração, por meio do FAAG, declara a condição operativa de um determinado
item. Tal item possui uma criticidade intrínseca, que servirá como um peso para composição da
média ponderada do tópico.
A condição operativa de um item será declarada pelo próprio agente de geração, pelo menos em
um primeiro momento. A maior parte dos itens do FAAG possuem as opções presentes na Tabela
1 para resposta:
Tabela 1 - Opções para classificação da condição operativa dos itens do FAAG
Nota

-3

Respostas do
Questionário
Inexistente

Conceituação
Item necessário para o sistema de geração, porém inexistente na central (não
praticado ou não utilizado) no período em avaliação.

318

IX Congresso Brasileiro de Regulação e 3º ExpoABAR
Item em que os equipamentos, as ferramentas, os sistemas e as instalações
não estão operando de forma adequada. Apesar de os subitens serem
existentes, os mesmos necessitam de adequações (ajustes, calibrações, etc.)
para o seu perfeito funcionamento.

-2

Necessita de Adequações

-1

Desatualizado ou
Obsoleto

Item em que a documentação operacional, os sistemas, os procedimentos, as
normas, os programas gerenciais e treinamentos, encontram-se fora de
validade, vencidos ou com tecnologia ultrapassada.

0

Não se Aplica

Item que não se refere ao sistema ou ao tipo de usina.

3

Atualizado e Aplicado

Item que está sendo corretamente aplicado no sistema de geração e não há
necessidade de adequação ou atualização.

A criticidade de cada item foi definida a partir de sua influência na função geração, ou seja, caso
haja indisponibilidade desse item (relacionado a processos, documentos ou equipamentos), qual
seria o rebatimento de sua ausência ou o quanto ele afeta ou restringe a geração de uma unidade
geradora ou central. A Tabela 2 a seguir apresenta a classificação da criticidade que cada item
receberá.
Tabela 2 - Critérios para criticidade equivalente dos itens do FAAG
Nota

Descrição

10
Muito
crítico

O item em avaliação influencia severamente no desenvolvimento do sistema de
geração, causando a parada do sistema de geração por um longo período de tempo (mais
de um mês);

9

O item em avaliação influencia severamente no desenvolvimento do sistema de geração,
causando a parada do sistema de geração por um longo período de tempo (mais de duas
semanas);

8

O item em avaliação influencia severamente no desenvolvimento do sistema de geração,
causando a parada do sistema de geração por um longo período de tempo (mais de uma
semana);

7

O item em avaliação influencia severamente no desenvolvimento do sistema de
geração, causando a parada do sistema de geração por um longo período de tempo (mais
de três dias);

6

O item em avaliação influencia no desenvolvimento do sistema de geração, causando a
parada do sistema de geração por um médio período de tempo (mais de um dia);

Crítico
5

O item em avaliação influencia no desenvolvimento do sistema de geração, causando a
parada do sistema de geração por médio período de tempo (mais de doze horas);

4

O item em avaliação influencia no desenvolvimento do sistema de geração, causando a
parada do sistema de geração por médio período de tempo (mais de quatro horas);

3

O item em avaliação influencia no desenvolvimento do sistema de geração, podendo
causar a parada do sistema de geração por um pequeno período de tempo (mais de uma
hora);

Necessári
o
2

1

O item em avaliação influencia no desenvolvimento do sistema de geração, porém ele
não para ou fica operando com restrição por alguns dias, até que seja realizada
manutenção do tipo preventiva programada com a substituição de componentes;
O item em avaliação influencia no desenvolvimento do sistema de geração, porém ele
não para ou fica operando com restrição por algumas horas, até que seja realizada a
manutenção preditiva, preventiva ou corretiva programada para a substituição de
componentes.
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Uma vez definidas as condições operacionais de cada item, dadas suas respectivas criticidades,
poderemos calcular a nota de cada um dos tópicos. A média aritmética ponderada das notas dos
itens de verificação de cada tópico permitirá a classificação da central naquele tópico e a
comparação com outras centrais, gerando a classificação por tópico.
A metodologia de avaliação utilizará algumas das atividades da metodologia Ciclo de Rotinas
para Melhoria de Sistemas e Processos ou simplesmente Ciclo de Rotinas, aplicada às centrais
de geração de energia elétrica. A metodologia Ciclo de Rotina é uma técnica para gerenciamento
da manutenção de sistemas e processos produtivos que usa algumas ferramentas de inteligência
artificial para obter os elementos mais críticos dos sistemas de geração. A funcionalidade básica
do Ciclo de Rotinas é a identificação temporal dos problemas ou distorções de alcance dos
objetivos e metas, avaliando-se os históricos das ocorrências de falhas em equipamentos, para
os quais foram desenvolvidas formas de acompanhamento, de controle, de avaliação e de
tratamento, utilizando os recursos (pessoais, materiais e financeiros) disponíveis para a
manutenção das Centrais de Geração. Os objetivos e metas estabelecidas por uma organização
ou sistema/processo produtivo são alcançados usando um conjunto de atividades, de operações
e recursos no desenvolvimento das tarefas da metodologia.
Para a avaliação dos parâmetros da geração serão utilizados os princípios de redes neurais
artificiais para ordenação do fluxo do processo de geração. Na metodologia Ciclo de Rotinas, foi
desenvolvido um perceptron especialista (classificador binário), como mostrado no esquema da
Figura 3, onde pode ser visto um modelo de perceptron proposto para a avaliação de centrais e
para tomada de decisão (SANTOS, 2012).
Figura 3 - Modelo de perceptron da metodologia de Ciclo de Rotinas para a tomada de decisão.

A Figura 3 mostra uma estrutura baseada em redes neurais artificiais desenvolvidas por HAYKIN,
S. (1999) e SANTOS (2012) cujos valores apresentados às unidades de entrada (E0, E1, ..., En)
são oriundos das avaliações em cada subtópico do sistema de geração. No caso da aplicação do
FAAG, as entradas serão representadas pelas condições operativas dos diversos itens avaliados.
Para cada subtópico serão atribuídos valores iniciais os quais serão multiplicados pelos seus
respectivos pesos sinápticos, aqui chamados de criticidades equivalentes (Cr1, Cr2, ..., Crn), ou
seja, em função do produto principal a ser obtido, as criticidades equivalentes representarão a
influência do subtópico no sistema de geração. Desta forma, é possível perceber que a
criticidade expressa “força de ligação” entre dois neurônios quaisquer, ou seja, o quando uma
situação pode ser mais crítica que outra.
Como exemplo, caso uma central obtenha avaliação de 82% em Meio Ambiente, esta receberá o
Conceito 1 (um), indicando que é uma central bem estruturada nesse tópico.
A avaliação da central será obtida por meio de uma média ponderada dos 6 tópicos do FAAG.
O resultado da avaliação dos tópicos de cada central será expresso pela média dos resultados
de seus subtópicos, ponderada com sua respectiva criticidade, conforme Equação (1):

Onde: Eo1, 2, ... n = são as condições operacionais iniciais dos subtópicos de um tópico;
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Cr1, 2, ... n = são as criticidades equivalentes dos subtópicos um tópico;
y = é a média ponderada do resultado de cada item do tópico, sendo o resultado estará entre -3
e 3.
Com o objetivo facilitar a interpretação, a classificação de cada tópico – Ct será atribuída em uma
escala de 0 a 100%, aplicando-se a Equação (2):

Quando um item de um tópico for considerado como sendo “Não Aplicável” ele será
desconsiderado dos cálculos de classificação dos tópicos e da classificação geral, assim como o
item que não for preenchido.
A composição da classificação geral final da central, utilizada para ranqueá-la, será também uma
média ponderada das notas de cada tópico.
Portanto, o cálculo da classificação geral final - Cg é expresso pela Equação (3):

Onde: Cg = é a classificação geral final do sistema de geração;
Ct1, Ct2, ... Ct6 = é a classificação dos tópicos avaliados;
PTS1, PTS2, ..., PTS6 = é a ponderação de cada um dos tópicos avaliados, o resultado estará
entre 0 e 100%.
Após aplicação do modelo matemático, teremos então pontuações para cada um dos tópicos
que compõem os 6 focos da fiscalização. Em cada um desses tópicos a central receberá um
conceito, que obedece a seguinte classificação:

• Conceito 1: pontuação acima de 80% – central bem estruturada naquele tópico;
• Conceito 2: pontuação de 50 a 80% – central medianamente estruturada naquele tópico;
• Conceito 3: pontuação abaixo de 50% – central mal estruturada naquele tópico.
Cada um dos tópicos tem seu peso para compor a nota final da central, permitindo a
conceituação geral da seguinte forma:

•
•
•
•
•

Conceito A: pontuação acima de 90% – Excelente;
Conceito B: pontuação de 70% a 90% – Bom;
Conceito C: pontuação de 50% a 70% – Regular;
Conceito D: pontuação de 30% a 50% - Insuficiente;
Conceito E: pontuação abaixo de 30% - Péssimo.

Assim, caso uma central obtenha como resultado de sua avaliação uma nota 75%, essa será
considerada uma Boa central, de Conceito B.
A SFG/ANEEL considera atualmente que o maior peso para avaliação de uma dada central
geradora deve ser seus indicadores de desempenho. Dessa forma, foi definido inicialmente que
metade da nota final seria decorrente dos indicadores considerados, sendo a outra metade
dividida entre os demais tópicos. Após realização da Consulta Pública, uma sugestão de
aumentar o peso do item Segurança foi acatado. Dessa forma, as ponderações dos tópicos
focos da fiscalização foram atribuídas como na Tabela 3 a seguir.
Tabela 3 - Valores de ponderação de cada um dos tópicos do FAAG
Ponderação dos Tópicos

P

TS

Meio ambiente

6
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Gestão da Operação

11

Gestão da Manutenção

11

Operação e Manutenção dos Principais Sistemas e Equipamentos da 11
Central.
Segurança da Central

16

Indicadores de Desempenho

45

Total (%)

100

De modo a facilitar a compreensão da metodologia, demonstramos em um breve exemplo de
como seria a avaliação de uma central de geração.
Suponhamos que o FAAG de uma central termelétrica apresentou as seguintes informações
relacionadas ao tópico “Meio Ambiente”:
Item 1: Controle de Emissão de Gases:
( ) Inexistente
(X) Necessita de Adequações
( ) Desatualizado ou Obsoleto
( ) Não se Aplica
( ) Atualizado e Aplicado
Item 2: Licença Ambiental de Operação:
( ) Inexistente
( ) Necessita de Adequações
( ) Desatualizado ou Obsoleto
( ) Não se Aplica
(X) Atualizado e Aplicado
No exemplo, o sistema de controle de emissão de gases da central necessita de adequações,
assim sendo a perda de pontos da central aumentou ficando com valor igual a -2, para a uma
criticidade de valor 2. A licença ambiental de operação está atualizada e aplicada, assim sendo o
ganho de pontos da central aumentou ficando com valor igual a +3, para a classificação 5 de
criticidade.
Temos então o valor ponderado do tópico “Meio Ambiente”:

Obtém-se assim a nota do tópico considerando uma escala de -3 a +3, a qual é convertida para
uma escala de 0 a 100% pela seguinte equação:

Assim, a nota relativa ao Meio Ambiente é igual a 76,17%. Como o valor obtido está entre 50% e
80%, conclui-se que o resultado da avaliação é que a central está medianamente estruturada
para este tópico. Após a avaliação de todos os tópicos e seus itens de avaliação, chega-se a
uma tabela conforme a mostrada abaixo. Nela podem ser vistas a pontuação, o conceito dos
tópicos, os valores de ponderação e a pontuação final:
Tabela 4 - Exemplo de aplicação da metodologia do FAAG
Tópicos

Pontuação

Conceito do Tópico

Meio Ambiente

76

2 – Medianamente
Estruturada

Gestão da Operação

50

2 – Medianamente
Estruturada

Ponderação
6
11
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Gestão
Manutenção

da

60

Operação e Manutenção
dos Principais
Equipamentos e Sistemas

2 – Medianamente
Estruturada

80

Segurança

70

Indicadores

80

11

1 – Bem Estruturada

11

2 – Medianamente
Estruturada
1- Bem Estruturada

16
45

A nota geral da central é calculada de acordo com a seguinte equação:

Neste caso, o valor alcançado pela central geradora do exemplo foi de 72,66%, o que fornece
um conceito geral “B”, ou seja, a central de geração é classificada com conceito “Bom” (entre
70% e 90%).
Resultados iniciais
A partir do primeiro semestre do ano de 2015, após avaliação das contribuições recebidas de
diversos agentes setoriais para aprimoramento da nova metodologia de fiscalização de
empreendimentos de geração, objeto da Consulta Pública nº 2014/2014, a SFG/ANEEL entendeu
que os novos formulários de autodeclaração estavam prontos para utilização nas fiscalizações de
campo programadas. Dessa forma, os formulários FAAG foram encaminhados para os agentes
de 31 empreendimentos de geração, que foram fiscalizados durante os meses de abril, maio e
junho de 2015. Cabe salientar que a área encara esse primeiro ciclo de aplicação como uma
experiência piloto. Sendo assim, a entendemos que a ferramenta deve ser ainda aperfeiçoada
para que as notas de cada uma das usinas de geração sejam divulgadas para composição de um
ranking.
Os formulários foram preenchidos e recebidos pela SFG/ANEEL antes da realização da
fiscalização de campo para que pudessem ser analisados e avaliados de forma prévia. Após a
realização das fiscalizações de campo, o preenchimento de vários itens foi revisado, fazendo
com que as menções finais fossem modificadas da mesma forma. Os resultados do quadro a
seguir dizem respeito aos formulários finais, consolidados após as fiscalizações de campo.
Ao todo foram 31 empreendimentos de geração que foram fiscalizados, ou seja, 31 formulários
de autodeclaração foram preenchidos e analisados. As notas finais das usinas (Cg) variam entre
60,86 e 95,43 pontos, com uma média de 82 pontos entre os empreendimentos, e desvio padrão
de 8,3 pontos. Das 31 usinas, a maioria foi classificada com conceito “Bom” (22
empreendimentos). Em seguida, 7 usinas foram classificadas com conceito “Excelente” e apenas
dois empreendimentos foram classificados com conceito “Regular”.
A Tabela 5 a seguir apresenta o detalhamento dos resultados verificados no primeiro semestre,
com informações das notas dos tópicos e do conceito geral das usinas.
Tabela 5 - Resultados da aplicação do FAAG no primeiro semestre de 2015
Classificação por Tópico
Ano

Tipo

M. Amb.

G. Oper.

1

2015

UHE

100

98,1
3

2

2015

UHE

97,4
4

3

2015

UHE

4

2015

UHE

G. Manut.

O&M

Segurança

Indicad.

Geral

100

92,9

100

92,04

95,43

92,3
8

95,3
1

88,42

97,32

96,14

95,05

94,4
4

98,2
3

100

90,89

99,79

92,11

94,88

100

100

100

86,24

99,79

90,18

94,03
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5

2015

UHE

97,4
4

92,3
8

95,3
1

89,76

97,48

87,02

91,12

6

2015

UHE

97,2
2

94,1
5

95,3
1

90,95

97,48

85,96

90,96

7

2015

UHE

100

96,8
1

95,3
1

89,87

99,37

84,21

90,81

8

2015

UHE

69,7

89,6
3

87,5

90,74

96,18

84,56

87,09

9

2015

UHE

97,4
4

96,8
1

95,3
1

91,45

97,48

76,49

87,06

10

2015

UHE

80,5
6

91,8
5

87,5

94,48

96,18

78,6

85,71

11

2015

UHE

97,2
2

90,0
7

87,5

90,07

91,93

78,95

85,51

12

2015

UHE

79,4
9

92,5
5

66,6
7

80,01

97,27

85,9

85,3

13

2015

UHE

92,3
1

99,11

100

88,61

98,95

71,23

85,07

14

2015

UHE

69,7

95,5
6

87,5

92,52

96,18

75,61

83,91

15

2015

UHE

97,4
4

94,1
5

95,3
1

88,94

97,48

70,7

83,88

16

2015

UHE

63,8
9

90,4
3

74,4
8

92,79

87,47

78,05

81,3

17

2015

UHE

81,8
2

90,0
7

87,5

89,65

92,36

71,05

81,05

18

2015

UHE

100

97,8
7

100

91,91

98,95

60,7

81,02

19

2015

82,3
5

98,0
6

100

75,49

98,96

65,51

80,35

20

2015

UHE

97,2
2

90,5

95,3
1

81,82

82,39

68,83

79,43

21

2015

UHE

72,2
2

94,5
7

89,0
6

87,37

99,58

63,48

78,64

22

2015

UHE

77,7
8

92,9
1

83,8
5

81,63

92,66

67,89

78,47

23

2015

91,8
9

97,5
6

100

90,77

99,15

56,27

78,42

24

2015

63,8
9

96,8
1

95,3
1

90,22

93,71

61,93

77,75

25

2015

91,8
9

97,5
6

100

91,06

99,15

53,14

77,04

26

2015

97,2
2

96,8
1

95,3
1

83,29

90,78

55,44

75,6

27

2015

91,8
9

97,5
6

100

89,49

99,15

49,5

75,23

28

2015

50

94,6
8

95,3
1

90,4

93,08

53,86

72,97

29

2015

91,8
9

97,5
6

100

90,55

99,15

39,44

70,82

UTG_C
A

UTV
UHE
UTV
UHE
UTV
UHE
UTV
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30

2015

UHE

72,2
2

95,7
4

95,3
1

86,21

92,87

38,95

67,22

31

2015

UHE

47,2
2

95,5
6

95,3
1

93,53

94,13

25,96

60,86

Para o segundo semestre de 2015, ainda teremos mais 14 empreendimentos a serem
fiscalizados, o que nos permitirá ter ainda uma maior oportunidade de aprimoramento da
ferramenta e dos formulários de autodeclaração para aplicação definitiva a partir do anos de
2016.
Conclusão
A implementação da nova metodologia para fiscalização dos empreendimentos de geração de
energia elétrica aqui apresentada e compartilhada permitirá que a atuação da ANEEL no seu
papel de fiscalização seja mais eficiente. A racionalização dos trabalhos da SFG/ANEEL através
da definição, recebimento, tratamento e análise de dados, informações e indicadores à distância
permitirá o monitoramento do desempenho dos agentes, a identificação de evidências de
transgressões às normas, a seleção de agentes e temas com base nas evidências e riscos, e a
alocação adequada de recursos humanos e materiais nas ações à distância e presenciais. A
atividade de fiscalização será então feita com maior foco e será dedicada a assuntos de maior
especificidade. Esperamos assim, notórios ganhos ao processo de fiscalização e, em médio e
longo prazo, a melhoria na prestação do serviço de geração por parte dos agentes desse setor.
Vislumbramos que em longo prazo, quando a nova metodologia estiver amadurecida e
consolidada, com um mínimo histórico de sua aplicação, o desenvolvimento de rankings e
referências de prestação do serviço de qualidade será possibilitado, o que servirá como estímulo
para que os agentes de geração busquem cada vez mais melhorar o desempenho e a colocação
de suas instalações, o que diretamente trará benefícios para os consumidores.
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RESUMO
Este trabalho analisa o modelo atual das agências reguladoras implantadas no Brasil. As
Agências Reguladoras, como órgãos de Estado, e não de Governo, fazem a intermediação e
decidem em última instância administrativa os conflitos entre o Governo, os Concessionários dos
serviços públicos regulados, controlados e fiscalizados por elas e pelos usuários destes serviços
públicos. Percebe a importância da autonomia financeira. As Agências Reguladoras, de regra não
recebem por duodécimos, pois poderia sofrer contingenciamentos orçamentários do próprio
Governo. Suas receitas vêm, em sua maior parcela de recursos próprios provenientes das taxas
oriundas do poder de polícia administrativo. Portanto, analisamos através das normas atuais
vigentes, doutrina e jurisprudência correlata, acerca das taxas referentes a regulação, controle e
fiscalização de serviços públicos, como uma espécie tributária, tratamos acerca da
constitucionalidade do referido tributo, haja vista questionamento judicial face a existência de
outros pagamentos à administração pública pelas concessionárias de serviços públicos, como
valor contratual pela concessão. Também trataremos acerca do histórico das Agências
Reguladoras, suas rendas e autonomia financeira, acerca da importância das receitas
provenientes das referidas taxas, fundamentação e constitucionalidade, conflito aparente destas
taxas com outros valores pagos a título de concessão.
Palavras-chave: Agências reguladoras, taxa de regulação, controle e fiscalização de serviços
públicos, autonomia financeira.
INTRODUÇÃO
As Agências Reguladoras, no modelo em que estão implantadas no Brasil, são dotadas, entre
outras, de autonomia financeira para realizar suas atividades fins sem interferência de nenhum
dos Poderes, sejam públicos ou do poder econômico das concessionárias dos serviços públicos,
e nem do clamor popular momentâneo. As Agências Reguladoras, como órgãos de Estado, e não
de Governo, fazem a intermediação e decidem em última instância administrativa os conflitos
entre o Governo, os Concessionários dos serviços públicos regulados, controlados e fiscalizados
por elas e pelos usuários destes serviços públicos.
Percebe a importância da autonomia financeira. As Agências Reguladoras, de regra não recebem
por duodécimos, pois poderia sofrer contingenciamentos orçamentários do próprio Governo.
Suas receitas vêm de convênios, repasses e em sua maior parcela de recursos próprios
provenientes das taxas oriundas do poder de polícia administrativo.
A importância do estudo das taxas referentes a regulação, controle e fiscalização de serviços
públicos, como uma espécie tributária, advêm de questionamento acerca da constitucionalidade
do referido tributo, haja vista questionamento judicial que já ocorreu face a existência de
pagamento à administração pública pelas concessionárias de valor contratual pela concessão.
A razão que me levou a escolher esse tema foi que, como funcionário público, da Agência Goiana
de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos, me deparei com essa problemática,
em questionamento judicial de concessionária que levou o tema até deliberação da Suprema
Corte para decisão se o fato era ou não considerado bi tributação.
Necessário tratar do tema das taxas referente a regulação, controle e fiscalização de serviços
públicos como espécie tributária indispensável a autonomia financeira das Agências
Reguladoras, sua constitucionalidade, legalidade e responder se há bis in idem ou bi tributação
com outras espécies de pagamento, que não são espécies tributárias, como o valor da
concessão.
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Para tanto, necessário a conceituação de tributos, das espécies tributárias e dispor
acentuadamente acerca das taxas, como espécies tributárias, o histórico das Agências
Reguladoras, suas rendas e autonomia financeira, a importância das receitas provenientes das
taxas de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos para as Agências Reguladoras,
fundamentação e constitucionalidade, conflito aparente destas taxas com outros valores pagos a
título de concessão, apresentando jurisprudência correlata.
SOBRE AS TAXAS
CONCEITO DE TRIBUTOS E ESPÉCIES TRIBUTÁRIAS
De acordo com o artigo 3° do Código Tributário Nacional, tributo é toda prestação pecuniária
compulsória, pois a lei manda; em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, ressaltando que
hoje não há, mas pode ser instituído tributo "in natura", como parte da lavoura; que não constitua
sanção de ato ilícito, pois tributo não pode ser penalidade, atividade ilícita não se tributa, mas se
pune, como o exemplo de que não pode instituir taxa por transportar madeira ilicitamente, mas
pode autuar, multar, ressaltando ainda quanto ao princípio do "non olet", tributo não cheira, se
cobra tributo dos efeitos, dos resultados da atividade ilícita, como cobrar o IPVA de carro
comprado com dinheiro de tráfico; instituído em lei, via de regra por lei ordinária, mas em tese
pode usar lei delegada, e quando a Constituição exigir tem que usar lei complementa, como nos
casos dos artigos 148 e 154, inciso I, pode também por MP; cobrada mediante atividade
administrativa plenamente vinculada, como nos expressos termos dos artigos 202 e 203, do CTN
ao dispor da inscrição na dívida ativa.
A Constituição não cria tributos, mas traz competência e atribuição para tributar. A lei cria tributo,
hipótese de incidência, fato gerador, obrigação tributária, que é principal, pecuniária, sendo a
única que vai sofrer o lançamento, ou acessória, instrumental. A lei trata ainda do lançamento,
constituição do crédito tributário, inscrição em dívida ativa, que é o cadastro de devedores do
fisco, termo de inscrição na dívida ativa, que é o espelho da certidão da dívida ativa, certidão da
dívida ativa, que é título executivo extrajudicial de acordo com o artigo 585 do Código de
Processo Civil, execução fiscal nos termos da Lei de Execuções Fiscais.
A Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 05/10/1988, trouxe o novo e
atual sistema tributário nacional, entrando em vigor em 01/03/1989, de acordo com o artigo 34
dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias.
A lei 5.172/66, o Código Tributário Nacional foi recepcionada pela atual CRFB/88, nos termos do
artigo 34, parágrafo quinto, do ADCT. No entanto, a natureza jurídica do CTN é de lei
complementar. Foi recepcionado como lei complementar, e para alterar é preciso também lei
complementar, nos termos do artigo 146, inciso III, da CRFB.
Quanto as espécies tributárias propriamente ditas, há entendimento praticamente uníssono que
defende a existência de cinco tributos no atual sistema tributário constitucional, conforme a
chamada teoria quintupartida. À época da elaboração do Código Tributário Nacional, em 1966,
prevalecia a denominada teoria tripartite, segundo o seu artigo quinto, ao dispor que os tributos,
independentemente da denominação adotada, ou da destinação da receita, deveria ser dividido
em impostos, taxas e contribuições de melhoria.
Uma leitura desavisada do artigo 145 da CRFB/88 nos faria induzir que o sistema constitucional
adotou esta teoria tripartite do tributo, ao dispor, assim como o supracitado artigo quinto do CTN,
que os tributos abrangeriam impostos, taxas e contribuição de melhoria.
Ricardo Lobo Torres entende que a Constituição adotou a teoria quadripartida, incluindo o
empréstimo compulsório como espécie tributária. Ocorre que prevalece o entendimento de que
nosso sistema adotou a teoria quinquipartida ou pentapartite, capitaneada por Aliomar Baleeiro e
seguida por renomados doutrinadores, segundo a qual são espécies tributárias autônomas os
impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e as contribuições
especiais. Esta teoria é a adotada pelo Supremo Tribunal Federal.
AS TAXAS
As taxas são espécies tributárias, conforme expressa previsão legal e constitucional. Nos termos
do artigo 145, inciso II da CRFB/88, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
poderão instituir as taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou
potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua
disposição.
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São disciplinadas nos artigos 77 a 80 do Código Tributário Nacional, que em seu artigo 78 trata
do poder de polícia:
"Art. 78. Considera-se poder de polícia a atividade da
administração pública que, limitando ou disciplinando direito,
interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de
fato, em razão de interesse público concernente à segurança,
à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e
do mercado, ao exercício de atividades econômicas
dependentes de concessão ou autorização do Poder Público,
à tranqüilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos
direitos individuais ou coletivos.
Parágrafo único. Considera-se regular o exercício do poder de
polícia quando desempenhado pelo órgão competente nos
limites da lei aplicável, com observância do processo legal e,
tratando-se de atividade que a lei tenha como discricionária,
sem abuso ou desvio de poder."
A taxa de polícia provoca a atuação estatal, pode ser autorizada ou negada, como fazer um
passaporte ou sua negativa. O Estado disciplina os interesses particulares e interesses coletivos,
havendo a necessidade de um desempenho efetivo em relação ao administrado dentro dos
limites legais, como autorizações, licenças, alvarás, em que não cabe cobrar imposto, pois não
há base de cálculo, o valor é igual e fixo para todos, não há alíquota, como as licenças para
construção de prédios, porte de arma, passaporte, etc.
Poder de polícia para Celso Antônio Bandeira de Mello é o conjunto de normas que impõem
limites ao livre desfrute dos direitos à liberdade e à propriedade das pessoas. O interesse público
é da sociedade, nem fazendário, nem de grandes grupos econômicos.
Os serviços públicos consideram-se utilizados pelo contribuinte efetivamente, quando por ele
usufruídos a qualquer título, potencialmente utilizados, quando, sendo de utilização compulsória,
sejam postos à sua disposição mediante atividade administrativa em efetivo funcionamento. A
taxa é para fazer frente ao custo do serviço público que o Estado, direta ou indiretamente ou
coloca efetivamente a sua disposição ou o assim fazendo efetivamente o utiliza, cabe dizer que a
taxa é vinculada a atividade estatal, com destinação de fazer frente ao serviço ou atividade de
polícia. Para a taxa de polícia não há a lógica de prestação de serviço público efetivo ou
colocação a disposição, como na taxa de serviço.
São específicos, quando possam ser destacados em unidades autônomas de intervenção, de
utilidade, ou de necessidades públicas. São divisíveis, quando suscetíveis de utilização,
separadamente, por parte de cada um dos seus usuários. Portanto, é possível a cobrança de
taxa de recolhimento de lixo da casa, mas não pode ter tributação por limpeza de rua, pois esta
não é divisível. A base de cálculo é a medida da participação do Estado, o custo do serviço
prestado ou a atividade de polícia.
A taxa de serviço é pela atuação estatal na prestação de um serviço público, de regime jurídico
público, serviços divisíveis, que podem ser fruídos de forma efetiva ou potencial, identificáveis,
mensuráveis, utilização potencial, posto efetivamente à disposição, isoladamente, utilização
individual, especializados, como no caso das custas. A fruição é efetiva ou potencial, cuja
natureza jurídica é a prestação de serviços públicos e instalação da relação jurídica independente
da manifestação de vontade do particular.
O serviço público tem regime público predominante, atividade típica do Estado para atender aos
interesses públicos. A especificidade diz respeito a serem identificáveis os sujeitos passivos. A
divisibilidade vem do desdobramento da especificidade, individualização do custo do serviço
público, em função de cada contribuinte, mensuráveis, com base de cálculo seria o valor mínimo
do custo individualizado do serviço público e a alíquota o meio de aferir a atuação do Estado em
face de um determinado indivíduo, como quilo, metro quadrado, litros, etc.
O sujeito ativo da taxa é designado pela lei do ente político detentor da competência
administrativa para o exercício da atividade estatal, da prestação de serviço público ou ato de
polícia que ensejou a instituição do tributo. O contribuinte é aquele que utiliza ou tem
efetivamente a sua disposição serviço público específico e divisível ou que se sujeita à atividade
de polícia exercida pelo Estado.
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As taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos, nos termos do parágrafo único do
artigo 145 da CRFB/88. No entanto, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante n° 29
dispondo que:
"É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um
ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado
imposto, desde que não haja integral identidade entre uma
base e outra”.
O Supremo entendeu que o que a Constituição reclama é a ausência de completa identidade
com a base de cálculo própria dos impostos e que, em seu cálculo, se verifique uma equivalência
razoável entre o valor pago pelo contribuinte e o custo individual do serviço que lhe é prestado.
Cabe ressaltar que o imposto, salvo exceções, não tem vinculação a atividade estatal, nos
termos do artigo 167, inciso IV da CRFB/88, pois é para custear as atividades do Estado. Já a
taxa é vinculada a atividade estatal, e a destinação é para fazer frente ao custo do serviço
prestado ou fazer frente ao custo do policiamento administrativo. Ressalte-se também que a
taxa, ao contrário do empréstimo compulsório, não tem restituibilidade.
Diferença de taxa e tarifa (preço público)
Para saber se algo que está sendo cobrado tem a natureza tributária ou não, como a
concessionária de água, o que vale é a natureza jurídica, de acordo com o artigo quarto do CTN,
e não a denominação. Portanto, se é taxa não poderia, por exemplo, ser cobrada no mês
seguinte, como espécie tributária, pelo princípio da anterioridade tributária.
A finalidade de saber se uma obrigação é tributo ou não determina a forma de instituição,
garantias ao sujeito passivo, forma privilegiada de cobrança com a execução fiscal, além de
estabelecer prazo decadencial e prescricional para repetição de indébito.
As taxas submetem ao regime jurídico tributário, legalidade, anterioridade. São para os serviços
públicos executados de forma direta ou indiretamente, não há contrato obrigatório, não há a
busca do lucro. O preço público ou tarifa tem regime jurídico privado, remuneração por atividade
econômica visando lucro, deriva de contrato.
O artigo 175 da CRFB/88 fala sobre política tarifária, em seu parágrafo único, inciso III, que é
como o Estado prescreve como a concessionária vai fazer a cobrança, mas estabelece limites
pois não tem natureza pública.
O professor Eduardo Sabbag (p. 462), em quadro mnemônico diferencia a taxa do preço público:
A taxa é tributo, prestação pecuniária compulsória, sem autonomia de vontade, decorre de lei,
rescisão é inadmissível, obrigação ex lege, obedece aos princípios de direito tributário, regime
jurídico de direito público, existe taxa de serviço de utilização potencial, existe taxa cobrada em
razão do poder de polícia, exigida por pessoas jurídicas de direito público, receita derivada de
direito público, com uso de seu poder de império (a receita "deriva" do patrimônio do particular),
e a cobrança não é proporcional ao uso.
Já o preço público não é tributo, é prestação pecuniária facultativa, com autonomia de vontade,
decorre de contrato administrativo, a rescisão é admissível, obrigação ex voluntate, não obedece
aos princípios de direito tributário, mas aos princípios de direito administrativo, regime jurídico de
direito privado, só existe tarifa cobrada em face de serviço de utilização efetiva, não existe tarifa
cobrada em razão de poder de polícia, exigida por pessoas jurídicas de direito público e de
direito privado, é receita originária de direito privado, sem uso de seu poder de império (a receita
"origina-se" do próprio patrimônio do estado), e a cobrança é proporcional ao uso.
SOBRE AS AGÊNCIAS REGULADORAS
HISTÓRICO
A realidade do Estado provedor de bens e serviços tem cedido lugar ao fenômeno do estado
regulador. O que se evidencia hoje no Brasil é que há a opção por uma economia de mercado, na
qual o Estado, como agente econômico tem a presença em caráter excepcional, subsidiaria à
iniciativa privada, prevista na própria Constituição de 1988 em seu artigo 173 “caput” que diz:
“Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta constituição a
exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será
permitida quando necessária aos imperativos da segurança
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nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos
em lei”.
As transformações ocorridas nos últimos anos apontam para o fortalecimento do papel regulador
do estado em detrimento do papel do Estado produtor de bens e serviços. A atividade regulatória
estatal passa a dar relevância à separação entre o operador estatal e o ente encarregado da
regulação do respectivo setor, e a admissão do setor regulado da existência de operadores
privados competindo com operador público. É introduzido o conceito de competição entre
setores sujeitos a intervenção estatal indireto. Há diferenças substanciais quanto aos
pressupostos objetivos e instrumentos da atividade estatal de regulação e a intervenção direta no
domínio econômico.
Pois bem, vamos adentrar ao histórico da regulação. O movimento regulatório foi iniciado nos
Estados Unidos no final do século XIX com as agências de defesa da concorrência e controle de
monopólios naturais, salientamos, entretanto, que em datas pretéritas já havia entes com
características de reguladores na Inglaterra. O primeiro ente descentralizado de função
regulatória de atividades específicas foi a “Interstate Commerce Commission“, instituída em
1887. Depois dela muitas outras se seguiram. Os Estados Unidos foi berço da constituição do
modelo chamado de regulador, observa-se uma oscilação no poder das agências hora maior,
hora menor, variando de acordo com o período histórico.
A criação das agências reguladoras é resultado direto do processo de retirada do Estado da
economia e foram criadas com a finalidade de normatizar os setores dos serviços públicos
delegados e buscar equilíbrio e harmonia entre o Estado, usuários e delegatários. É como um
triângulo equilátero onde as agências reguladoras estão no centro harmonizando conflitos de
interesses das partes envolvidas. A ideia é de um capitalismo regulado, que visa evitar crises,
entretanto não deixa de ser um modo de interferência do Estado na economia.
O sistema adotado no Brasil é baseado no modelo norte Americano, em uma época que as
agências concentravam um alto grau de poder. Cada uma concebida mediante uma lei. As
primeiras foram a ANP, ANATEL e ANEEL seguidas pela ANS e várias outras, além das agências
reguladoras estatuais caracterizadas por serem multissetoriais com características específicas
em relação aos serviços delegados dos Estados, podendo firmar convênios com as agências
nacionais, com a finalidade de realizar os serviços de regulação nacional dentro de seu território.
A mudança de orientação constitucional da atuação do Estado em relação à prestação de
serviços públicos e quanto à forma de intervenção no campo econômico, marcada pelos efeitos
das privatizações e da desestatização é que determinou as transformações que ensejaram a
implantação das atuais agências reguladoras, instituídas sob a forma de autarquias especiais.
No exercício de suas funções regulatórias as agencias reguladoras reúnem os poderes normativo,
de outorga, de fiscalização, sancionatório, de conciliação, de recomendação entre outros.
Em relação ao modo de nomeação de seus dirigentes, as leis instituidoras das agências
reguladoras devem prever mandato certo e impossibilidade de demissão “ad nutum” pelo chefe
do poder executivo, caracterizando a garantia de independência, sendo mais completa se sua
duração não coincidir com a duração do mandato do chefe do executivo.
As agências reguladoras no Brasil foram constituídas como autarquias de regime especial
integrantes da administração indireta vinculadas ao ministério ou secretaria de estado
competente para tratar da respectiva atividade, caracterizadas pela independência administrativa,
a ausência de subordinação hierárquica, mandato fixo, estabilidade entre outros.
AUTONOMIA FINANCEIRA E RECEITAS
A independência constitui traço essencial das Agências Reguladoras. Ela se demanda a partir de
instrumentos jurídicos, mas só se consagra se o regulador detiver meios e instrumentos para bem
exercer suas funções e tiver rigor e transparência para assegurar a sociedade que os objetivos da
regulação continuam sendo públicos. A independência das agências deve manifesta-se com
relação a todos os interesses envolvidos com atividade regulatória. Mas do ponto de vista jurídico
e institucional, é perante os órgãos do governo que a independência se mostra mais polêmica.
Há duas espécies de independência, a orgânica e a administrativa. São dimensões distintas, mas
que se completam, particularmente porque a dependência orgânica será inviabilizada se o órgão
regulador não tiver mecanismos que assegurem independência na sua gestão.
A independência orgânica é a que no exercício das suas atividades fim, a agência deverá dispor
de mecanismos que evitem sua subordinação a vontade política do poder central para além das
metas, objetivos e princípios constantes das políticas publicas estabelecidas para o setor. Serve
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para segurar ampla autonomia no manejo dos instrumentos regulatórios e se compõe a partir da
estabilidade dos dirigentes e da não subordinação hierárquicas das agências ao poder executivo
central.
A independência administrativa busca dotar o agente regulador de recursos e instrumentos para
exercer suas atividades sem necessidade de recorrer ao poder central pela autonomia de gestão,
financeira, liberdade para organizar seus serviços, regime de pessoal compatível entre outros.
Com a autonomia de gestão as agências são dotadas da capacidade de organizar e gerir seus
orçamentos, alocando os recursos disponíveis nas atividades que o órgão entenda serem
prioritárias e necessárias a bom exercício de suas competências. Isso evita contingenciamentos
ou cortes orçamentários que sejam feitos para atender a objetivos de política fiscal.
Pela autonomia financeira é garantido que os recursos financeiros necessários a atividade da
agência não estarão subordinados a gestão do tesouro. Ou seja, independem da boa vontade do
poder central. A pior captura que pode ocorrer a uma agência é aquela que engessa suas
funções por falta de meios adequados ao seu exercício. A independência financeira deverá ser
assegurada pela disponibilidade de recursos humanos e a infraestrutura material fixados em lei.
Além disso, a lei deverá estabelecer suas receitas como recursos provenientes de convênios,
acordos ou contratos com entidades, organismos ou empresas, doações, legados, subvenções e
outros recursos, o produto dos emolumentos e multas, os valores apurados na venda ou locação
dos bens móveis e imóveis de sua propriedade, os valores decorrentes da venda de dados e
informações técnicas, e em sua maior parcela de recursos próprios provenientes das taxas
oriundas do poder de polícia administrativo, entre outros.
O órgão regulador é que determina internamente como serão alocadas as competências e
atribuições dos agentes para o exercício das atividades regulatórias, ou seja, liberdade para
organizar seus serviços. Inclui a prerrogativa de organizar-se funcionalmente e de distribuir-se
regionalmente. Em função da natureza das atividades, tem o regime de pessoal compatível.
A independência funcional e financeira é consagrada pela presença dos preceitos obrigatórios
em suas leis de criação de independência financeira, escolha dos instrumentos de regulação e
modo de nomeação de seus dirigentes.
TAXA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
FUNDAMENTAÇÃO E CONSTITUCIONALIDADE
A taxa de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos, como espécie tributária, tem
fundamento constitucional no artigo 145, inciso II da CRFB/88 e é disciplinada no artigo 77 do
CTN. No entanto, o seu fato gerador é o exercício regular do poder de polícia, e não a parte final
dos citados dispositivos ao citarem o fato gerador como a utilização, efetiva ou potencial, de
serviço público específico e divisível, prestados ao contribuinte ou posto à sua disposição, que é
outra espécie de taxa.
Esta taxa de polícia, ou de fiscalização, é exigida em virtude de atos de polícia realizados pela
Administração Pública, mais especificamente pelas Agências Reguladoras. O poder de polícia é
definido no artigo 78 do CTN.
Estas taxas de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos, se assemelham com a
taxa de controle e fiscalização ambiental, a qual foi considerada constitucional pelo Pleno do STF,
em 10/08/2005, através do RE n. 416.601.
Alguns exemplos são a taxa de fiscalização de serviços de energia, receita da Agência Nacional
de Energia Elétrica, nos termos da Lei n. 9.427/96; as taxas de fiscalização da prestação de
serviços e de exploração de infraestrutura, receitas da Agência Nacional de Transportes
Terrestres e da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, nos termos da Lei n. 10.233/2001; e
a taxa de regulação, controle e fiscalização, receita da Agência Goiana de Regulação, Controle e
Fiscalização de Serviços Públicos, de acordo com a Lei do Estado de Goiás n. 13.569/99.
Jurisprudência correlata
Em decisão monocrática, o Agravo de Instrumento 830204/Goiás, Relatado pelo Ministro do STF
Dias Toﬀoli, em julgamento de 09/05/2014, foi negado provimento ao agravo em decisão que
inadmitiu recurso extraordinário assentado em contrariedade ao artigo 5°, inciso XXXVI da CRFB/
88, em insurgência contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que entendeu,
entre outros, que o interesse jurídico da parte afigura-se inegável, considerando que na hipótese
trata-se de serviço público de competência da administração, exercido pelos impetrados/
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apelantes por meio de contrato de concessão firmado com a impetrante/apelada, e a taxa cuja
cobrança que se questiona foi legalmente instituída pelo Estado.
No acórdão foi decidido que inexiste ilegalidade na cobrança da TRCF (Taxa de Regulação,
Controle e Fiscalização de Serviços Públicos) pela Agência Goiana de Regulação, Controle e
Fiscalização de Serviços Públicos, vez que decorre de norma estadual autorizando a exigência
do referido tributo (Lei 13.569/2002, art. 24, com as alterações dadas pela Lei 14.375/2002). A
alegação de inexigibilidade da taxa em referência, sob o fundamento de possuir o mesmo fato
gerador do valor da concessão previsto nos contratos não prospera, vez que não se trata de
tributo, mas de valor contratual previsto em cláusula essencial do instrumento de concessão,
conforme a regra contida no art. 23, IV, da Lei Federal 8.987/1995.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As taxas referentes a regulação, controle e fiscalização de serviços públicos como espécie
tributária, são indispensáveis a autonomia financeira das Agências Reguladoras. São oriundas do
poder de polícia administrativo das Agências Reguladoras. É, para as referidas agências, renda
principal de custeio e possuem fundamentação constitucional no artigo 145, inciso II da CRFB/88
e disposta no artigo 77 do CTN.
Foram instituídas por cada lei específica das Agências Reguladoras, e conforme decisões
judiciais possuem legitimidade jurídica. A depender do caso concreto vai ser estabelecido se há
bis in idem ou bi tributação. O primeiro ocorre quando uma mesma pessoa jurídica de direito
público tributa mais de uma vez o mesmo sujeito passivo sobre um mesmo fato gerador, e o
segundo ocorre quando duas pessoas jurídicas de direito público tributam através de duas
normas, uma de cada ente, o mesmo sujeito passivo sobre o mesmo fato gerador.
No caso que foi apresentado, o entendimento é de que a TRCF, que decorre de norma estadual,
não constitui o mesmo fato gerador do valor da concessão previsto no contrato, e, portanto não
constitui o bis in idem e nem a bi tributação.
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RESUMO
O presente trabalho objetiva traçar um perfil dos produtos de interesse para a saúde importados
por pessoa física, pela modalidade remessa postal, fiscalizados no recinto alfandegado dos
Correios em Curitiba no período de janeiro de 2014 a março de 2015 pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (ANVISA). Os produtos fiscalizados foram classificados em oito categorias, de
acordo com a classe de produto e/ou sua finalidade, entre elas: medicamentos; produtos
médicos; produto para diagnóstico in vitro; cosméticos; saneantes; alimentos; suplementos
alimentares e dispositivos eletrônicos para fumar. As inspeções realizadas possibilitam enquadrar
os produtos em quatro destinações finais, como liberado, retido, não autorizado e interditado,
conforme os enquadramentos legais previstos nas legislações sanitárias vigentes. Pelos
resultados obtidos, o total de produtos de interesse para saúde inspecionados foi 35.871, sendo
a categoria de produtos médicos a mais inspecionada, seguida pelas categorias de
medicamentos, cigarro eletrônico e seus acessórios, suplementos alimentares, cosméticos,
alimentos, saneantes e produtos para diagnóstico in vitro (PDV). A classe de medicamentos
representa a maior parte dos produtos interditados, sendo os medicamentos a base de
misoprostol o maior responsável pelas interdições. A maior quantidade de produtos não

334

IX Congresso Brasileiro de Regulação e 3º ExpoABAR

autorizados se enquadra nas classes produtos médicos, cigarros eletrônicos e seus acessórios e
medicamentos. As categorias onde há maior retenção de produtos são medicamentos, produtos
médicos, suplementos e produto para diagnóstico in vitro (PDV), sendo o principal motivo a
ausência de prescrição médica ou a declaração de uso e finalidade. Os produtos mais liberados
são os suplementos alimentares, os medicamentos, cosméticos, produtos médicos, alimentos e
saneantes. Esse levantamento refere-se a uma avaliação inicial do cenário das remessas postais
sujeitas à fiscalização da ANVISA que possibilita a identificação de indicadores, o
estabelecimento de metas e o melhor planejamento das ações, de forma a tornar os processos
de trabalho mais efetivos e dinâmicos na intervenção dos riscos sanitários decorrentes das
importações por de remessa postal. Sugere-se como estratégias de atuação a elaboração de um
guia para padronização de procedimentos nas ações de vigilância sanitária nos Correios; maior
divulgação das regras de importação por remessa postal; integração dos procedimentos de
trabalho nos sítios de busca dos órgãos envolvidos com esta modalidade de importação.
Palavras-chave: Fiscalização sanitária, produtos importados, remessa postal, pessoa física.
OBJETIVO
Traçar um perfil dos produtos de interesse para a saúde importados por pessoa física, pela
modalidade remessa postal, fiscalizados no recinto alfandegado dos Correios em Curitiba no
período de janeiro de 2014 a março de 2015. Este tipo de importação, não deve caracterizar, em
freqüência e/ou quantidade, fins comerciais ou de revenda.
METODOLOGIA UTILIZADA
Em 2008, os Correios, sob a autorização da Receita Federal do Brasil, criaram três grandes
recintos alfandegados, centralizando a fiscalização das importações destinadas a todo o território
nacional nos estados de São Paulo, Paraná e Rio de Janeiro. O recinto alfandegado do estado do
Paraná desembaraça os objetos postais de pequeno volume e peso máximo de até 2kg,
denominados de petit paquet, enquanto Rio de Janeiro desembaraça objetos postais de maiores
dimensões e peso até 30 kg, denominadas de colis postal, e São Paulo as remessas expressas,
caracterizadas pelo curto prazo de entrega aos destinatários.
Com base no enquadramento de bens e produtos importados para fins de Vigilância Sanitária
preconizado na Lei nº 6360/76 e nas Resoluções RDC nº 81/2008 e RDC nº 46/2009, os produtos
inspecionados por remessa postal no recinto alfandegado dos Correios de Curitiba foram
quantificados no período de janeiro de 2014 a março de 2015.
Os produtos fiscalizados foram classificados em oito categorias, de acordo com a classe de
produto e/ou sua finalidade, entre elas: medicamentos, produtos médicos, produto para
diagnóstico in vitro, cosméticos, saneantes, alimentos, suplementos alimentares e dispositivos
eletrônicos para fumar. Dentre os dispositivos eletrônicos para fumar estão incluídos: os cigarros
eletrônicos, e-cigarettes, e-ciggy, ecigar, bem como acessórios e refis destinados ao uso em
qualquer dispositivo eletrônico para fumar.
Os suplementos alimentares importados foram separados da categoria de alimentos para serem
evidenciados do restante do grupo e principalmente porque alguns dos suplementos
inspecionados não se enquadram como alimentos no Brasil. Muito dos produtos importados
caracterizados como suplementos alimentares em outros países, no Brasil podem ser
caracterizados tanto como alimentos como medicamentos, dependendo da composição do
produto, finalidade de uso e teor de ingredientes ativos. Não existe uma regulação específica
para suplementos no Brasil. No modelo regulatório brasileiro, as principais categorias de
suplementos caracterizadas como alimentos são: suplementos de vitaminas e minerais, alimentos
para atletas, novos alimentos, substâncias bioativas e probióticos e alimentos com alegações de
propriedade funcional, cada um com sua regulamentação específica. Como medicamento, se
subdividem em: medicamentos específicos, medicamentos fitoterápicos e medicamentos
biológicos.
As inspeções realizadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) possibilitam
enquadrar os produtos de interesse para a saúde em quatro destinações finais, a saber:
“Liberado”, ou seja, produto que não possui nenhuma restrição legal para a entrada no país;
“Retido”, quando há necessidade de maior informação sobre o produto ou a finalidade de sua
importação, ausência de receituário de profissional competente, ausência de Termo de
Responsabilidade, conforme disposto no Capítulo XXV da RDC nº 81/2008, ausência de Termo
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de Responsabilidade para importação vinculada à pesquisa científica, conforme Capítulo XIX da
RDC nº 81/2008 e ausência de tradução, de forma a possibilitar a decisão sobre sua destinação;
“Não autorizado”, quando há restrição legal para a importação, produto sem identificação,
produto com prazo de validade expirado e embalagem violada e “Interditado”, quando há
comprometimento da qualidade ou segurança do produto, como transporte e armazenamento
fora da temperatura de conservação especificada ou substância que esteja visualmente
deteriorada, ou ainda produtos que sejam também de competência de fiscalização e controle por
parte da Polícia Federal, como os produtos que contêm a substância misoprostol.
As legislações que regem a importação por remessa postal possibilitando a definição do destino
final da mercadoria importada são: RDC nº 81/2008, RDC nº 28/2011, Portaria nº 344/98 e sua
lista de atualização vigente, RDC nº 63/2008, RDC nº 46/2009, entres outras legislações
específicas.
Os produtos não autorizados são devolvidos para origem junto a uma notificação emitida pela
autoridade sanitária brasileira aos Correios, contendo o motivo da devolução, que consiste no
embasamento legal que inviabilizou a importação do produto por pessoa física, para consumo
próprio, pela modalidade remessa postal. Por sua vez, cabe aos Correios, a notificação aos
destinatários sobre a destinação que será dada a encomenda.
Os produtos interditados devem ser inutilizados no Brasil, uma vez que tiveram sua qualidade ou
segurança afetadas, e, desta forma, poderão afetar a saúde dos envolvidos na logística de
devolução a origem. Para os produtos interditados, o fiscal da ANVISA deve lavrar Termo de
Interdição e Termo de Notificação aos Correios, como também exigir que os Correios notifiquem
os destinatários sobre a destinação que será dada à encomenda. No caso do misoprostol, o
fiscal, além de lavrar os termos mencionados, deverá oficiar a Policia Federal com informações
do ocorrido e manter os produtos sob a guarda dos Correios, à disposição desse órgão.
RESULTADOS OBTIDOS
O quantitativo de produtos importados para fins de Vigilância Sanitária por pessoa física pela
modalidade remessa postal inspecionados no recinto alfandegado dos Correios de Curitiba
durante o período de janeiro de 2014 a março de 2015 foi compilado no Gráfico abaixo.

Figura 1: Classe dos produtos sob vigilância sanitária importados por pessoa física para uso
próprio por remessa postal nos Correios em Curitiba e sua destinação final
Pelos dados expostos, o total de produtos de interesse para saúde inspecionados foi 35.871,
sendo a categoria de produtos médicos, a mais inspecionada, seguida pelas categorias de
medicamentos, cigarro eletrônico e seus acessórios, suplementos alimentares, cosméticos,
alimentos, saneantes e produtos para diagnóstico in vitro (PDV).
Produtos interditados
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A classe de medicamentos representa a maior parte dos produtos importados por remessa postal
interditados nos Correios em Curitiba. O maior responsável pelas interdições são os
medicamentos a base de misoprostol, substância de controle especial que faz parte da Portaria
344/1999 e sua lista de atualização - RDC nº 13/2015. Nestas normas constam que o referido
medicamento, por ser abortivo, tem a sua compra e uso restritos a estabelecimentos hospitalares
devidamente cadastrados junto a Autoridade Sanitária, e, portanto, não podem ser importados
por pessoa física.
Acessórios, como essências contendo nicotina, são interditadas, visto serem caracterizadas
como produtos inflamáveis, cuja circulação é proibida por remessa postal. Sua devolução ao país
de origem impacta em risco no transporte e por isso são interditadas para posterior inutilização.
Produtos não autorizados
A maior quantidade de produtos não autorizados se enquadra nas seguintes classes: produtos
médicos, cigarros eletrônicos e seus acessórios e medicamentos. Este foi o critério utilizado para
a concentração de esforços na inspeção física de produtos sujeitos à vigilância sanitária
empregada no recinto alfandegado dos Correios em Curitiba.
Os produtos médicos não autorizados, importados por pessoa física, constituem em sua maioria
produtos para saúde destinados à prestação de serviços a terceiros. Este tipo de importação
deve ser realizado exclusivamente pela modalidade de importação SISCOMEX (Sistema
Integrado de Comércio Exterior) e atender às exigências presentes nos procedimento 4 do
Capítulo XXXIX da RDC nº 81/ 2008, conforme previsto no item 2, do artigo 1º da RDC nº
28/2011. O uso em terceiros requer uso de produto regularizado perante a ANVISA, que se traduz
em atendimento a requisitos técnicos e legais de segurança, qualidade e eficácia.
A não autorização da importação de medicamentos se concentra principalmente na importação
de medicamentos à base de substâncias de controle especial constantes na Portaria 344/2008 e
suas listas de atualização, cuja importação não é permitida por remessa postal, conforme
previsto na RDC nº 63/2008 e RDC nº 28/2011, além de incluir medicamentos com restrições de
uso descritas em regulamentos específicos.
A não autorização da importação de cigarros eletrônicos e seus acessórios é justificada com
base na RDC nº46/2009, a qual proíbe a importação destes produtos.
Produtos retidos
As categorias onde há maior retenção de produtos são medicamentos, produtos médicos,
suplementos e produto para diagnóstico in vitro (PDV), sendo o principal motivo a ausência de
prescrição médica ou a declaração de uso e finalidade.
Produtos liberados
Os produtos mais liberados após fiscalização sanitária compreendem os suplementos
alimentares, seguidos dos medicamentos, cosméticos, produtos médicos, alimentos e saneantes.
Suplementos alimentares são objetos de constante preocupação das Autoridades Sanitárias,
visto conterem substâncias com ação farmacológica, entre elas substâncias anabolizantes e
anorexígenas. Porém percebe-se que o percentual de produtos fiscalizados contendo
substâncias com restrição de entrada não foi significativa na amostragem utilizada para o estudo.
CONCLUSÕES/RECOMENDAÇÕES
A maior quantidade de produtos não autorizados por remessa postal, fiscalizados no período de
janeiro de 2014 a março de 2015 no recinto alfandegado dos Correios de Curitiba, se enquadra
nas classes de produtos médicos, cigarros eletrônicos e medicamentos, as quais configuram
maior risco à saúde da população, quando consideradas todas as oito categorias de produtos.
Uma das formas de evitarmos a entrada de produtos não autorizados de interesse à saúde é a
educação sanitária, no sentido de divulgar as regras de forma acessível ao público leigo e aos
profissionais de saúde interessados em importar. Nota-se que a maioria dos produtos para saúde
fiscalizados apresenta características para uso profissional em terceiros e são destinados a
dentistas, que desconhecem a legislação vigente.
Ressalta-se também a necessidade de integração dos procedimentos de trabalho nos sítios de
busca dos órgãos envolvidos com a importação por remessa postal, incluindo orientações de
importação dos órgãos anuentes na página virtual dos Correios e informações sobre as regras da
remessa postal dos Correios na página virtual da ANVISA.
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Considerando que o estudo apresentado não engloba a totalidade das remessas postais sujeitas
a vigilância sanitária que tem como ponto de entrada no Brasil - o recinto alfandegado dos
Correios de Curitiba, somado ao contínuo aumento das importações observado após a
centralização da fiscalização em apenas três estados do país, urge a necessidade da definição
de uma amostragem representativa do total de produtos importados sujeitos à Vigilância Sanitária
por meio de um guia específico editado pela ANVISA, visando melhoria na performance do
trabalho executado no que tange a fiscalização sanitária. O guia para padronização de
procedimentos nas ações de vigilância sanitária executada pela Anvisa nos Correios, além de
definir a amostragem representativa, contribuiria para a divulgação, harmonização e
transparência nas ações realizadas pela Anvisa.
O presente levantamento refere-se a uma avaliação inicial que possibilita a identificação de
indicadores, o estabelecimento de metas e o melhor planejamento das ações, de forma a tornar
os processos de trabalho mais efetivos e dinâmicos na intervenção dos riscos sanitários
decorrentes das importações pela modalidade de remessa postal, contribuindo assim para a
melhoria da qualidade da gestão dos serviços desenvolvidos pela Agência.
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RESUMO
O objetivo deste trabalho é apresentar o levantamento dos modelos de certificação utilizados nos
Programas de Avaliação da Conformidade instituídos pelo Inmetro e realizar uma análise crítica
sobre a preponderância identificada na adoção de determinados modelos em detrimento de
outros. Para esta avaliação, serão considerados o histórico da formação do Sistema Brasileiro de
Avaliação da Conformidade, as práticas internacionais em certificação e, finalmente, as diretrizes
das boas práticas regulatórias. A pesquisa baseou-se nas etapas de conhecimento prévio, coleta
e análise dos dados, assumindo como principais métodos a pesquisa bibliográfica, a análise
documental e o levantamento de dados. Os principais resultados gerados foram a fotografia do
perfil de atuação do Inmetro no estabelecimento das certificações de produtos, processos e
serviços e a evidenciação da necessidade de se fixar critérios claros para a definição dos
modelos de certificação. Além de fornecer ao Inmetro um subsídio concreto para a melhoria das
suas ações, o trabalho oferece aos demais reguladores um entendimento amplo e sistematizado
sobre a avaliação da conformidade e o seu uso nas atividades regulatórias.
Palavras-chave: Avaliação da conformidade, Certificação, Modelos de certificação, Regulação,
Inmetro.
INTRODUÇÃO
Na medida em que os produtos são projetados, produzidos, distribuídos, utilizados e, por fim,
descartados, eles podem ser motivo de preocupações para compradores, usuários e para a
sociedade no que tange a questões, por exemplo, de segurança, saúde, desempenho, impactos
ambientais e adequação aos fins pretendidos (ISO, 2013). Em alguns casos, para minimizar tais
preocupações, os próprios fornecedores de produtos e serviços autodeclaram que os mesmos
são fornecidos em conformidade com requisitos especificados. Em outros casos, os
compradores dos produtos ou usuários de serviços percebem a necessidade de avaliá-los a fim
de evidenciar se atendem aos requisitos requeridos. Em última instância, pode ser necessário
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que a avaliação seja feita por uma entidade independente, que não tenha interesse de fornecedor
ou de usuário do item avaliado. Os três casos citados retratam atividades de avaliação da
conformidade, respectivamente, de primeira, de segunda e de terceira parte (ABNT, 2005a).
A avaliação da conformidade voluntária, que parte da decisão do fornecedor, pode agregar valor
ao produto e ser uma vantagem competitiva em relação aos concorrentes, e também, ser um
fator de indução da melhoria contínua da qualidade do setor produtivo. Há casos, no entanto, em
que a avaliação da conformidade é adotada de forma compulsória pelos governos, através de
autoridades regulamentadoras e reguladoras. Isso ocorre quando se entende que o produto,
processo ou serviço pode oferecer riscos à segurança humana ou ao meio ambiente, ou ainda,
prejuízos econômicos à sociedade decorrentes de um mau desempenho ou de práticas desleais
de comércio (INMETRO, 2007).
Ao longo dos anos, o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) vem
fazendo uso, sistematicamente, da avaliação da conformidade no apoio aos seus regulamentos
publicados. Os primeiros Programas de Avaliação da Conformidade (PAC) foram estabelecidos
pelo Instituto no início da década de 80. Outros regulamentadores e reguladores, como a Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o Conselho Nacional de Trânsito (Contran), o Conselho
Nacional do Meio Ambiente (Conama), o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(MAPA) e o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), dentre outros, também têm se apoiado em
Programas estabelecidos pelo Inmetro para verificar o atendimento aos requisitos de seus
regulamentos expedidos.
Em um levantamento feito a partir de dados extraídos do sítio do Inmetro1 , foram contabilizados
179 PAC publicados, sendo 141 no campo compulsório e 38 no campo voluntário, estabelecidos
no período de 2001 a 20152 por iniciativa própria do Inmetro ou por delegação de competência
de outros regulamentadores. Desse total, 136 adotam a certificação como forma de atestar a
conformidade de produtos, processos, serviços, pessoas ou sistemas de gestão, o que
corresponde a 76% dos PAC publicados. O gráfico apresentado na Figura 1 a seguir mostra a
evolução dos Programas publicados nos últimos 15 anos, e o predomínio do uso da certificação
em relação aos demais mecanismos de avaliação da conformidade.
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Figura 1. Relação de PAC publicados no período de 2001 a 2015, agrupados de acordo com o
mecanismo de avaliação da conformidade utilizado.
Elaboração própria, com base nos dados extraídos do sítio do Inmetro (2015).

Os Programas de Avaliação da Conformidade de Produtos, Serviços, Processos e Pessoas, compulsórios
e voluntários, podem ser consultados no sítio http://www.inmetro.gov.br/qualidade/rtepac/.
1

Ao longo dos anos alguns PAC passaram por revisões (aperfeiçoamentos). Assim, as Portarias
inicialmente publicadas no Diário Oficial da União foram sendo substituídas por novas Portarias, de tal
modo que a Portaria mais antiga atualmente em vigor foi publicada no ano de 2001.
2
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Considerando a expressividade da adoção da certificação nos PAC instituídos pelo Inmetro e a
expertise acumulada no estabelecimento desses Programas com o passar dos anos, o objetivo
deste trabalho é fazer uma análise da utilização, pelo Instituto, do mecanismo de certificação na
sua atividade de regulamentação. Espera- se, a partir dos resultados obtidos e das conclusões
apresentadas, contribuir para a promoção da reflexão sobre as práticas adotadas pelo Inmetro,
bem como para o seu aperfeiçoamento, e para sua difusão às diversas partes interessadas,
especialmente aos demais reguladores que queiram conhecer melhor a atividade de avaliação da
conformidade e, até mesmo, estabelecer seus próprios Programas.
Na próxima seção é apresentada a Revisão da Literatura, pautada em três eixos principais: o
histórico da constituição do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade (SBAC), as práticas
de certificação adotadas em âmbito internacional e no âmbito do Inmetro, ao longo dos anos, e
por fim, um apanhado geral sobre boas práticas regulatórias para o estabelecimento de
Programas de Avaliação da Conformidade. A Revisão da Literatura serve de base para entender o
porquê de a certificação ser o mecanismo de avaliação da conformidade mais utilizado no âmbito
do SBAC e apontar as justificativas para a predominância de determinados modelos de
certificação, especialmente do modelo de certificação 5, sobre outros modelos.
Na seção seguinte são apresentados os dados sobre o uso dos modelos de certificação nos PAC
estabelecidos pelo Inmetro, evidenciando a maior utilização de dois modelos de certificação
dentre os sete modelos disponíveis. São apresentadas as principais conclusões a respeito dos
dados obtidos, e por fim, são apresentadas as considerações finais do trabalho.
REVISÃO DA LITERATURA
Da instituição do Sinmetro à criação do SBAC
No ano de 1973, foi instituído no Brasil o Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e
Qualidade Industrial (Sinmetro), com a finalidade de formular a política nacional de metrologia,
normalização e “certificação de qualidade”3 de produtos industriais. O Sinmetro nasceu da
necessidade de ampliação do Sistema Nacional de Metrologia, que tinha como órgão central o
Instituto Nacional de Pesos e Medidas, instituição metrológica de âmbito nacional criado em
1961 pela Lei no 4.048, de 29 de dezembro de 1961.
A Lei no 5.966, de 11 de dezembro de 1973, que instituiu o Sinmetro, criou também o Conselho
Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro), órgão normativo do
Sinmetro, e o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia4 (Inmetro), autarquia
federal vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), com a
atribuição de órgão executivo do Sinmetro. Dentre as competências do Conmetro, estabelecidas
no Art. 3o da Lei no 5.966/1973, destacam-se a formulação e supervisão da política nacional de
“certificação de qualidade” de produtos industriais, a fixação de critérios e procedimentos para
“certificação de qualidade” de materiais e produtos industriais, e a coordenação da participação
nacional nas atividades internacionais de “certificação de qualidade”.
A Lei no 9.933, de 20 de dezembro de 1999, que promoveu alterações na Lei no 5.966/1973,
atribuiu ainda ao Conmetro a competência de expedir atos normativos e regulamentos técnicos,
no campo da avaliação da conformidade de produtos, processos e serviços, nas áreas que não
constituam objeto da competência de outros órgãos ou entidades da administração pública
federal, no que se refere a aspectos relacionados com segurança, prevenção de práticas
enganosas de comércio, proteção da vida e saúde humana, animal e vegetal, e com o meio
ambiente.
Em 1978 foi estabelecido o modelo inicial do Sistema Brasileiro de Certificação (SBC), designado
como um subsistema de certificação da qualidade de produtos industriais, e definido como um
sistema dotado de regras e procedimentos próprios para execução da certificação (CONMETRO,
1978a). O Inmetro era responsável pela implementação do subsistema de certificação, que na
época era restrito aos produtos industriais. Nesse modelo inicial do SBC, o Inmetro era
responsável pela análise do pedido de certificação, pela indicação do(s) laboratório(s) onde os
O termo “certificação de qualidade” é referido aqui tal como consta na Lei no 5.966/1973. Neste trabalho,
onde o termo for apresentado entre aspas, o mesmo pode ser substituído pelo termo atual “avaliação da
conformidade”, abrangendo não apenas produtos, mas também, processos, serviços, sistemas e pessoas.
3

O atual nome do Inmetro foi dado pela Lei no 12.545, de 14 de dezembro de 2011. Na época de sua
criação, o Inmetro era designado como Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade
Industrial.
4
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ensaios do produto deveriam ser realizados, pela análise dos laudos de ensaio e pela decisão
final a respeito da emissão do Certificado de Conformidade, bem como da concessão de licença
para uso da Marca de Conformidade às normas brasileiras (CONMETRO, 1978b). Em suma, o
processo de certificação era conduzido pelo próprio Inmetro.
Ocorre que, na época, outros órgãos da sociedade ainda praticavam atividades de certificação
fora do âmbito do governo, e esse primeiro modelo não obteve o reconhecimento da sociedade
brasileira ou alcance pretendido, conforme exposto no Novo Modelo do Sistema Brasileiro de
Certificação:
“Várias iniciativas foram tomadas, muitas vezes redundantes,
com critérios diversos e nem sempre equivalentes. No próprio
âmbito governamental, foram promovidas iniciativas
independentes do sistema oficial de certificação. Cabe
ressaltar que, apesar dos vários esforços realizados, o número
de produtos certificados no Brasil permaneceu pequeno se
comparado ao existente nos países mais desenvolvidos. As
poucas certificações efetuadas à época, nem sempre eram
conhecidas do consumidor ou mereciam sua
confiança.” (CONMETRO, 1992, p.7)
O Novo Modelo do Sistema Brasileiro de Certificação, aprovado através da Resolução Conmetro
no 8, de 08 de janeiro de 1992, passou então a ser o termo de referência para a atividade de
certificação no Brasil a naquele momento. Esse Novo Modelo visava à consolidação do SBC, de
forma a aumentar o número de produtos certificados e a promover o reconhecimento
internacional da certificação brasileira.
As principais características que diferenciavam o Novo Modelo do modelo anterior, de 1978,
consistiam na descentralização operacional e na integração dos agentes interessados na
certificação. Dentro da estratégia de descentralização, o Inmetro assumiu o compromisso de
transferir aos Organismos de Certificação Credenciados5 as certificações que estivessem sendo
por ele executadas (CONMETRO, 1992). Ou seja, a partir de 1992, a certificação, que até então
era conduzida exclusivamente pelo Inmetro, passou a ser realizada por Organismos de
Certificação Credenciados.
Dentro da estratégia de integração, foi criado, pelo Conmetro, o Comitê Brasileiro de Certificação
(CBC), com o objetivo de planejar e avaliar a atividade de certificação no Brasil. O Comitê foi
constituído para ser composto paritariamente por representantes de todas as partes
interessadas, tais como o governo, setor produtivo, consumidores, entidades técnico-científicas e
organismos participantes do SBC, cabendo ao Inmetro sua secretaria executiva.
No ano de 1997 ocorreu a reformulação do SBC, sendo publicado, através da Resolução
Conmetro no 2, de 11 de dezembro de 1997, o Termo de Referência do Sistema Brasileiro de
Certificação em substituição ao Novo Modelo de 1992. Através dessa Resolução foram atribuídas
ao Inmetro as funções e responsabilidades de Organismo de Credenciamento do SBC. Na
prática, o Inmetro já atuava como organismo de credenciamento, reconhecendo formalmente a
competência de organismos e pessoas para desenvolver tarefas específicas relacionadas à
atividade de certificação. Com a publicação do Termo de Referência do SBC, no entanto, o
Inmetro passou a ser reconhecido como o organismo oficial de credenciamento brasileiro, e
também, a ter que realizar os credenciamentos em harmonia com os critérios e práticas
internacionais publicados pela Organização Internacional de Normalização (ISO).
O alinhamento dos procedimentos de credenciamento brasileiros com as diretrizes internacionais
tinha como estratégia facilitar o reconhecimento mútuo entre os organismos de credenciamento
ao redor do mundo, de forma a reconhecer e promover a equivalência dos sistemas de
credenciamento e dos certificados e relatórios emitidos pelos Organismos de Certificação
Credenciados no âmbito desses sistemas (CONMETRO, 1997). Essa estratégia estava em
consonância com o Princípio da Equivalência refletido no Art. 6o do Acordo sobre Barreiras
Técnicas ao Comércio (TBT), instituído em 1994 pela Organização Mundial do Comércio (OMC),
que estabeleceu que, sempre que possível, os países membros deveriam reconhecer os
procedimentos de avaliação da conformidade de outros membros.

O termo credenciamento foi substituído pelo termo acreditação a partir da publicação da Resolução Conmetro no 5,
de 10 de dezembro de 2003. Os Organismos de Certificação Credenciados passaram a ser denominados Organismos
de Certificação Acreditados.
5
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Outro destaque da reformulação do SBC refere-se à utilização da Declaração do Fornecedor, no
âmbito do Sistema. A Declaração do Fornecedor, então definido como um “procedimento pelo
qual um fornecedor dá garantia escrita de que um produto, processo ou serviço está em
conformidade com os requisitos especificados” (CONMETRO, 1997, p. 4), até então não era
reconhecida pelo SBC. Entretanto, com a publicação do Termo de Referência do SBC, o CBC
recebeu a atribuição de estudar e propor ao Conmetro as regras para a sua utilização no âmbito
do SBC. As “Diretrizes para Emissão da Declaração do Fornecedor” foram aprovadas pelo
Conmetro no ano seguinte (CONMETRO, 1998).
No ano de 2002, o SBC deu lugar ao Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade (SBAC).
Essa reformulação foi devida “à crescente demanda pela implementação de outras modalidades
de avaliação da conformidade além da certificação” (CONMETRO, 2002), que já vinham sendo
implementadas pelo CBC, no âmbito do SBC. A Resolução Conmetro no 2, de 23 de julho de
2002, também extinguiu o CBC, criando o Comitê Brasileiro de Avaliação da Conformidade
(CBAC).
A avaliação da conformidade é definida pela ABNT NBR ISO/IEC 17000:2005 como a
“demonstração de que os requisitos especificados relativos a um produto, processo, sistema,
pessoa ou organismo são atendidos”. No âmbito do SBAC a avaliação da conformidade é
definida como um “processo sistematizado, com regras pré- estabelecidas, devidamente
acompanhado e avaliado, de forma a propiciar adequado grau de confiança de que um produto,
processo ou serviço, ou ainda uma pessoa, atende a requisitos pré-estabelecidos em normas ou
regulamentos, com a melhor relação custo benefício para a sociedade” (INMETRO, 2015a, p.9). O
termo “adequado grau de confiança” utilizado na definição estabelecida pelo Inmetro está
relacionado à “busca do equilíbrio entre a confiança a ser alcançada no processo de avaliação da
conformidade de um objeto quanto ao atendimento aos requisitos da base normativa e o custo a
ser pago pelos diferentes segmentos da sociedade no estabelecimento de maior ou menor rigor
dos requisitos da base normativa e dos Requisitos de Avaliação da Conformidade” (INMETRO,
2015a, p.7).
No âmbito do SBAC são estabelecidos programas no campo compulsório para apoio à atividade
de regulamentação, e também, no campo voluntário, podendo ser entendida, neste caso, como
uma atividade de regulação. Os PAC consistem em um conjunto de documentos que definem o
passo a passo para a avaliação
da conformidade de um objeto6 , e que fazem uso de
mecanismos como a certificação, a declaração da conformidade do fornecedor (DF), a inspeção
e o e n s a i o , d e fi n i d o s p e l o I n m e t r o c o m o “ f e r r a m e n t a s p a r a a t e s t a ç ã o d a
conformidade” (INMETRO, 2015a). Em âmbito internacional, a certificação, a declaração, a
inspeção e o ensaio são definidos como atividades de avaliação da conformidade (ABNT, 2005a).
A certificação consiste na emissão de uma afirmação, baseada numa decisão feita após análise
crítica, de que o atendimento aos requisitos especificados foi demonstrado, e é realizada por
terceira parte, ou seja, por uma pessoa ou uma organização que é independente da pessoa ou
organização que fornece o objeto, e que não tem interesse de usuário nesse objeto (ABNT,
2005a). No SBAC a certificação é realizada por Organismos de Certificação.
A declaração do fornecedor consiste em uma atestação de primeira parte, ou seja, o próprio
fornecedor garante, por escrito, que seu produto está em conformidade com os requisitos
(INMETRO, 2015a).
A inspeção é definida como o “exame de um projeto de produto, produto, processo ou instalação
e determinação de sua conformidade com requisitos específicos ou, com base no julgamento
profissional, com requisitos gerais” (ABNT, 2005a). Tal como a certificação, a inspeção é uma
atividade realizada por terceira parte, que no SBAC é conduzida por Organismos de Inspeção.
O ensaio consiste na “determinação de uma ou mais características de um objeto de avaliação
da conformidade, de acordo com um procedimento” (ABNT, 2005a) e, no âmbito do SBAC é
utilizado para as atividades de certificação, de inspeção e de declaração do fornecedor.
A etiquetagem já foi considerada pelo Inmetro como um mecanismo de avaliação da
conformidade (INMETRO, 2007). Atualmente, considera-se que a etiqueta é uma forma de
evidenciar a conformidade relativa a uma ou mais características de desempenho de um produto,
sendo muito conhecida pelos consumidores brasileiros em função de seu uso em
eletrodomésticos e automóveis para informação do consumo de energia. Cabe ressaltar que,
atualmente, a etiquetagem não é mais entendida como um mecanismo de avaliação da
O termo “objeto” ou “objeto de avaliação da conformidade” é usado para abranger qualquer produto
(incluindo serviço), instalação, processo, sistema, pessoa ou organismo aos quais a avaliação da
conformidade é aplicada (ABNT NBR ISO/IEC 17000:2005).
6
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conformidade, e os PAC que adotavam a etiquetagem estão sendo, aos poucos, substituídos por
certificação, inspeção ou declaração do fornecedor. É o caso, por exemplo, dos PAC para
Aquecedores de Água a Gás dos Tipos Instantâneo ou de Acumulação, Condicionadores de Ar,
Eficiência Energética de Edificações e outros.
Certificação de produtos: um paralelo entre a experiência do Inmetro e as práticas
internacionais
Em 1980, a ISO, com o apoio do Centro de Comércio Internacional UNCTAD/GATT7 (ITC),
publicou um manual sobre os princípios e práticas de certificação, motivada pela escassez de
documentação existente sobre o tema na época. Considerando que diversos países já realizavam
certificações, mas de maneiras às vezes distintas, a ISO percebeu a necessidade de harmonizar
as práticas de certificação, de forma que fosse possível uma aceitação mútua dos sistemas de
certificação, e que não fossem criadas barreiras desnecessárias ao comércio entre países (ISO,
1980).
O manual da ISO estabeleceu oito sistemas de certificação, que ofereciam diferentes graus de
confiança de que os produtos atendiam a requisitos especificados, e que foram desenvolvidos
com o propósito de serem aplicados em circunstâncias variadas, como por exemplo, para a
certificação de diferentes tipos de produtos, e levando-se em consideração diferentes técnicas
de fabricação disponíveis e diferentes necessidades de compradores (ISO, 1980). Os oito
sistemas de certificação são apresentados na Tabela 1 a seguir.
Tabela 1. Sistemas de certificação propostos pela ISO em 1980.
Sistema de
certificação

Definição

Descrição
Uma amostra do produto é ensaiada de acordo com
um método de ensaio prescrito, com o objetivo de
verificar a conformidade de um modelo a uma
especificação. É a forma mais simples e limitada de
certificação, e não proporciona a confiança de que a
produção subsequente dos artigos fabricados são
conformes às especificações.

Sistema 1

Ensaio de tipo

Sistema 2

Ensaio de tipo seguido de ensaios de
verificação de amostras coletas no
comércio

Ensaio de tipo combinado com intervenções
posteriores para verificar se a produção continua
sendo conforme. Essas intervenções posteriores
incluem o ensaio de amostras coletadas no comércio.

Sistema 3

Ensaio de tipo seguido de ensaios de
verificação de amostras coletadas na
fábrica

Ensaio de tipo combinado com intervenções
posteriores para verificar se a produção continua
sendo conforme. Essas intervenções posteriores
incluem o ensaio de amostras coletadas na fábrica.

Sistema 4

Ensaio de tipo seguido de ensaios de
verificação de amostras coletas no
comércio e na fábrica

Ensaio de tipo combinado com intervenções
posteriores para verificar se a produção continua
sendo conforme. Essas intervenções posteriores
incluem o ensaio de amostras coletadas na fábrica e
compradas no comércio.

O Centro de Comércio Internacional (ITC) foi inicialmente estabelecido em 1964, no âmbito do Acordo
Geral de Tarifas e Comércio (GATT), que foi a base para a criação da Organização Mundial do Comércio
(OMC). Em 1974, foi confirmado como um órgão subsidiário conjunto do GATT e da Organização das
Nações Unidas (ONU). Em 1995, depois da substituição do GATT pela OMC, passou a ser uma agência
conjunta da OMC e da ONU. Esta é representada pela Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e
Desenvolvimento (UNCTAD), órgão da ONU responsável por lidar com questões de desenvolvimento,
especialmente às ligadas ao comércio internacional. Informações extraídas do sítio oficial do CCI: http://
www.intracen.org.
7
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Sistema 5

Sistema 6

Sistema de
certificação

Ensaio de tipo e avaliação do controle
de qualidade da fábrica, seguidos de
um controle que leva em conta a
auditoria do controle de qualidade da
fábrica e os ensaios de
verificação
de amostras
coletadas no comércio e na fábrica

Avaliação do controle de qualidade da
fábrica

Definição

Sistema baseado no ensaio de tipo com avaliação e
aprovação das medidas adotadas pelo fabricante para
controlar a qualidade de sua produção, seguido de
uma vigilância regular que inclui o controle de
qualidade da fábrica e ensaios de verificação em
amostras coletadas no comércio e na fábrica.
Nesse sistema se avalia e aprova a capacidade de um
fabricante de produzir um produto conforme a uma
especificação, incluindo seus métodos de produção, a
organização do controle de qualidade, e instalações e
equipamentos para realização de ensaios de rotina.
Descrição

Sistema 7

Ensaio por lotes

Nesse sistema uma amostra é tomada de um lote de
produtos para ensaio. A partir da amostra ensaiada é
possível emitir um julgamento sobre a conformidade
a uma especificação dada.

Sistema 8

Ensaio 100%

Nesse sistema, todos os itens certificados são
submetidos a ensaio para verificar sua conformidade
a uma especificação técnica.

Fonte: Adaptado de ISO, 1980.
No Brasil, o Conmetro reconheceu em 1988 os oito sistemas de certificação, estabelecidos oito
anos antes pela ISO, como referência para os procedimentos de controle e certificação da
qualidade no país. No âmbito do então SBC, os “sistemas” de certificação foram chamados de
“modelos” de certificação (CONMETRO, 1988). Em 1992, o Novo Modelo do Sistema Brasileiro
de Certificação estabeleceu que a certificação compulsória deveria ser feita utilizando-se
exclusivamente o modelo de certificação 5 (CONMETRO, 1992).
Também no ano de 1992, a ISO publicou um novo livro, “Certification and related activities”, que
faz um apanhado dos diversos guias publicados pela organização na década anterior e apresenta
algumas alterações nos sistemas de certificação estabelecidos em 1980. A principal alteração se
refere aos ensaios de verificação realizados nos sistemas de certificação 4 e 5 para verificar se a
produção continua sendo conforme. Nas definições de 1980, os ensaios de verificação de ambos
os sistemas eram feitos a partir da coleta de amostras na fábrica e no comércio. Em função dos
elevados custos associados à atividade de ensaio, os ensaios de verificação, nos sistemas de
certificação 4 e 5, passam então a ser realizados em amostras coletadas na fábrica e/ou no
comércio (ISO, 1992).
Outra mudança em relação às definições dos sistemas de certificação de 1980 é a introdução do
conceito de “surveillance”, traduzido aqui como supervisão. Para a certificação de produtos, a
função da supervisão é prover meios de verificar que os produtos fabricados após a certificação
inicial continuam atendendo aos requisitos especificados. As três formas básicas de supervisão
incluem: i) ensaios e inspeções periódicas de produtos; ii) exame e comparação da produção
atual com os projetos originalmente aceitos; e iii) revisão periódica do desempenho do sistema
de qualidade do fornecedor.
Somente no ano de 2004 a ISO publicou um guia para a certificação de produtos, o ISO/IEC Guia
67, que foi traduzido pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) no ano seguinte. O
Guia 67 foi desenvolvido para responder à necessidade de prover melhor entendimento das
diversas funções e tipos de certificação de produto (ABNT, 2005b). O Guia 67 sistematizou ainda
mais o processo de certificação de produtos, não apenas definindo os sistemas de certificação,
mas também, introduzindo as etapas funcionais básicas que deveriam compor todos os
esquemas de certificação, incluindo a seleção (amostragem), a determinação, e a análise crítica e
atestação (decisão).
A etapa de seleção consiste na determinação das características a serem avaliadas, dos
requisitos técnicos a serem atendidos e dos requisitos para amostragem. A etapa de
determinação inclui as atividades a serem realizadas para determinar a conformidade do objeto
com os requisitos especificados, e podem incluir ensaio, medição, inspeção, avaliação de
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projeto, avaliação de serviço e auditoria. A etapa de análise crítica e atestação consiste na
tomada de decisão com relação à certificação do objeto (ABNT, 2005b).
O Guia 67 também promoveu alterações nas denominações e definições dos sistemas de
certificação, que foram condensados em sete sistemas. Conforme é apresentado na Tabela 2 a
seguir, os sistemas de certificação 7 e 8 foram substituídos pelo sistema de certificação 1b; o
sistema de certificação 1 passou a ser denominado 1a; o termo “ensaio de tipo” foi extinto; e o
Guia 67 deixou claro que o sistema de certificação 6 não é aplicável à certificação de produtos,
mas à certificação de processos e serviços.
Tabela 2. Comparação entre os sistemas de certificação adotados antes e após a publicação do
Guia 67.
Antes do Guia 67

Sistem
a1

Sistem
a7
Sistem
a8

Ensaio de tipo.

Sistem
a 1b

Este sistema inclui ensaio; são avaliadas amostras do
produto para conformidade. A amostragem cobre a
população total do produto. Um certificado de
conformidade é dado para cada produto representado pela
amostra. Este sistema inclui as seguintes funções:
Seleção; Determinação; Análise crítica;
Decisão e Licença.

Sistem
a2

Este sistema inclui ensaio e supervisão do mercado. É
realizada a supervisão de mercado e as amostras do
produto do mercado são avaliadas para conformidade em
andamento. Este sistema inclui as seguintes
funções: Seleção; Determinação; Análise crítica; Decisão;
Licença; e Supervisão.

Sistem
a3

Este sistema inclui ensaio e supervisão de fábrica. É
realizada a supervisão de fábrica e as amostras do produto
da linha de produção são avaliadas para conformidade em
andamento. Este sistema inclui as seguintes funções:
Seleção; Determinação; Análise
crítica; Decisão; Licença; e Supervisão.

Sistem
a4

Este sistema inclui ensaio e supervisão de amostras da
fábrica ou do mercado, ou ambos. Este sistema inclui as
seguintes funções: Seleção; Determinação;
Análise crítica; Decisão; Licença; e Supervisão.

Sistem
a5

Este sistema inclui ensaio e avaliação do sistema da
qualidade envolvido. A supervisão do sistema da
qualidade é realizada e amostras do produto podem ser
coletadas no mercado ou na linha de produção, ou ambos,
e são avaliadas para conformidade em andamento. Este
sistema inclui as seguintes funções: Seleção;
Determinação; Análise crítica; Decisão;
Licença; e Supervisão.

Ensaio 100%.

Sistem
a2

Sistem
a3

Ensaio de tipo seguido de
supervisão através de
ensaio de amostras da
fábrica ou seu exame/
ensaio de comparação com
os projetos
originalmente aceitos.

Sistem
a5

Sistem
a 1a

Este sistema inclui ensaio; são avaliadas amostras do
produto para conformidade. A amostragem pode ou não
ser estatisticamente significativa da população total do
produto. Este sistema inclui as seguintes funções:
Seleção; Determinação; Análise crítica; e
Decisão.

Ensaio de lote.

Ensaio de tipo seguido por
supervisão através de ensaios
de amostras compradas no
mercado.

Sistem
a4

Após o Guia 67

Ensaio de tipo seguido de
supervisão através de
ensaio de amostras do
mercado e/ou
da fábrica.
Ensaio de tipo e avaliação
do controle de qualidade
da fábrica seguido de
supervisão, que abrange a
auditoria do controle de
qualidade da fábrica e o
ensaio de amostras do
mercado e/ou da fábrica.
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Sistem
a6

Avaliação do sistema de
qualidade da fábrica e sua
aceitação.

Sistem
a6

Este sistema visa especialmente a certificação de
processos e de serviços, através da avaliação de processos
ou de serviços e da avaliação inicial do sistema da
qualidade, quando aplicável. Inclui supervisão por
auditorias do sistema da qualidade e por avaliação dos
processos ou dos serviços. Este sistema inclui as seguintes
funções: Seleção; Determinação; Análise crítica; Decisão;
Licença; e
Supervisão.

Elaboração própria, com base na ABNT NBR ISO/IEC Guia 67:2005 e nos manuais publicados pela ISO em
1980 e 1992.

Em âmbito nacional, o Inmetro publicou, em 2010, a primeira versão dos Requisitos Gerais de
Certificação de Produtos (RGCP)8. As regras e procedimentos gerais para a certificação de
produtos são descritas no RGCP e as regras específicas para a certificação de um produto em
particular são especificadas nos Requisitos de Avaliação da Conformidade (RAC). Ambos os
documentos compõem um PAC para a certificação de produto, que pode ainda ser composto
por outros documentos, tais como regulamentos técnicos.
O RGCP foi elaborado em função da necessidade de se conferir maior padronização e concisão
no estabelecimento dos PAC, e levou em consideração as diretrizes estabelecidas no Guia 67,
especialmente no que se refere às etapas do processo de certificação de produto, conduzidas
pelos Organismos de Certificação de Produtos (OCP). No entanto, os modelos de certificação
adotados pelo Inmetro permaneceram alinhados às definições da ISO anteriores à publicação do
Guia 67, consistindo em uma mescla das definições de 1980 e 1992. Conforme apresentamos a
seguir, o Inmetro definiu ainda mais um modelo de certificação, o modelo 9, além de uma
variação do modelo de certificação 5 e uma variação do modelo de certificação 9 (INMETRO,
2010):

• Modelo de certificação 1: Ensaio de tipo;
• Modelo de certificação 2: Ensaio de tipo seguido de verificação através de ensaios de
•
•
•
•
•
•
•
•
•

amostras retiradas no comércio;
Modelo de certificação 3: Ensaio de tipo com intervenções posteriores através de ensaios
em amostras retiradas no fabricante;
Modelo de certificação 4: Ensaio de tipo seguido de verificação através de ensaios de
amostras retiradas no comércio e no fabricante;
Modelo de certificação 5: Ensaio de tipo, avaliação e aprovação do Sistema de Gestão da
Qualidade (SGQ) do fabricante, acompanhamento através de auditorias no fabricante e
ensaio em amostras retiradas no comércio e/ou no fabricante;
Modelo de certificação 5*: Ensaio de tipo, avaliação e aprovação do SGQ do fabricante,
acompanhamento através de auditorias no fabricante e ensaio em amostras retiradas no
comércio e/ou no fabricante, com frequência variável (consiste em uma variação do modelo
de certificação 5);
Modelo de certificação 6: Avaliação de aprovação do sistema de gestão da qualidade do
fabricante;
Modelo de certificação 7: Ensaio de lote;
Modelo de certificação 8: Ensaio 100%;
Modelo de certificação 9: Ensaio de tipo, avaliação e aprovação do Sistema de Gestão
Ambiental (SGA) do fabricante, acompanhamento através de auditorias no fabricante e
ensaio em amostras retiradas no comércio e/ou no fabricante; e
Modelo de certificação 9*: Ensaio de tipo, avaliação e aprovação do SGA do fabricante,
acompanhamento através de auditorias no fabricante e ensaio em amostras retiradas no
comércio e/ou no fabricante, com frequência variável (consiste em uma variação do modelo
de certificação 9).

A primeira versão do RGCP foi publicada através da Portaria Inmetro no 457, de 01 de dezembro de
2010.
8
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O RGCP publicado em 2010 foi revisado em 20119 , e a principal alteração no que se refere aos
modelos de certificação foi a exclusão dos modelos 5* e 9* que, na prática, se diferenciavam dos
respectivos modelos de certificação 5 e 9 unicamente pela possibilidade de variar a frequência
das auditorias e ensaios realizados na avaliação de manutenção10 (INMETRO, 2011a). Dois anos
mais tarde, com a publicação do Vocabulário Inmetro de Avaliação da Conformidade11 , o modelo
de certificação 9 foi excluído, mantendo-se as mesmas definições dos modelos de certificação 1
a 8.
No ano de 2013, o Guia 67 deu lugar à norma ISO/IEC 17067, cuja tradução foi submetida à
Consulta Nacional pela ABNT em março de 2015, mas ainda não foi publicada em definitivo. A
norma ISO/IEC 17067 enfatiza a abordagem funcional para a certificação, e introduz algumas
mudanças em relação à abordagem por função apresentada inicialmente no Guia 67. A
abordagem funcional, adotada na norma ISO/IEC 17067, é esquematizada na Figura 2 a seguir.

Elaboração própria, com base na ISO/IEC 17067:2013 e na ABNT NBR ISO/IEC 17000:2005.

A segunda versão do RGCP foi publicada através da Portaria Inmetro no 361, de 06 de setembro de
2011.
9

O termo “avaliação de manutenção” é utilizado pelo Inmetro para as atividades realizadas
periodicamente com o propósito de verificar se as condições que deram origem à certificação inicial
continuam sendo atendidas. Na ISO a avaliação de manutenção corresponde à função de supervisão.
10

O Vocabulário Inmetro de Avaliação da Conformidade reúne o conjunto de termos, definições e
conceitos amplamente utilizados pelo Inmetro na atividade de avaliação da conformidade. Sua primeira
versão foi publicada através da Portaria Inmetro no 453, de 17 de setembro de 2013.
11
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As funções apresentadas na norma ISO/IEC 17067:2013 incluem:

• Seleção: envolve atividades de planejamento e preparação, a fim de coletar ou produzir
todas as informações e dados de entrada necessários para a função subsequente.

• Determinação: pode incluir ensaio, medição, inspeção, avaliação de projeto, avaliação de

•
•
•
•

serviços e processos, e auditoria, sendo realizada para fornecer informações sobre os
requisitos do produto. Na norma ABNT NBR ISO/IEC 17065:2013, que estabelece os
requisitos para organismos de certificação de produtos, processos e serviços, as funções
Seleção e Determinação foram combinadas, sendo referidas como Avaliação.
Análise: verificação da adequação, suficiência e efetividade das atividades de seleção e
determinação, e os resultados dessas atividades relativos ao atendimento de requisitos
especificados.
Decisão sobre a certificação.
Atestação: Emissão de uma declaração de conformidade de que o atendimento aos
requisitos especificados foi demonstrado.
Supervisão: repetição sistemática das atividades de avaliação da conformidade como base
para a manutenção da validade da declaração de conformidade.

O atual RGCP, recentemente revisado através da Portaria Inmetro no 118, de 06 de março de
2015, estabelece etapas para sete modelos de certificação distintos, definidos no novo
Vocabulário Inmetro de Avaliação da Conformidade (INMETRO, 2015a), e que são baseados nos
tipos de esquemas de certificação descritos na norma ISO/IEC 17067:2013. Cabe destacar que
as definições dos modelos de certificação foram alteradas em relação às definições de 2013:

• Modelo de certificação 1a: Avaliação única. Nesse modelo, uma ou mais amostras do

•
•
•
•
•
•

produto são submetidas a atividades de avaliação da conformidade, que podem consistir
em ensaio, inspeção, avaliação de projeto, avaliação de serviços ou processos, etc. Esse
modelo não contempla a etapa de manutenção. A avaliação da conformidade do objeto é
efetuada uma única vez, e os itens subsequentes de produção não são cobertos pelo
Certificado da Conformidade emitido.
Modelo de certificação 1b: Ensaio de lote. Esse modelo envolve a certificação de um lote de
produtos. O número de unidades a serem ensaiadas pode ser uma parcela do lote, coletada
de forma aleatória, ou até mesmo, o número total de unidades do lote (ensaio 100%). O
Certificado de Conformidade é restrito ao lote certificado.
Modelo de certificação 2: Avaliação inicial consistindo de ensaios em amostras retiradas no
fabricante, seguida de avaliação de manutenção periódica através de coleta de amostra do
produto no mercado.
Modelo de certificação 3: Avaliação inicial consistindo de ensaios em amostras retiradas no
fabricante seguida de avaliação de manutenção periódica através de coleta de amostra do
produto na fábrica.
Modelo de certificação 4: Avaliação inicial consistindo de ensaios em amostras retiradas no
fabricante seguido de avaliação de manutenção periódica através de coleta de amostras do
produto na fábrica e no comércio, combinados ou alternadamente, para realização das
atividades de avaliação da conformidade.
Modelo de certificação 5: Avaliação inicial consistindo de ensaios em amostras retiradas no
fabricante, incluindo auditoria do SGQ, seguida de avaliação de manutenção periódica
através de coleta de amostra do produto na fábrica e/ou no comércio, para realização das
atividades de avaliação da conformidade.
Modelo de certificação 6: Avaliação Inicial consistindo de auditoria do SGQ ou inspeções,
seguida de manutenção periódica. Esse modelo é aplicável, principalmente, para a
certificação de serviços e processos. As Avaliações de Manutenção incluem a auditoria
periódica do SGQ e avaliação periódica do serviço ou processo.

Conforme é possível observar a partir da análise da Tabela 3, os modelos de certificação se
diferenciam essencialmente pela realização ou não de auditoria de SGQ na etapa de Avaliação
Inicial, pela existência ou não da função Supervisão (Avaliação de Manutenção), e pelo tipo de
atividade de avaliação da conformidade realizada na manutenção.
Tabela 3. Etapas dos modelos de certificação.
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ETAPAS DO PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO
DE PRODUTO

Avaliaçã
o
Inicial

MODELOS
1a

1b

2

3

4

5

6

Solicitação de certificação

X

X

X

X

X

X

X

Análise da solicitação e da conformidade da
documentação

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Auditoria inicial do sistema de gestão da
qualidade e avaliação do processo produtivo
Plano de ensaios iniciais

X

X

X

X

X

X

Emissão do certificado de conformidade

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Auditoria de manutenção do sistema de gestão
da qualidade e avaliação do processo produtivo
Avaliação
d
e
Manutenç
ão

Recertificação

Ensaios em amostras coletadas no mercado

X

Ensaios em amostras coletadas na fábrica

X

Ensaios em amostras coletadas na fábrica e/ou
no comércio

X

X

Confirmação da manutenção

X

X

X

X

X

Avaliação de recertificação

X

X

X

X

X

Fonte: Adaptado de INMETRO, 2015b
Boas práticas para o estabelecimento de Programas de Avaliação da Conformidade em um
contexto regulatório
Silva define a regulação como um “processo, gerido pelo governo, que requer a interação entre
atores de diferentes interesses e que inclui o desenho e a aplicação de um conjunto de
estratégias, formuladas prioritariamente com base em evidências e com a participação dos
interessados, produzindo variados graus de intervenção, com a finalidade de influenciar o
comportamento de determinado grupo-alvo e de gerar impacto positivo na sociedade” (2014, p.
20).
Ao estabelecer Programas de Avaliação da Conformidade, seja no campo compulsório ou no
campo voluntário, o Inmetro exerce o seu papel de regulador. No processo de estabelecimento
desses programas, a participação dos “atores de diferentes interesses” se dá em dois momentos.
Primeiramente, nas Comissões Técnicas constituídas pelo Inmetro, formadas por entidades
representativas das partes interessadas na regulamentação e na avaliação da conformidade, que
têm o propósito de assessorar o Instituto no estabelecimento dos programas e de facilitar seu
entendimento, aceitação e adequação pelas partes interessadas e impactadas da sociedade
(INMETRO, 2011b). Em um segundo momento, durante a Consulta Pública dos documentos que
compõem o PAC, que normalmente dura 60 dias, toda a sociedade é chamada a participar e dar
sua contribuição ao processo.
As duas atividades descritas anteriormente, a formação de Comissões Técnicas e a Consulta
Pública, constituem boas práticas regulatórias, pautadas pelo princípio da publicidade, e que
levam em consideração as diretrizes de transparência e acessibilidade previstas no Guia de Boas
Práticas de Regulamentação (CONMETRO, 2007).
É fundamental também que os objetivos a alcançar com o estabelecimento dos programas sejam
claramente definidos e que o problema a ser resolvido seja evidenciado. Essas evidências são
buscadas pelo Inmetro no processo de Identificação e Priorização de Demandas, que inclui, entre
outros, a análise de registros de reclamações na Ouvidoria do Inmetro, de acidentes registrados
no Sistema Inmetro de Monitoramento de Acidentes de Consumo (Sinmac) e dos resultados do
Programa de Análise de Produtos (INMETRO, 2014).
Dimensionar os impactos do estabelecimento de um PAC também é essencial para uma boa
prática regulatória. Nesse aspecto, o Inmetro é considerado uma instituição de referência no
Brasil. No ano de 2003 iniciou o processo de Análise de Impacto Regulatório (AIR), que consiste
em um processo de análise dos potenciais impactos de opções regulatórias, e que tem por
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objetivo subsidiar as decisões do regulador (INMETRO, 2015a). Esse processo tem evoluído ao
longo dos anos e em julho de 2014, o Inmetro publicou em Consulta Pública a AIR de
Equipamentos de Playground12, iniciativa pioneira no país.
O AIR avalia os impactos das opções regulatórias do Inmetro, que podem incluir diferentes
medidas, tais como o estabelecimento de Regulamentação Técnica13, a instituição de Programas
de Avaliação da Conformidade, a promoção de campanhas educativas e de orientação, e outros
(INMETRO, 2014). Não é comum, no entanto que o AIR contemple a avaliação de impactos de
diferentes mecanismos de avaliação da conformidade, como por exemplo, certificação versus
declaração do fornecedor, ou ainda, considerando um único mecanismo, como é o caso da
certificação, o impacto da adoção dos diferentes modelos de certificação.
Sob esse aspecto, o Guia de Boas Práticas de Regulamentação (GBPR) aborda algumas
questões que devem ser consideradas para a escolha do procedimento de avaliação da
conformidade:
Menor custo possível para um adequado grau de confiança e
compatibilidade com o problema a ser resolvido (...);
Características do produto, histórico, se houver, de frequência
de falhas de produção; Risco associado em eventual acidente
de consumo;
Nível de confiança no procedimento utilizado em relação ao
risco envolvido na existência de produto não conforme no
mercado;
Infraestrutura técnica e laboratorial para ocorrer com eventuais
ensaios prescritos;
Velocidade do aperfeiçoamento tecnológico do setor; Impacto
sobre a competitividade do produto; Dificuldade de
acompanhamento no mercado;
Compatibilidade com referências e práticas internacionais para
facilitar o seu reconhecimento por outros mercados.
(CONMETRO, 2007, p. 24)
O GBPR enfatiza ainda que se deve considerar o impacto das exigências dos procedimentos de
avaliação da conformidade nas pequenas e médias empresas e que é preciso dar tratamento
igual a produtos nacionais e estrangeiros, em alinhamento com os acordos internacionais da
OMC.
A Comissão Econômica das Nações Unidas para a Europa (UNECE) traça um paralelo entre a
avaliação da conformidade, considerada como uma atividade de pré-mercado, e a vigilância de
mercado (acompanhamento no mercado), que consiste em atividades de controle pós-mercado.
De acordo com a UNECE (2012), os regulamentadores devem achar o equilíbrio entre o controle
pré-mercado e o controle pós-mercado. Esse equilíbrio depende da disponibilidade de recursos,
da natureza do mercado que está sendo regulado, da eficácia dos procedimentos de avaliação
da conformidade, e da infraestrutura de vigilância de mercado.
No que tange às atividades de certificação, a ISO diz que as mesmas devem ser proporcionais às
consequências e probabilidades de um produto não atender aos requisitos especificados,
quando em uso. Fatores como as características particulares do mercado, tecnologia do produto
e métodos de produção também devem ser levados em consideração (ISO, 2015).
Especificamente com relação aos tipos de esquemas (modelos de certificação) para certificação
de produtos que envolvem atividades de supervisão, a norma ISO/IEC 17067:2013 descreve a
maneira em que as diferentes atividades de supervisão (avaliação de manutenção) podem ser
utilizadas e as circunstâncias em que elas podem ser aplicáveis. Assim, por exemplo, os modelos
de certificação que contemplam a coleta periódica de amostras do produto no mercado para
ensaio ou inspeção seriam adequados para identificar o impacto do canal de distribuição sobre a
A Consulta Pública do AIR para Equipamentos para Playground foi declarada em aberto a partir da
publicação no Diário Oficial da União da Portaria Inmetro no 338, de 18 de julho de 2014. A Consulta
Pública foi encerrada em 22 de setembro de 2014.
12

A Regulamentação Técnica é uma medida regulamentadora adotada pelo Inmetro, publicada através de
Portaria, e consiste em um “documento, de caráter obrigatório, que enuncia os requisitos esperados de um
objeto para que este seja fabricado, importado ou comercializado em território nacional, incluídas as
disposições administrativas aplicáveis” (INMETRO, 2015, p. 17)
13
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conformidade. No entanto, para esses tipos de esquema, quando não conformidades
significativas forem encontradas, há uma limitação na adoção de medidas corretivas, uma vez
que o produto já foi distribuído para o mercado.
MÉTODO
O trabalho foi estruturado em três etapas, quais sejam: (1) conhecimento prévio, (2) coleta de
dados e (3) análise dos dados. A primeira delas, já apresentada na Seção 2, teve por objetivo
buscar o referencial teórico sobre o tema avaliação da conformidade, com enfoque na
certificação de produtos, e sobre boas práticas de uso da avaliação da conformidade no
contexto regulatório. A revisão da literatura foi pautada nas publicações da ISO, que é a principal
referência internacional em avaliação da conformidade, e nas publicações da OMC e da UNECE,
que abordam o uso da avaliação da conformidade na atividade regulatória. Em âmbito nacional,
foram analisados os documentos, especialmente Resoluções e Portarias, publicados pelo
Conmetro e pelo Inmetro.
A coleta de dados (segunda etapa) foi realizada essencialmente a partir do levantamento das
informações contidas nas Portarias publicadas pelo Inmetro, no âmbito da Diretoria de Avaliação
da Conformidade (Dconf), e consistiu na identificação de dados sobre os modelos de certificação
adotados em cada PAC.
A terceira etapa, por sua vez, consistiu na análise dos dados coletados, utilizando-se como
ferramentas tabelas para ordenação de dados e gráficos. Com isso, foi possível obter as
principais conclusões do trabalho, traçadas a partir do cruzamento entre os dados levantados
sobre o perfil da atuação do Inmetro no estabelecimento das certificações e os resultados da
revisão da literatura, em seus três eixos-focais, sejam eles: o histórico da formação do SBAC, as
práticas internacionais em certificação e, finalmente, as diretrizes das boas práticas regulatórias.
A Figura 3 resume o método utilizado.

Figura 3. Método de pesquisa.
Elaboração própria, 2015.
RESULTADOS E CONCLUSÕES
Levantamento dos modelos de certificação utilizados nos Programas instituídos pelo Inmetro
Considerando que os modelos de certificação são adotados para a certificação de produtos,
processos e serviços, dos 136 PAC que adotam o mecanismo da certificação, foram excluídos os
dez PAC cujos objetos são pessoas ou sistemas. As Portarias que estabelecem os requisitos de
avaliação da conformidade para os 126 PAC restantes foram analisadas, uma a uma, com o
objetivo de identificar o(s) modelo(s) de certificação(s) adotado(s) para a certificação de cada um
dos objetos. O resultado dessa análise é apresentado na Tabela 4 a seguir.
Tabela 4. Modelos de certificação adotados nos PAC instituídos pelo Inmetro.
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Modelo(s) de certificação

Número de
PAC

Somente modelo de certificação 1 (atual 1a)

2

Somente modelo de certificação 5

42

Somente modelo de certificação 6

8

Opção entre modelos de certificação 2 ou 5

1

Opção entre modelos de certificação 2 ou 7

1

Opção entre modelos de certificação 3 ou 5

1

Opção entre modelos de certificação 3, 5 ou 7 (atual 1b)

7

Opção entre modelos de certificação 4 ou 5

2

Opção entre modelos de certificação 4, 5 ou 7 (atual 1b)

9

Opção entre modelos de certificação 5 ou 7 (atual 1b)

48

Não especificado

5

Elaboração própria, 2015.
Primeiramente, cabe destacar que, como a alteração dos nomes dos modelos de certificação é
recente, os programas em vigor ainda fazem menção ao modelo de certificação 1, ao invés de
1a, e ao modelo de certificação 7, ao invés de 1b. Cabe ressaltar, também, que nem todas as
Portarias citam o número do modelo de certificação utilizado. Nesses casos, buscou-se a relação
entre o modelo de certificação descrito no Vocabulário Inmetro de Avaliação da Conformidade e a
definição citada na Portaria. Nos casos em que não foi identificada uma relação, o modelo de
certificação foi descrito como “não especificado”.
Os dados apresentados na Tabela 4 foram agrupados de forma a se contabilizar o número de
vezes (frequência) que cada um dos sete modelos é referenciado, seja como um único modelo
descrito no PAC, seja como uma opção de escolha entre outro(s) modelo(s). O resultado desse
agrupamento é representado graficamente na Figura 4 a seguir.

Figura 4. Representação gráfica da frequência de utilização de cada um dos modelos de
certificação nos PAC instituídos pelo Inmetro para certificação de produtos, processos e serviços.
Fonte: Elaboração própria, 2015.
O gráfico apresentado na Figura 4 possibilita afirmar que os modelos de certificação 5 e 7 (atual
1b) são os mais referenciados nos PAC instituídos pelo Inmetro. Se somarmos o número de vezes
que o modelo de certificação 5 é referenciado, verificamos que ele está presente em 110 dos 126
programas, o que corresponde a uma frequência de 87% de utilização. O modelo de certificação
7 (atual 1b) é referenciado em 65 programas, o que corresponde a 52% dos PAC para
certificação de produtos, processos e serviços. A estratificação da adoção dos modelos de
certificação 5 e 7 são apresentadas, respectivamente, nas Figuras 5 e 6.
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Figura 5. Estratificação da utilização do modelo de certificação 5 nos PAC.
Fonte: Elaboração própria, 2015.
A estratificação da utilização do modelo de certificação 5, apresentada na Figura 5, mostra que
ele é adotado como a única opção de modelo de certificação em 42 programas. Constatamos
também que o modelo de certificação 5 também é utilizado como uma entre duas ou três opções
de modelos de certificação referenciados em um PAC, e nesses casos, sua adoção é uma
escolha do fornecedor14 de produtos, processos e serviços. As combinações mais frequentes
incluem a opção entre os modelos 5 ou 7 (48 casos), a opção entre os modelos 4, 5 ou 7 (nove
casos) e a opção entre os modelos 3, 5 ou 7 (sete casos).

Figura 6. Estratificação da utilização do modelo de certificação 5 nos PAC.
Fonte: Elaboração própria, 2015.
Ao contrário do que observamos no modelo de certificação 5, a estratificação apresentada na
Figura 6 evidencia que não há programas que adotem somente o modelo de certificação 7. Este
modelo sempre é apresentado em conjunto com um ou mais modelos, cabendo ao fornecedor a
“Pessoa jurídica, pública ou privada, legalmente estabelecida no País, que desenvolve atividade de
produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, recuperação,
reparação, fracionamento, acondicionamento, envase, distribuição ou comercialização do produto ou
prestação do serviço objeto de regulamentação pelo Inmetro” (INMETRO, 2015a, p. 11).
14
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opção de adotá-lo ou não. As combinações mais frequentes incluem a opção entre os modelos 5
ou 7 (48 casos), a opção entre os modelos 4, 5 ou 7 (nove casos) e a opção entre os modelos 3, 5
ou 7 (sete casos), conforme apresentado anteriormente.
Conclusões sobre os dados levantados.
Como visto no histórico apresentado na Seção 2, o modelo de certificação 5 foi instituído como o
modelo obrigatório, em 1992, para todos os programas que adotassem a certificação
compulsória de produtos. Esta diretriz, extinta anos mais tarde, pode ter sido pautada em dois
fatores, quais sejam o fato de que o modelo de certificação 5 agrega um alto grau de confiança
na conformidade de produtos, na medida em que emprega um maior rol de atividades de
avaliação da conformidade, e à necessidade, na época, de introduzir a cultura da gestão da
qualidade no setor produtivo.
A própria ISO, no início, concentrou sua atenção ao sistema de certificação 5 (modelo 5), através
da publicação de guias contendo informações sobre o desenvolvimento de esquemas
(programas) de certificação que adotassem esse modelo. Por exemplo, a ISO/IEC TR
17026:2015, que provê um exemplo de programa de certificação com uso do modelo de
certificação 5 para produtos tangíveis, teve origem em um guia publicado inicialmente em 1982
(ISO/IEC Guide 28). Os organismos de certificação, incluindo aqueles que faziam parte de
organismos de normalização, tinham a tendência de praticar o sistema de certificação 5, e assim,
quando a ISO estabelecia princípios e códigos de prática, abordava apenas esse tipo de
certificação (ISO, 1980).
Assim, já era esperado evidenciar a predominância do modelo de certificação 5 nos PAC
instituídos pelo Inmetro, como resultado de fatores históricos e culturais. No entanto, é preciso
considerar que o modelo de certificação 5, por ser o mais completo dos modelos, é também o
mais oneroso. Levando em conta a diretriz estabelecida pelo Guia de Boas Práticas de
Regulamentação (CONMETRO, 2007), de que a escolha do procedimento de avaliação da
conformidade deve ser orientada pela análise de custo-benefício e pela análise de risco, a
adoção indiscriminada do modelo de certificação 5 pode refletir em custos demasiados e
desnecessários para a sociedade.
Outra questão a ser considerada é a duplicidade de recursos dispendidos no processo de
auditoria do SGQ de fabricantes cujos processos produtivos e sistemas de gestão já sejam
periodicamente avaliados por outras organizações independentes, que não os OCP. Citemos
como exemplo empresas fabricantes de produtos para saúde que possuam a certificação de
boas práticas de fabricação (BPF) e que sejam alvo de inspeções de BPF realizadas
periodicamente pela Anvisa. Nesse caso, a adoção do modelo de certificação 5 geraria mais
despesas para o fabricante, que já é submetido a auditorias periódicas, tanto no processo de
certificação de BPF como no processo de fiscalização da Anvisa.
A utilização do modelo de certificação 7, que aparece em pelo menos metade dos PAC para
certificação de produtos, é geralmente justificada pela existência de produtos importados no
mercado. Assim, o importador pode certificar apenas os lotes de produtos que trouxer para o
país, o que pode ser interessante nos casos em que a importação não é muito frequente. Ao
contrário, caso o volume de importação seja grande, a opção do fornecedor pelo modelo 7 deixa
de ser uma vantagem, na medida em que a certificação de lote normalmente exige a coleta de
um grande número de itens, o que acarreta em altos custos de ensaio para o importador.
Portanto, ainda que o modelo de certificação 7 seja uma opção de uso pelo fornecedor, como foi
apresentado no gráfico da Figura 6, na prática, em muitos casos a opção, quando possível, é
feita pelos modelos de certificação 2, 3, 4 ou 5.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente trabalho evidenciou a significância do uso da certificação na atividade de regulação
exercida pelo Inmetro. A preferência por esse mecanismo de avaliação da conformidade tem
origem na própria criação do atual Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade, que nasceu
como um Sistema Brasileiro de Certificação. Ainda que a atividade de regulamentação do
Instituto tenha começado no início da década de 80, com o estabelecimento de programas de
certificação compulsórios, a adoção de outros mecanismos de avaliação da conformidade, como
a declaração do fornecedor, somente foi introduzida em 1996, sendo reconhecida formalmente
no âmbito do Sistema em 1997.
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O paralelo, apresentado na Seção 2.2 deste trabalho, entre as atividades de certificação
adotadas pelo Inmetro e as práticas internacionais preconizadas pela Organização Internacional
de Normalização (ISO), evidenciou a busca constante do Instituto em executar as suas atividades
em alinhamento com as referências internacionais. Certamente, isso foi fundamental para que o
Inmetro exerça atualmente uma posição de destaque, em níveis nacional e internacional, na área
de avaliação da conformidade.
Os dados apresentados sobre a utilização dos modelos de certificação nos Programas de
Avaliação da Conformidade (PAC) para produtos, processos e serviços, mostraram a preferência
do Inmetro em adotar dois modelos em particular: o modelo de certificação 5, que inclui ensaios
em amostras retiradas na fábrica e auditoria do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) do
fabricante, na avaliação inicial, seguida de avaliação de manutenção periódica através de coleta
de amostra do produto na fábrica e/ou no comércio e auditorias do SGQ; e o modelo de
certificação 7, que consiste na certificação de lote.
Considerando as boas práticas regulatórias para o estabelecimento de programas de avaliação
da conformidade, que incluem a análise de custo-benefício, a análise de risco, além de fatores
como as características particulares do mercado, tecnologia do produto e métodos de produção,
especulou-se sobre os impactos para a sociedade, em termos de custos, da recomendação
indiscriminada, especialmente, do modelo de certificação 5.
Os altos custos de um programa de certificação podem conferir um impacto negativo para o
setor produtivo, especialmente para micro e pequenas empresas, repercutindo no aumento dos
custos de produção e no consequente aumento do preço final do produto para o consumidor, ou
até mesmo, em casos mais extremos, na impossibilidade de acesso à certificação por um
fabricante que, sem dispor de recursos para a certificação, ficaria impossibilitado de
comercializar seus produtos nos casos em que a certificação dos mesmos seja compulsória.
Todos esses impactos devem ser avaliados no momento da escolha do(s) modelo(s) de
certificação para um PAC, e os modelos de certificação 5 e 7 devem ser adotados, em detrimento
dos outros modelos de certificação quando, de fato, a análise de custo-benefício justificar sua
escolha.
Faz-se necessário, portanto, estabelecer os critérios claros para decisão do modelo de
certificação a adotar em cada PAC. Acredita-se que o estabelecimento desses critérios possa
beneficiar o Inmetro não somente com a sistematização do processo de desenvolvimento de PAC
e consequente melhoria da qualidade de sua regulação, mas também, com o aumento da
transparência no estabelecimento de suas medidas regulatórias.
Além disso, a promoção da reflexão sobre as práticas adotadas pelo Inmetro, bem como o seu
aperfeiçoamento, é essencial para que o Instituto mantenha a expertise atualmente reconhecida
no estabelecimento de PAC, e para que possa difundi-la para outros atores da sociedade (por
exemplo, agências reguladoras, organismos de certificação de produtos, associações do setor
produtivo, organizações não governamentais) que tenham interesse em estabelecer seus próprios
programas de avaliação da conformidade.
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RESUMO
Este trabalho analisa a viabilidade técnica e econômica da motorização de poços vazios
previamente escavados e concretados, existentes em dez usinas hidrelétricas brasileiras de
médio e grande porte. O objetivo é o acréscimo de potência instalada e disponibilização de
energia nova para atendimento ao horário de ponta de carga do Sistema Interligado Nacional
(SIN).
Foram coletados junto ao Centro Nacional de Operação do Sistema Elétrico (CNOS), dados
operacionais hidroenergéticos consolidados ao longo de dez anos, referentes às vazões
turbinada e vertida, produtividade, potência média produzida e potência média vertida. Os dados
operacionais foram utilizados nas equações criadas para dimensionar a quantidade de poços a
motorizar e os respectivos acréscimos de potência.
Simulações sistêmicas foram realizadas junto ao Centro de Pesquisas de Energia Elétrica
(CEPEL), para estimar os ganhos de energia provenientes dos acréscimos de potência, utilizando
os modelos de simulação daquele Centro. Fluxos de caixa, compostos pelas despesas
necessárias ao investimento e pelas receitas da venda da nova energia, proporcionaram a análise
da viabilidade econômica. Os resultados encontrados mostram que somente a remuneração do
ganho de energia resultante da motorização adicional não viabiliza economicamente a instalação
de unidades geradoras na maioria dos poços vazios disponíveis nas usinas hidrelétricas
analisadas.
As principais conclusões sinalizam para a necessidade de se obter soluções econômica e
regulatória que fomentem a viabilização da motorização dos poços vazios sob a ótica do
mercado comercializador de energia elétrica, incluindo a valoração do acréscimo de potência
instalada.
Palavras-chave: Usinas hidrelétricas, potência elétrica, energia, repotenciação, motorização.
INTRODUÇÃO
Os objetivos deste trabalho englobam a análise e a quantificação dos acréscimos de potência
instalada e de energia nova, decorrentes da motorização dos poços vazios existentes em dez
usinas hidrelétricas brasileiras de médio e grande porte, para atender o horário de ponta de
carga e disponibilizar maior flexibilidade operacional ao Sistema Interligado Nacional (SIN). Uma
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análise econômica complementa estes objetivos sob a ótica da verificação da viabilidade destas
motorizações.
O trabalho compila os resultados obtidos na dissertação desenvolvida por este autor junto ao
curso de mestrado em Planejamento de Sistemas Energéticos da Faculdade de Engenharia
Mecânica da UNICAMP, sob o título “Estudos de Repotenciação de Usinas Hidrelétricas por meio
da Motorização de Poços Vazios Existentes”.
Muito se tem discutido no âmbito do setor elétrico brasileiro sobre a repotenciação de unidades
geradoras de usinas hidrelétricas, bem como sobre a instalação de unidades geradoras
adicionais em algumas dessas usinas. A despeito do debate sobre o tamanho do benefício
potencial do ponto de vista sistêmico, é fato que iniciativas dessa natureza são raras entre os
agentes de geração no Brasil, o que pode ser explicado pela discutível viabilidade econômica
desses projetos, considerando os atuais mecanismos de remuneração.
Especialmente nas décadas de 1970 e 1980, quando o sistema elétrico de potência operava com
maior folga na relação entre geração e carga, o atendimento do horário de ponta era obtido por
meio de usinas hidrelétricas sobremotorizadas. Essas usinas foram assim concebidas e
consideradas como a melhor solução tanto do ponto de vista técnico quanto econômico para tal
atendimento.
CRITÉRIO DE SELEÇÃO E CARACTERIZAÇÃO TÉCNICA DAS USINAS SELECIONADAS
O critério de seleção das dez usinas hidrelétricas objeto desta dissertação priorizou a
minimização, na medida do possível, de intervenções remanescentes de engenharia civil nos
poços vazios existentes. De acordo com este critério, foram escolhidas as usinas cujos poços se
encontram escavados e concretados, portanto com poucas intervenções remanescentes de
ordem civil.
Nestas condições, as dez usinas hidrelétricas selecionadas foram São Simão, Jaguara, Três
Irmãos, Porto Primavera, Luiz Gonzaga (também conhecida como Itaparica), Governador Bento
Munhoz (Foz do Areia), Taquaruçu, Rosana, Cachoeira Dourada e Salto Santiago.
Os investimentos requeridos para a motorização destes poços envolverão basicamente o
fornecimento eletromecânico de turbina, gerador, sistemas e equipamentos auxiliares a estes
vinculados, e transformador elevador de tensão, envolvendo desde a fase de engenharia do
produto até o final da garantia, o que inclui projeto, fabricação, ensaios em fábrica e em campo,
montagem eletromecânica e comissionamento das unidades geradoras.
O SIN é dividido em quatro subsistemas operacionais interligados. São eles: sul, sudeste/ centrooeste, nordeste e norte. Das usinas selecionadas para este estudo, os aproveitamentos São
Simão, Jaguara, Três Irmãos, Porto Primavera, Taquaruçu, Rosana e Cachoeira Dourada
pertencem ao subsistema sudeste / centro- oeste, o de maior produção e consumo de energia
elétrica; as usinas Governador Bento Munhoz e Salto Santiago fazem parte do subsistema sul; e
Luiz Gonzaga é uma das usinas componentes do subsistema nordeste.
A Figura 1 apresenta as oito bacias hidrográficas brasileiras.
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Figura 1: Bacias hidrográficas do Brasil
Na bacia hidrográfica dos rios Paraná e Paraguai (bacia seis) localizam-se nove das dez usinas
escolhidas: São Simão, Jaguara, Três Irmãos, Porto Primavera, Taquaruçu, Rosana e Cachoeira
Dourada. Já a usina Luiz Gonzaga pertence à bacia hidrográfica do rio São Francisco (bacia
quatro).
A Tabela 1 apresenta um resumo das principais características técnicas das dez usinas
selecionadas.
Tabela 1: Resumo das principais características técnicas das usinas

Início
de
operaçã
o

Número de
unidades
geradoras
em
operação

Númer
o de
poços
vazios

Potênci
a
instalad
a (MW)

Tipo
de
turbin
a

Usinas

Concess
ão

Rio

São
Simão

CEMIG

Paranaíba

197
8

6

4

1.710

Francis

Jaguara

CEMIG

Grande

197
1

4

2

424

Francis

Consórci
o Novo
Oriente

Tietê

199
3

5

3

807,50

Francis

Porto
Primave
ra

CESP

Paraná

199
9

14

4

1.540

Kaplan

Itaparica

CHESF

São
Francisco

198
8

6

4

1.479,6
0

Francis

Foz do
Areia

COPEL

Iguaçu

198
0

4

2

1.676

Francis

Três
Irmã
os
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Taquaruçu

Rosana

Cachoei
ra
Dourad
a
Salto
Santiago

Duk
e
Ener
gy
Brasil
Duk
e
Ener
gy
Brasil

Paranapane
ma

199
2

5

1

525

Kaplan

Paranapane
ma

198
7

4

1

354

Kaplan

Endesa
Brasil

Paranaíba

195
9

10

Tractebel

Iguaçu

198
0

4

1 (na
casa de
máquinas
quatro)
2

658

1.420

Kaplan
(casa de
máquina
s
quatro)
Francis

ESTIMATIVA DO POTENCIAL DE MOTORIZAÇÃO ADICIONAL DAS USINAS ANALISADAS
Metodologia
Para o dimensionamento da quantidade de poços a motorizar foram utilizados dados
operacionais hidroenergéticos medidos e consolidados de outubro de 2002 a setembro de 2012,
pelo Centro Nacional de Operação do Sistema (CNOS). Os dados possuem discretização diária e
dizem respeito às seguintes grandezas:
(i) vazão total defluente média, vazão vertida média e vazão turbinada média, em m3/s; (ii)
potência média produzida, em MW médios; (iii) potência média vertida, em MW médios; e (iv)
produtividade, em MW médios / m3/s.
A potência média vertida não pode ser totalmente turbinável pelas unidades existentes, pois nela
estão incluídos vertimentos decorrentes de vazões elevadas em épocas de cheia, que causam
elevação na cota do canal de fuga e diminuição da queda bruta e da capacidade de turbinagem.
Além disto, as unidades operam com potências parciais, ou mesmo não operam em certos
períodos, por restrições hidrológicas, elétricas, energéticas e de manutenção, dentre as quais
incluem-se: (i) manutenção de reserva de potência; (ii) restrições no nível de jusante (defluência
máxima); e (iii) unidades geradoras sob manutenção forçada ou programada. Deste contexto,
infere-se que, tanto na potência média produzida como na vertida, encontram-se implícitas as
restrições elencadas.
Assim, são apresentadas a seguir as equações criadas para dimensionar a quantidade de poços
a motorizar e os respectivos acréscimos de potência.
O fator de capacidade médio operativo no período, FCM, é calculado a partir da equação (1):
FCM = PMP / (PI x FCPI)

(1)

onde PMP é a potência média produzida, em MW médios, PI é a potência instalada, em MW e
FCPI é o fator de correção da potência instalada, que considera manutenções forçadas e
programadas.
FCPI é obtido com o auxílio da equação (2):
FCPI = (1 - TEIF) x (1 - TEIP) (2)
onde TEIF é a taxa equivalente de indisponibilidade forçada e TEIP é a taxa equivalente de
indisponibilidade programada. Os percentuais de TEIF e TEIP estão implícitos nos dados
operacionais disponibilizados; todavia, eles não são apurados pelo CNOS. Neste trabalho é
adotado o valor médio de 0,88 para o FCPI.
A quantidade de poços a motorizar, QPM, provém da equação (3):
QPM = (PMV x FCM) / PMUP (3)
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onde PMV é a potência média vertida, em MW médios e PMUP é a potência média unitária
produzida, em MW médios, que é o quociente entre a potência média produzida e o número de
unidades geradoras em operação em cada usina.
Da equação (4) se obtém o montante de potência nova a disponibilizar, PND, em MW,
correspondente à quantidade de poços a motorizar.
PND = QPM x PU

(4)

onde PU é a potência unitária das unidades geradoras existentes, em MW.
O fator de capacidade médio aplicado à motorização adicional, FCMmot. adic., é calculado pela
equação (5):
FCMmot. adic. = (PMV x FCM) / (PND x FCPI)

(5)

Dados operacionais hidroenergéticos
A Tabela 2 compila, dos arquivos do CNOS, os dados operacionais hidroenergéticos médios das
dez usinas hidrelétricas em estudo, medidos e consolidados no período de outubro de 2002 a
setembro de 2012.
Tabela 2: Dados operacionais hidroenergéticos médios das usinas estudadas
São Simão
Vazão turbinada média (m3/s)

2.192,60

Vazão vertida média (m3/s)

386,90

Vazão total defluente média (turbinada + vertida) (m3/
s)

2.579,50

Potência média produzida (MW médios)

1.353,63

Produtividade média (MW médios / m3/s)

0,61

Potência média vertida (MW médios)

238,14

Jaguara
Vazão turbinada média (m3/s)

807,65

Vazão vertida média (m3/s)

146,50

Vazão total defluente média (turbinada + vertida) (m3/
s)

954,15

Potência média produzida (MW médios)

318,36

Produtividade média (MW médios / m3/s)

0,39

Potência média vertida (MW médios)

57,45

Três Irmãos
Vazão turbinada média (m3/s)

813,12

Vazão vertida média (m3/s)

21,09

Vazão total defluente média (turbinada + vertida) (m3/
s)

834,21

Potência média produzida (MW médios)

320,02

Produtividade média (MW médios / m3/s)

0,39

Potência média vertida (MW médios)

8,36
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Porto Primavera
Vazão turbinada média (m3/s)

6.962,35

Vazão vertida média (m3/s)

824,18

Vazão total defluente média (turbinada + vertida) (m3/
s)

7.786,53

Potência média produzida (MW médios)

1.144,87

Produtividade média (MW médios / m3/s)

0,16

Potência média vertida (MW médios)

159,20

Itaparica
Vazão turbinada média (m3/s)

1.871,66

Vazão vertida média (m3/s)

95,09

Vazão total defluente média (turbinada + vertida) (m3/
s)

1.966,75

Potência média produzida (MW médios)

868,73

Produtividade média (MW médios / m3/s)

0,46

Potência média vertida (MW médios)

46,40

Foz do Areia
Vazão turbinada média (m3/s)

585,14

Vazão vertida média (m3/s)

106,73

Vazão total defluente média (turbinada + vertida) (m3/
s)

691,87

Potência média produzida (MW médios)

635,33

Produtividade média (MW médios / m3/s)

1,08

Potência média vertida (MW médios)

147,67

Taquaruçu
Vazão turbinada média (m3/s)

1.144,50

Vazão vertida média (m3/s)

66,62

Vazão total defluente média (turbinada + vertida) (m3/
s)

1.211,12

Potência média produzida (MW médios)

247,91

Produtividade média (MW médios / m3/s)

0,22

Potência média vertida (MW médios)

19,00

Rosana
Vazão turbinada média (m3/s)

1.238,68

Vazão vertida média (m3/s)

101,99

Vazão total defluente média (turbinada + vertida) (m3/
s)

1.340,67
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Potência média produzida (MW médios)

222,89

Produtividade média (MW médios / m3/s)

0,18

Potência média vertida (MW médios)

22,04

Cachoeira Dourada
Vazão turbinada média (m3/s)

1.526,33

Vazão vertida média (m3/s)

59,57

Vazão total defluente média (turbinada + vertida) (m3/
s)

1.585,90

Potência média produzida (MW médios)

396,03

Produtividade média (MW médios / m3/s)

0,26

Potência média vertida (MW médios)

18,61

Salto Santiago
Vazão turbinada média (m3/s)

874,41

Vazão vertida média (m3/s)

207,11

Vazão total defluente média (turbinada + vertida) (m3/
s)

1.081,52

Potência média produzida (MW médios)

799,86

Produtividade média (MW médios / m3/s)

0,91

Potência média vertida (MW médios)

224,11

A relação entre potência média vertida (bruta) e potência média produzida pelas usinas no
período considerado apresenta os seguintes resultados:
UHE São Simão → 17,59 % ((238,14 / 1.353,63) x 100);
UHE Jaguara → 18,05 % ((57,45 / 318,36) x 100);
UHE Três Irmãos → 2,61 % ((8,36 / 320,02) x 100);
UHE Porto Primavera → 13,91 % ((159,20 / 1.144,87) x 100);
UHE Luiz Gonzaga (Itaparica) → 5,34 % ((46,40 / 868,73) x 100);
UHE Governador Bento Munhoz (Foz do Areia) → 23,24 % ((147,67 / 635,33) x 100); UHE
Taquaruçu → 7,66 % ((19,00 / 247,92) x 100);
UHE Rosana → 9,88 % ((22,04 / 222,89) x 100);
UHE Cachoeira Dourada → 4,70 % ((18,61 / 396,03) x 100);
UHE Salto Santiago → 28,02 % ((224,11 / 799,86) x 100).
A análise das relações acima permite inferir que, em termos médios, as cinco usinas com maior
potencial técnico de motorização de seus poços vazios são São Simão, Jaguara, Porto
Primavera, Foz do Areia e Salto Santiago. Em contrapartida, as cinco com menor perspectiva são
Três Irmãos, Itaparica, Taquaruçu, Rosana e Cachoeira Dourada.
A Tabela 3 apresenta informações adicionais às fornecidas pelo CNOS. Estas informações se
referem à garantia física (GF), vazão média de longo termo (QMLT) e vazão nominal (Qnominal),
esta última definida como a somatória das vazões nominais das turbinas existentes. O principal
objetivo destas informações adicionais é permitir comparações entre a potência média produzida
e a garantia física e entre a QMLT e a Qnominal.
Tabela 3: Dados adicionais aos fornecidos pelo CNOS
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Usina

GF (MW
médios)

Potência média
produzida
(MW médios)

QMLT
(m3/s)

Vazão defluente
total (turbinada +
vertida) (m3/s)

Qnominal (Σ das vazões
nominais das turbinas
existentes) (m3/s)

São Simão

1.281,0
0

1.353,
63

2.415,
00

2.579,50

2.550,00 (1,06 x QMLT)

Jaguara

336,00

318,36

1.072,
00

954,15

1.100,00 (1,03 x QMLT)

Três Irmãos

217,50

320,02

808,00

834,21

2.040,00 (2,52 x QMLT)

Porto
Primavera

1.017,0
0

1.144,
84

7.248,
00

7.790,19

9.122,40 (1,26 x QMLT)

Itaparica

959,00

868,73

2.741,
00

1.966,75

3.306,00 (1,21 x QMLT)

Foz
d o
Arei
a

576,00

635,33

656,00

691,87

1.432,00 (2,18 x QMLT)

Taquaruçu

201,00

247,91

1.154,
00

1.211,12

2.415,00 (2,09 x QMLT)

Rosana

177,00

222,89

1.295,
00

1.340,67

2.104,00 (1,62 x QMLT)

Cachoeira
Dourada

415,00

396,03

1.638,
00

1.585,90

2.373,00 (1,45 x QMLT)

S a l t o
Santiago

723,00

799,86

1.004,
00

1081,52

1.516,00 (1,51 x QMLT)

Da Tabela 3, verifica-se:
As usinas de São Simão, Três Irmãos, Porto Primavera, Foz do Areia, Taquaruçu, Rosana e Salto
Santiago, apresentaram potência média produzida acima da garantia física contratada. Em
contrapartida, Jaguara, Itaparica e Cachoeira Dourada produziram menos energia em relação a
sua garantia física;
As usinas analisadas apresentaram as seguintes relações entre QMLT e Qnominal: UHE São
Simão → Qnominal 6% superior à QMLT;
UHE Jaguara → Qnominal 3% superior à QMLT;
UHE Três Irmãos → Qnominal 152% superior à QMLT; UHE Porto Primavera → Qnominal 26%
superior à QMLT; UHE Itaparica → Qnominal 21% superior à QMLT;
UHE Foz do Areia → Qnominal 118% superior à QMLT; UHE Taquaruçu → Qnominal 109%
superior à QMLT; UHE Rosana → Qnominal 62% superior à QMLT;
UHE Cachoeira Dourada → Qnominal 45% superior à QMLT; UHE Salto Santiago → Qnominal
51% superior à QMLT.
É usual se dimensionar o somatório das vazões nominais das turbinas instaladas em uma usina
hidrelétrica para um valor 50% superior à QMLT. As usinas São Simão, Jaguara, Porto Primavera
e Itaparica apresentam valores para o somatório das vazões nominais de suas turbinas, muito
inferiores ao usual, o que pode indicar situação de submotorização. Em contrapartida, Três
Irmãos, Foz do Areia e Taquaruçu apresentam valores superiores ao dobro de QMLT, situação que
pode indicar supermotorização destas usinas.
Resultados
A substituição de dados das Tabelas 1 e 2 nas equações (1), (3), (4) e (5) produz os resultados
indicados na Tabela 4.
Tabela 4: Resultados de FCM, QPM, PND e FCMmot. adic. das usinas analisadas
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PND (MW)

FCMmot. adic.

1

285

0,85

0,85

1

106

0,52

Três
Irmãos

0,45

1

161,50

0,03

Porto
Primave
ra

0,84

2

220

0,69

Itaparica

0,67

1

246,60

0,15

Foz do
Areia

0,43

1

419

0,17

Taquaruçu

0,54

1

105

0,11

Rosana

0,72

1

88,50

0,20

Cachoei
r
a
Dourad
a

0,68

1

105

0,14

Salto
Santiago

0,64

1

355

0,45

Usina

FCM

São Simão

0,90

Jaguara

QPM

As potências novas a disponibilizar por usina, conforme a metodologia adotada, resultaram em
valores parciais comparativamente às potências nominais das unidades geradoras existentes.
Deste modo, como os poços vazios foram executados para abrigar unidades geradoras
dimensionalmente iguais às existentes, cada motorização adicional é considerada neste trabalho
como tendo a mesma potência unitária das máquinas instaladas.
Se trata aqui, portanto, essa potência unitária, como acréscimo de reserva de potência operativa,
sendo a potência da unidade geradora regulada pelo distribuidor da turbina hidráulica, conforme
a necessidade sistêmica vinculada ao despacho horário de carga.
A aplicação da equação (3), cálculo da QPM, resultou, para cada usina:
UHE São Simão → 0,95 (equivalente a 270,75 MW), que foi arredondado para 1 poço (285 MW);
UHE Jaguara → 0,61 (equivalente a 64,66 MW), arredondado para 1 poço (106 MW);
UHE Três Irmãos → 0,06 (equivalente a 9,69 MW), arredondado para 1 poço (161,50 MW); UHE
Porto Primavera → 1,64 (equivalente a 180,40 MW), arredondado para 2 poços (220 MW); UHE
Itaparica → 0,21 (equivalente a 51,79 MW), arredondado para 1 poço (246,60 MW);
UHE Foz do Areia → 0,40 (equivalente a 167,60 MW), arredondado para 1 poço (419 MW); UHE
Taquaruçu → 0,21 (equivalente a 22,05 MW), arredondado para 1 poço (105 MW); UHE Rosana
→ 0,28 (equivalente a 24,78 MW), arredondado para 1 poço (88,50 MW);
UHE Cachoeira Dourada → 0,32 (equivalente a 33,60 MW), arredondado para 1 poço (105 MW);
UHE Salto Santiago → 0,72 (equivalente a 255,70 MW), arredondado para 1 poço (355 MW);
SIMULAÇÃO DO GANHO ENERGÉTICO
Foi realizada uma simulação sistêmica no Centro de Pesquisas de Energia Elétrica (CEPEL) da
Eletrobrás, do ganho energético proveniente destas motorizações. Para tal, foi utilizado o Modelo
de Simulação a Usinas Individualizadas para Subsistemas Hidrotérmicos Interligados (Suishi),
versão 8.1.1.
As simulações realizadas utilizaram o modo de simulação dinâmica do Suishi 8.1.1, que
considera a evolução do mercado e a expansão hidrotérmica no horizonte de cinco anos de
planejamento da operação energética. O horizonte simulado abrangeu o período de março de
2014 a dezembro de 2018, utilizando séries históricas de vazões de 1931 a 2012. A plataforma de
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dados para acoplamento entre a versão 19 do Newave e o Suishi 8.1.1 foi baseada no PMO de
março de 2014, do ONS. A Tabela 5 apresenta o resultado das simulações realizadas no CEPEL.
Tabela 5: Resultados das simulações do ganho energético
Potência
nova
a
disponibiliz
ar (MW)

Nova
potênc
i
a
instala
d
a
(MW)

Geração
média
original
(MW
médios)

N o v a
geração
m é d i a
( M W
médios)

São Simão

285,00

1.995,
00

1.224,44

1.279,
19

54,75

Jaguara

106,00

530,00

333,30

361,10

27,80

Três Irmãos1

161,50

969,00

2.107,78

2.117,
69

9,91

Porto
Primave
ra

220,00

1.760,
00

1.033,43

1.054,
43

21,00

Itaparica

246,60

1.726,
20

934,03

948,79

14,76

Foz do Areia

419,00

2.095,
00

677,30

704,24

26,94

Taquaruçu

105,00

630,00

227,66

229,59

1,93

Rosana

88,50

442,50

203,65

208,16

4,51

Cachoeira
Dourada

105,00

763,00

381,84

388,44

6,60

Salto
Santiag
o

355,00

1.775,
00

781,98

812,67

30,69

Usinas

Σ 2.091,60

G a n h
energético

o

(MW médios)

Σ 198,89

Nota:
1. Reservatório equivalente com a usina hidrelétrica Ilha Solteira, visto que os dois reservatórios
são interligados por meio do canal Pereira Barreto.
Conforme demonstrado na Tabela 5, o ganho energético, apesar de apresentar montantes não
desprezíveis, é muito pequeno em relação à potência nova a disponibilizar. Esta condição não
colabora para a viabilidade econômica das motorizações e evidencia a magnitude das restrições
sistêmicas vinculadas à operação do SIN.
ANÁLISE DA VIABILIDADE ECONÔMICA DA MOTORIZAÇÃO ADICIONAL
Metodologia
Foi realizada uma análise da viabilidade econômica das motorizações, com base na venda do
ganho energético obtido por usina, assumido aqui como sendo sua garantia física1.
Foram montados fluxos de caixa para as receitas e despesas envolvidas nas motorizações
adicionais e utilizou- se o critério da taxa interna de retorno (TIR) para a verificação da viabilidade

Para a comercialização do ganho energético da motorização adicional, é necessário solicitar a alteração
da garantia física, pois o agente gerador só pode comercializar o seu lastro de garantia física.
1
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econômica dos investimentos requeridos. Como a vida útil estimada das novas unidades
geradoras é de 30 anos, este foi o período escolhido para a realização dos fluxos de caixa.
Os demais parâmetros utilizados na análise econômica são descritos a seguir:
i.

Foram simulados quatro preços2 para a venda do ganho energético da motorização no
Ambiente de Contratação Livre (ACL). Três deles foram assumidos constantes ao longo de
período de análise: R$ 100,00/MWh; R$ 120,00/MWh e R$ 140,00/MWh. O quarto preço
foi simulado de uma forma aleatória no intervalo de R$ 100,00/MWh a R$ 150,00/MWh nos
dez primeiros anos da análise e de R$ 100,00/MWh a R$ 200,00/MWh nos vinte anos
subsequentes. O objetivo deste quarto caso foi simular as variações do PLD, com base no
Plano da Operação Energética 2013/2017, elaborado pelo ONS;
ii. Custo unitário médio de uma unidade geradora completa com turbina Francis ou Kaplan,
incluindo seus sistemas auxiliares e serviços auxiliares de CA e CC, transformador
elevador de tensão, pequenas intervenções remanescentes de engenharia civil, horas de
engenharia, fabricação, transporte, montagem e comissionamento: R$ 1.300.000,00 / MW
instalado para unidades geradoras com turbina Francis e R$ 1.700.000,00 / MW instalado
para unidades geradoras com turbina Kaplan. Os dados de custo do investimento foram
obtidos por intermédio de pesquisas de mercado realizadas junto a fabricantes e
fornecedores de turbinas hidráulicas, hidro geradores, equipamentos eletromecânicos e
sistemas de automação para usinas hidrelétricas. Em adição, foram consultados dados de
despesas de capital utilizados em projetos de usinas hidrelétricas;
iii. A depreciação das unidades geradoras é linear durante 10 anos, a uma taxa anual de 10%;
iv. Assume-se que o investimento será realizado com recursos próprios do agente gerador;
v. Não se considera a inflação nos fluxos de caixa;
vi. A taxa interna de retorno (TIR) adotada para o investimento é de 10%;
vii. Assume-se que os custos de operação e manutenção, tarifa de uso do sistema de
transmissão (TUST), seguro e administração sejam 3%, 2%, 1,5% e 1,5% dos custos da
geração, respectivamente;
viii. O encargo de P&D, a taxa da CCEE/ONS, a taxa da ANEEL e o PIS/COFINS são de 1%,
1%, 0,5% e 3,65% da receita operacional líquida, respectivamente;
ix. A contribuição social sobre o lucro líquido é de 12%; e
x. Em relação ao imposto de renda, incide uma alíquota principal de 15% sobre a base de
cálculo apurada na forma de lucro tributável e uma alíquota adicional de 10% sobre a
parcela da base de cálculo do lucro tributável que exceder a R$ 20.000,00 mensais, ambas
as alíquotas incidentes após descontada a depreciação do ativo;
Resultados
A Tabela 6 apresenta os resultados dos principais parâmetros da análise de viabilidade
econômica da motorização adicional em cada usina.
Tabela 6: Resultados dos principais parâmetros da análise de viabilidade econômica
São Simão
Preços da energia elétrica

$ 100

$ 120

$ 140

PLD - $ 151,23

TIR

7,65%

9,45%

11,16%

12,09%

Período de retorno

Inviável

Inviável

20 anos

17 anos

$ 120

$ 140

PLD - $ 143,21

13,12%

15,26%

15,69%

Jaguara
Preços da energia elétrica
TIR

$ 100
10,88%

Os quatro preços simulados podem eventualmente ser superiores no futuro, em função da escassez
hidrológica que vem ocorrendo a partir de 2013, principalmente no subsistema sudeste/centro-oeste do
SIN.
2

368

IX Congresso Brasileiro de Regulação e 3º ExpoABAR
Período de retorno

22 anos

14 anos

11 anos

10 anos

$ 120

$ 140

PLD - $ 144,09

Três Irmãos
Preços da energia elétrica

$ 100

TIR

-1,49%

-0,25%

0,88%

1,10%

Período de retorno

Inviável

Inviável

Inviável

Inviável

Porto Primavera
Preços da energia elétrica

$ 100

$ 120

$ 140

PLD - $ 147,80

TIR

-0,32%

1,02%

2,26%

2,54%

Período de retorno

Inviável

Inviável

Inviável

Inviável

Itaparica
Preços da energia elétrica

$ 100

$ 120

$ 140

PLD - $ 145,55

TIR

-1,66%

-0,44%

0,68%

0,98%

Período de retorno

Inviável

Inviável

Inviável

Inviável

Foz do Areia
Preços da energia elétrica

$ 100

$ 120

$ 140

PLD - $ 150,17

TIR

-1,20%

0,07%

1,23%

1,79%

Período de retorno

Inviável

Inviável

Inviável

Inviável

Taquaruçu
Preços da energia elétrica

$ 100

$ 120

$ 140

PLD - $ 155,13

TIR

-9,08%

-8,30%

-7,61%

-7,14%

Período de retorno

Inviável

Inviável

Inviável

Inviável

Rosana
Preços da energia elétrica

$ 100

$ 120

$ 140

PLD - $ 142,47

TIR

-4,19%

-3,16%

-2,23%

-2,12%

Período de retorno

Inviável

Inviável

Inviável

Inviável

Cachoeira Dourada
Preços da energia elétrica

$ 100

$ 120

$ 140

PLD - $ 149,43

TIR

-3,00%

-1,89%

-0,87%

-0,43%

Período de retorno

Inviável

Inviável

Inviável

Inviável

Salto Santiago
Preços da energia elétrica

$ 100

$ 120

$ 140

PLD - $ 157,70

TIR

0,92%

2,38%

3,75%

4,89%

Período de retorno

Inviável

Inviável

Inviável

Inviável

ASPECTOS REGULATÓRIOS
No atual modelo regulatório do setor elétrico brasileiro (SEB), o valor das usinas depende de sua
garantia física de energia, sem valoração comercial da garantia física de potência. Nestas
condições, resta evidenciada a falta de regulação específica para comercialização de reserva de
potência operativa (RPO) no horizonte de médio e longo prazos, o que resulta na subvalorização
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dos ativos de geração hidráulica, operacionalmente adequados para atendimento à ponta de
carga, principalmente nos casos de ampliação da capacidade instalada de usinas existentes. A
valoração destes serviços de geração poderá, no médio prazo, reduzir os custos sociais de
interrupção, tanto os custos preventivos suportados pelos Encargos de Serviço do Sistema
(ESS), quanto os corretivos representados pelos custos de interrupção do fornecimento.
O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) vem demonstrando crescente preocupação com
a severa diminuição da capacidade do sistema em atender a demanda máxima, com reserva
operativa adequada, somente com os recursos disponíveis em fonte hidráulica. Neste sentido, o
Operador tem recomendado a manutenção e avanço nos estudos de criação de incentivos
econômicos e regulatórios para motorização dos poços existentes nas hidrelétricas brasileiras,
dentre as quais se destacam as dez usinas estudadas neste trabalho.
A experiência internacional demonstra que, após a reforma ocorrida no setor elétrico de vários
países, notadamente nas duas últimas décadas, foram criados mercados atacadistas que
remuneram tanto a potência média gerada como também a capacidade instalada, destacando-se
a remuneração de serviços ancilares3 e atendimento de ponta.
A América do Norte apresenta um mercado de capacidade bastante desenvolvido, com estudos
de confiabilidade detalhados, assegurando aos agentes total transparência e uniformidade no
tratamento das informações, além de estímulo ao investimento em capacidade instalada
suplementar.
No mercado europeu, reservas estratégicas são essencialmente unidades geradoras mantidas
disponíveis para emergências, quando o mercado não é capaz de cobrir a demanda. A
contratação de capacidade está associada a metas de reservas futuras de capacidade no
mercado atacadista, particularmente em situações de escassez.
Os países nórdicos apresentam grande desenvolvimento quanto ao pagamento dos serviços
ancilares de reserva girante e reserva permanente, sendo tais pagamentos resultantes de
negociações ou licitações no mercado aberto.
Do todo referido à análise do contexto regulatório apresentado, conclui-se ser essencial
incentivar a motorização dos poços existentes. Para tanto, é necessário criar novas formas de
fomento regulatório, dentre as quais podem ser elencadas: (i) realização de leilões regionais para
venda de potência, sendo os geradores remunerados por contratos de disponibilidade
específicos para esta modalidade de suprimento; (ii) utilização da alternativa acima como reserva
de potência operativa para atendimento tanto à demanda máxima horária quanto a serviços
ancilares (principalmente reservas girante / permanente e controle secundário de frequência); e
(iii) desenvolvimento de um mercado de garantia física de potência para remuneração da potência
nova disponibilizada ao sistema, especialmente no atendimento aos horários de ponta e aos
serviços ancilares.
Considerando a situação regulatória vigente no Brasil, as três formas de fomento elencadas no
parágrafo anterior caracterizariam, de certo modo, uma quebra de modelo. Nestas condições,
então, a remuneração do gerador seria composta, além da receita oriunda da garantia física de
energia, pela potência fornecida em atendimento ao período de ponta e aos serviços ancilares.
Estas receitas adicionais contribuiriam para melhorar os resultados da análise de viabilidade
econômica da motorização adicional, o que incentivaria as ações de motorização dos poços
vazios estudados.
CONCLUSÕES
Este trabalho procura ampliar a discussão sobre a repotenciação de usinas hidrelétricas no Brasil,
com ênfase na motorização dos poços vazios existentes nestas usinas para atendimento à
demanda de ponta de carga e à serviços ancilares do SIN. Os resultados encontrados mostram
que somente a remuneração do ganho de energia resultante desta motorização adicional não
viabiliza economicamente a instalação de unidades geradoras na maioria dos poços vazios
disponíveis nas usinas hidrelétricas analisadas. Nestas condições, e sendo a solução técnica
conhecida, o principal objetivo passa a ser a obtenção de soluções econômica e regulatória que
fomentem a viabilização da solução técnica sob a ótica do mercado comercializador de energia
elétrica, uma vez que o ganho energético é muito pequeno em relação à potência nova a
disponibilizar, conforme restou demonstrado.

Serviços ancilares suprem recursos indispensáveis ao equilíbrio instantâneo e contínuo entre geração e
carga.
3
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A Tabela 7 apresenta o resumo dos resultados das análises de viabilidade técnica-operacional e
econômica da motorização adicional, incluindo os ganhos de energia e de potência nova a
disponibilizar por usina e uma análise de sensibilidade referida aos preços de energia elétrica a
partir dos quais os investimentos teriam retorno.
Tabela 7: Resumo dos resultados obtidos
Quantida
de
de
p o ç o s
vazios
c o m
viabilidad
e técnicaoperacion
al
de
motorizaç
ão

Quantida
de
de
p o ç o s
vazios

Usinas

São Simão

4

1

Jaguara

2

1

T r ê s
Irmãos
(reservatór
3
i
o
equivalent
e com a
usina
Ilha Solteira)

Porto
Primave
ra

4

1

2

Quantida
de
de
p o ç o s
vazios
c o m
viabilidad
e técnicaoperacion
al
e
econômic
a de
motorizaç
ão
1
(apenas
para R$
140,00 /
MWh e
para PLD a
partir
deste valor)
1 (para
todos
os
4
preços
d
e
energia
elétrica)

-

-

Análise de
sensibilida
de para
viabilizaçã
o
econômica

Ganho
d
e
energia
(MW
médios)

Potência
nova
a
disponibiliz
ar (MW)

54,75

285

-

27,80

106

-

9,91

21,00

161,50

220

A partir de
R$ 450,00 /
M W h ;
retorno em
19 anos

R$ 340,00 /
MWh; 24
anos. Para
motorizaçã
o de apenas
um poço,
R
$
300,00 /
MWh, com
retorno em
22 anos e
g a n h o
energético
de 12,56
MW
médios
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Itaparica

4

1

-

14,76

246,60

R$ 450,00 /
MWh; 20
anos

Foz do Areia

2

1

-

26,94

419

R$ 400,00 /
MWh; 24
anos

Taquaruçu

1

1

-

1,93

105

Rosana

1

1

-

4,51

88,50

R$ 650,00 /
MWh; 25
anos

1

1

-

6,60

105

R$ 550,00 /
MWh; 21
anos

2

1

-

30,69

355

R$ 300,00 /
MWh; 23
anos

8 2 , 5 5
( c o m
viabilidade
técnicaoperaciona
le
econômic
a)

391 (com
viabilidade
técnicaoperaciona
le
econômica)

-

116,34
(somente
c o m
viabilidad
e
técnicaoperacion
al)

1.700,60
(somente
c
o
m
viabilidade
técnicaoperacional
)

-

Σ 198,89

Σ 2.091,60

-

Cachoei
r
a
Dourad
a
S a l t o
Santiago

Total

24

11

2

R$ 1.800,00
/
MWh; 25
anos

Dentre os benefícios que a motorização dos poços vazios das usinas hidrelétricas estudadas
pode trazer ao setor elétrico brasileiro, destacam-se: (i) nova fonte de receita ao agente gerador;
(ii) disponibilização de energia nova de fonte renovável proveniente de usinas existentes; (iii)
ganhos na operação energética e aumento da disponibilidade de potência horária ao SIN,
praticamente sem contrapartida socioambiental; (iv) economia operacional pela diminuição do
uso de blocos de geração térmica no horário de ponta de carga; e (v) opção de baixo custo e
curto prazo de implantação com características de estabilidade e flexibilidade operacional, uma
vez que as unidades geradoras hidráulicas são as mais recomendadas para prover inércia,
potência reativa e capacidade de regulação de tensão e velocidade ao SIN.
Em arremate, é importante salientar que em um sistema predominantemente hidrelétrico como o
brasileiro, o crescimento da demanda de energia requer a instalação de novas usinas. Em um
sistema predominantemente termelétrico é a demanda de ponta que requer a instalação de novas
usinas. No caso de um sistema com equilíbrio entre geração hidrelétrica e geração termelétrica,
como se projeta o sistema brasileiro no médio prazo, ora a demanda de energia, ora a demanda
de ponta, requerem a instalação de novas unidades geradoras. Logo, o planejamento e a
regulação do SEB necessitam, desde já, se preparar para esta nova situação, onde um adequado
atendimento da ponta de carga será muito mais importante do que tem sido até agora; se isto
não ocorrer, perturbações sistêmicas relativamente frequentes serão difíceis de serem evitadas.
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RESUMO
Este trabalho é parte integrante do projeto MCT/MCIDADES/FINEP 006/2010, intitulado
Desenvolvimento de Soluções Tecnológicas a partir do Biogás Produzido em Sistemas de
Tratamento de Esgotos e Aterros Sanitários para Geração de Energia Elétrica, e se propõe a
discutir a influência da regulação do setor elétrico brasileiro e das agências estaduais e
municipais de regulação no incentivo à produção de eletricidade a partir do biogás, subproduto
das estações de tratamento de esgoto (ETE).
O estudo foi aplicado, em primeira análise, às estações de tratamento de esgoto do município de
Dourados (MS) e se estendeu à ETEs urbanas existentes em quarenta e dois municípios do
Estado de Mato Grosso do Sul, regulados pela Agência Estadual de Regulação de Serviços
Públicos de Mato Grosso do Sul – Agepan, tomando como base o volume de esgoto
disponibilizado por cada estação.
Os aspectos regulatórios de incentivo do poder concedente e também os requerimentos de
acesso à rede de energia elétrica da distribuidora, foram analisados sob a perspectiva da Agência
Nacional de Energia Elétrica - Aneel na regulamentação das políticas de incentivo à produção de
energia elétrica a partir de fontes renováveis e das agências reguladoras estaduais e municipais
no aperfeiçoamento do marco regulatório para o incentivo à produção de eletricidade a partir do
biogás proveniente de estações de tratamento de esgoto.
A análise, com base nos indicadores financeiros VPL, TIR e Payback, para o sistema de esgoto
do município de Dourados (MS), mostrou que, a partir da publicação da Resolução Normativa
482/2012 da Aneel, e principalmente após as correções na tarifa de energia, resultantes das
revisões extraordinárias aplicadas pela Aneel em 2015, o investimento tornou-se viável
economicamente naquele município e merece, certamente, atenção dos tomadores de decisões
da empresa prestadora de serviço de saneamento.
Para os demais municípios, foi confirmada a existência de oportunidade de produção de
eletricidade por meio de micro e minigeração distribuída, tendo como fonte primária, o biogás
extraído das ETEs. Todavia, na grande maioria, para se tornar realidade, depende de uma ação
coordenada das prestadoras de serviço, das agências estaduais e municipais de regulação e da
Aneel. Principalmente a criação de incentivos que possam contrapor as externalidades existentes
nesse tipo de investimento.
Palavras-chave: agência reguladora, micro e minigeração distribuída, biogás.
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INTRODUÇÃO
Em função do crescente apelo ambiental, alguns países passaram a utilizar o biogás como fonte
de energia renovável tendo como foco a redução das emissões de metano e a geração de
energia elétrica limpa. No Brasil, a partir da publicação da Resolução Normativa nº 482/2012 da
Aneel, os sistemas de tratamento de esgoto e aterro sanitário tornaram-se um potencial de
energia a ser explorado a partir da perspectiva de Geração Distribuída (GD) [1].
A Figura 1, apresenta o diagrama de blocos da configuração de uma ETE composta por reator
anaeróbio na etapa primária do tratamento, de onde se extrai o biogás, seguido por módulo
aeróbico de pós-tratamento.

Figura 1 - Diagrama de blocos de ETE com gerador de energia elétrica conectado à rede da
distribuidora
O emprego de processos biológicos anaeróbios no tratamento de esgoto sanitário oferece
vantagens como menor consumo de energia, menor produção de lodo, requer menor área de
implantação e oferece potencialidade de uso de metano como combustível [2]. Todavia,
pesquisas mostram aumento potencial na eficiência quando se utiliza de módulos aeróbicos no
pós-tratamento dos efluentes de reatores anaeróbicos [3]. Na figura 1, a energia elétrica é
demandada pela ETE para a aeração do afluente no módulo aeróbico, para o bombeamento do
esgoto na entrada da estação, e para a recirculação do lodo resultante da lavagem dos filtros
aerados do módulo aeróbico.
A viabilidade destes projetos de aproveitamento do biogás na produção de energia elétrica
demandada pela ETE, com excedentes exportados à rede, depende de investimentos que, em
princípio, devem ser reconhecidos na tarifa. Dessa forma, cabe à entidade reguladora que define
a estrutura tarifária, o importante papel de influenciar na viabilidade do investimento.
Ocorre que, diferente da energia elétrica, o saneamento básico é de responsabilidade dos
municípios, e poucos deles possuem sua própria agência de regulação preferindo estabelecer de
convênios com as agências estaduais, delegando a elas, essa atividade. Também nos Estados a
regulação é incipiente nesse setor e, em contrapartida, grande parte das empresas atuantes
pertencem aos próprios governos estaduais ou municipais.
A Lei Federal nº 11.445/2007 que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico
determina que a pauta das revisões tarifárias das concessões de saneamento é definida pelas
entidades reguladoras com a observância de que devem ser ouvidos os usuários e os
prestadores dos serviços. Cabe às entidades reguladoras, também, estabelecer os normativos
que definem metas de qualidade.
Nesse contexto, é importante a construção normativa que possibilite investimentos, em especial,
em pesquisa e desenvolvimento, de forma a viabilizar a execução de projetos como o proposto
neste trabalho. Tão importante também é a padronização dos normativos, em nível nacional,
cabendo à Associação Brasileira de Agências de Regulação (ABAR), centralizar as discussões
que direcionem para essa padronização.
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A Agepan é associada da ABAR e forneceu os dados que possibilitaram o desenvolvimento deste
estudo. A seguir discorre-se sobre a Agepan, sua atuação, bem como a capacidade de contribuir
com o tema.
A Agência Estadual de Regulação de Serviço Público de Mato Grosso do Sul – Agepan
A Agepan, entidade autárquica, criada pela Lei nº 2.363, de 19/12/2001, tem por atribuições a
regulação e a fiscalização dos serviços de interesse público de natureza econômica, de
competência do Estado de Mato Grosso do Sul. A Agepan atua para que os serviços prestados
pelas operadoras delegadas, públicas ou privadas, sejam adequados para o atendimento de seus
mercados, assegurando a qualidade desses serviços a preços justos e os direitos dos usuários.
Exerce também, a função de mediação de conflitos entre as operadoras delegadas
(concessionárias, permissionárias ou autorizatárias) e os usuários, e entre as próprias empresas
dos setores regulados.
Na área de saneamento, a Agepan acompanha os Contratos de Programa de 42 (quarenta e dois)
municípios conveniados com base em Leis Municipais e na Lei Estadual nº 2.363, de 19 de
dezembro de 2001, que no parágrafo 2º do artigo 4º, versa: "A regulação e a fiscalização dos
serviços públicos de competência do Estado serão executados pela Agência Estadual de
Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul - Agepan, e, nas demais esferas de
Governo, depende de delegação formalizada mediante disposição legal, pactuada e ou por meio
de convênio. “
A Lei nº 11.445/2007 estabelece também que os municípios que possuem serviços delegados a
prestadores de serviços públicos na área de saneamento básico têm obrigações relacionadas ao
planejamento, à regulação e à fiscalização dos mesmos. O planejamento deverá ser realizado
mediante a edição do Plano Municipal de Saneamento após discussão com a sociedade local; a
regulação e fiscalização deverão ser executadas por entidade dotada de autonomia
administrativa e financeira nos moldes das agências reguladoras.
Em 2010, o Ministério das Cidades, por meio de uma rede cooperativa de pesquisa composta
por nove universidades e seis fundações de amparo à pesquisa, elaborou e organizou um projeto,
objeto da Chamada Pública nº 06/2010, com a finalidade de desenvolver soluções tecnológicas,
comerciais e regulatórias que viabilizem a geração de energia elétrica utilizando o biogás
produzido em sistemas de tratamento de esgoto e aterros sanitários.
O projeto teve início em maio de 2013 sendo que a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
- UFMS e a Agepan aderiram ao convênio para tratar dos aspectos regulatórios e normativos
associados à comercialização da energia elétrica produzida por Geração Distribuída.
O conceito de Geração Distribuída, estabelecido no Decreto nº 5.163/2004 como produção de
energia elétrica em empreendimentos conectados diretamente no sistema elétrico de
distribuição, foi ampliado em 2012 por força da Resolução Normativa Aneel nº 482/2012. A seguir
são contextualizados esse normativo e os demais aspectos de sua regulação, objeto deste
estudo.
Contextualização dos Aspectos Regulatórios da Mini e Microgeração Distribuída
O Decreto nº 5.163/2004 não contempla a conexão da GD de unidades de geração, com
potência até 1000 kW em redes de distribuição de baixa tensão, o que se tornou o principal
entrave regulatório à implementação desses geradores no setor. Essa questão foi objeto da
agenda regulatória da Aneel no biênio 2011-2012, e objeto da Audiência Pública nº 42/2011 com
propostas, entre outras, para reduzir barreiras para geração distribuída com potência instalada
menor ou igual a 1 MW.
Como resultado, a Aneel publicou em abril de 2012 a Resolução Normativa nº 482/2012, criando
o conceito de microgeração distribuída, central geradora com potência instalada menor ou igual
a 100 kW, e de minigeração distribuída, central geradora com potência instalada superior a 100
kW e menor ou igual a 1 MW. As fontes de geração de energia elétrica enquadradas por esse
normativo precisam ser renováveis, isto é, com base em energia hidráulica, solar, eólica,
biomassa ou cogeração qualificada. Também foram estabelecidos no Módulo 3 dos
Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – PRODIST, os
procedimentos para acesso desses novos agentes, (micro e minigeradores) à rede elétrica
operada pelas distribuidoras.
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O grande benefício proporcionado pela Resolução nº 482/2012, foi o de criar um arcabouço legal
regulamentando a conexão dos micro e mini geradores à rede das distribuidoras de energia
elétrica, permitindo que a energia excedente produzida possa ser repassada para a rede, gerando
o que se chama de “crédito de energia”. Importante destacar que além da possibilidade de
compensar os créditos no próprio local de geração de energia elétrica, por meio desta Resolução
é possível cadastrar outros estabelecimentos que são denominados como “participantes do
sistema de compensação”, desde que possuam o mesmo CNPJ ou CPF, condição muito comum
em empresas de saneamento.
Entretanto, apesar dos esforços da Aneel, pouco se acrescentou de mini e microgeração
distribuída no Brasil após a publicação da Resolução nº 482/2012. Em dois anos de vigência,
quando a Aneel realizou seminário para avaliar o impacto causado por esse regulamento, foram
contabilizadas apenas 92 (noventa e duas) conexões nas redes das distribuidoras, sendo 79
(setenta e nove) por fonte solar, 10 (dez) por fonte eólica, 01 (uma) por fonte biogás e 02 (duas)
por fonte solar/eólica [4].
Um dos principais entraves considerados por BARBIERI [5] na demora de uma resposta efetiva
dos investidores ao regulamento da Aneel, são os altos custos relativos de produção de energia
elétrica, assim justificados:

• Custos de financiamentos elevados;
• Falta de interesse dos bancos em financiar;
• Concorrência de outras soluções de eficiência energética com retorno (TIR) mais
•
•
•
•

interessante;
Falta de divulgação massiva;
Concorrência de outros usos do capital próprio;
Falta de experiência do consumidor com longos prazos de retorno do investimento.
A realidade constatada dois anos após a entrada em vigor da Resolução Normativa Nº
482/2012 da Aneel, isto é, a implementação de apenas uma conexão de geração por fonte
biogás efetivada no sistema, sugere que ainda há assimetria de informações e/ou lacuna
regulatória na regulação do saneamento, desencorajando as empresas que atuam no setor
a optar por esta modalidade de investimento.

Nesse contexto, este trabalho estabelece, a seguir, um panorama da regulação do saneamento
no Estado de Mato Grosso do Sul, envolvendo os municípios em que a competência foi delegada
à Agepan.
Regulação do Serviço de Saneamento no Estado de Mato Grosso do Sul
O Estado de Mato Grosso do Sul tem atualmente 79 municípios e, segundo as estimativas 2014
do IBGE, 07 (9%) têm população acima de 50.000 habitantes e 72 (91%) são municípios com
população igual ou inferior a 50.000 habitantes.
No Brasil, geralmente os municípios com população igual ou inferior a 50.000 (cinquenta mil)
habitantes tem mais dificuldade para elaborar Planos Municipais de Saneamento Básico
eficientes, que garantam investimentos estrategicamente planejados, a fim de assegurar a
qualidade dos serviços oferecidos e aumentar os índices de cobertura nos quatro componentes
do saneamento básico com o objetivo de melhorar as condições de salubridade ambiental e
minimizar os problemas de saúde pública e desigualdade social.
Essa realidade brasileira é um pouco diferenciada no Estado de Mato Grosso do Sul uma vez que
dos 79 municípios, 29 possuem Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) acima da média
brasileira (0,699), dos quais 22 têm população abaixo de 50.000 habitantes.
Todos os 79 municípios são servidos com abastecimento de água. 68 deles são atendidos pela
Sanesul – Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul, dos quais 42 são conveniados com a
Agepan. Destes, 28 são servidos também com o esgotamento sanitário, sendo 25 com
população inferior a 50.000 habitantes. Em 10 municípios de MS os serviços de saneamento
básico foram municipalizados, sendo as prefeituras as responsáveis pelos serviços autônomos
de água e esgoto. Já, na capital, cidade de Campo Grande, esse atendimento é privatizado.
A Lei n.º 11.445/2007, que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico, traz
como funções de gestão: planejamento, regulação, prestação dos serviços e fiscalização, e,
perpassando por todas essas funções, o controle social. Ressalte-se que o planejamento é a
única das funções de gestão do saneamento básico que o município não pode delegar a outro
ente da Federação. Assim, o município deve, de acordo com o art. 9º da Lei nº. 11.445/2007,
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formular a sua política pública e, consequentemente, planejar as ações de saneamento básico
devendo englobar integralmente o território municipal.
Até dezembro de 2014 a Agepan acompanhou 42 (quarenta e dois) Contratos de Programas dos
municípios conveniados que têm a Sanesul como contratada para execução dos serviços de
saneamento. Nesses Contratos, em que o município é o Poder Concedente, são estabelecidos
indicadores, sendo alguns comuns a todos os contratos de Programa: Abastecimento de Água
(%); Esgotamento Sanitário (%); Controle de Perdas (%); Tratamento de Esgotos; Qualidade da
Água (IQA); Remoção da Carga Poluidora (DBO5,20).
Os dados analisados neste trabalho, apresentados na Figura 2, são relativos a esses 42 (quarenta
e dois) municípios e à disponibilidade de esgoto para essas localidades. Observa-se que, dos
municípios que são servidos com o esgotamento sanitário, apenas 10 (dez) dispõem de mais de
20 m³/mês. Os demais, ou não possuem estação de tratamento ou são mínimas as quantidades
de ligações de esgoto no sistema.

Figura 2 - Volume médio mensal de esgoto tratado, em 2014, nos 42 municípios conveniados
com a Agepan
Um dos objetivos centrais deste trabalho é justamente avaliar a viabilidade de produção de
energia elétrica gerada por fonte biogás oriundos das estações de tratamento de esgotos, não só
pela disponibilidade de esgoto conforme apresentado nesta figura, mas também por uma
perspectiva futura. Inclusive, considerando-se as estações que virão a ser construídas para
atender a demanda da regulação, haja vista a fiscalização, pelo poder concedente, das metas
estabelecidas nos indicadores dos Contratos de Programa.
A seguir apresenta-se a metodologia utilizada para este estudo.
METODOLOGIA
A metodologia adotada neste trabalho foi a análise da viabilidade econômica e financeira na
execução de projeto de aproveitamento com base nos indicadores financeiros mais comuns em
análise financeira como VPL, TIR e Payback, por meio de software desenvolvido em modelo de
dinâmica de sistemas, detalhado na dissertação de mestrado defendida na UFMS, “Modelo de
simulação para análise da viabilidade de geração de energia elétrica em estações de tratamento
de esgoto urbanas após a implantação da REN 482/12” disponível em http://
repositorio.cbc.ufms.br:8080/jspui [6].

•
•
•
•

Os principais parâmetros do modelo são:
Vazão de esgoto de entrada da estação de tratamento;
Análise da Demanda Química de Oxigênio (DQO);
Poder Calorífico Inferior (PCI) do biogás gerado;
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• Impostos de esfera municipal, estadual e federal, como PIS, COFINS e ICMS;
• Variação anual prevista para a tarifa de energia elétrica.
Por meio desse modelo foi realizado um estudo de caso [7] com os dados de consumo das
unidades consumidoras do sistema de esgoto da Sanesul em Dourados (MS). Os dados de
consumo de energia são apresentados na Tabela 1. Foram escolhidas as que mais consomem
energia elétrica, duas estações de tratamento e três estações elevatórias.
Tabela 1- Dados de consumo de energia de unidades do sistema de esgoto em Dourados (MS)
Local

Média de Consumo kWh/
mês

Tipo

ETE Guaxinim

11.307

Estação de tratamento

ETE Água Boa

7.152

Estação de tratamento

EEE Cachoeirinha

4.243

Estação elevatória

EEE Olinda

2.854

Estação elevatória

EEE Portal

1927

Estação de tratamento

FONTE: JUSTI, 2013
A estação de tratamento escolhida para implantação do sistema de geração foi a ETE Guaxinim,
que possui três reatores anaeróbicos UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket) com fluxo de
esgoto de aproximadamente 5.951 m³/dia. A DQO do afluente é igual a 421,14 mg/l e a DQO do
efluente é igual a 80,25 mg/l., o suficiente para se gerar cerca de 14.853,53 m³/mês de biogás.
Também, a partir do modelo utilizado neste trabalho, foi calculada a disponibilidade de biogás em
municípios cuja regulação foi delegada à Agepan. Para essa análise foram escolhidos os dez
municípios que apresentaram maior média de disponibilidade de esgoto em 2014. Para estes
municípios foram analisados os dados de consumo de energia totalizados para o sistema de
água e para o sistema de esgoto. Nesta análise foi considerado que a energia produzida nas
estações de tratamento de esgoto poderá ser compensada nas faturas de energia de outras
unidades consumidoras da prestadora de serviços de saneamento, inclusive unidades
consumidoras do sistema de água.
Para melhor entendimento dos diferentes consumos destes sistemas, apresenta-se na Figura 3, a
média mensal de consumo de energia, em kWh, nos dez municípios com maior disponibilidade
de esgoto, destacando-se média mensal de consumo de energia no sistema de água e a média
mensal de consumo de energia no sistema de esgoto.

Figura 3 Média mensal de consumo de energia em 2014 nos sistemas água e esgoto dados em
kWh.
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Observa-se nesta figura que o maior consumo de energia elétrica está concentrado no sistema
água. Todavia, presume-se que todo o potencial de geração de biogás das ETEs, convertido em
energia elétrica, poderá ser compensado nas faturas de energia elétrica das diversas unidades
consumidoras da empresa de saneamento.
Outro ponto importante é a perspectiva futura de gastos com energia elétrica e de disponibilidade
de esgoto nas estações de tratamento. A Figura 4, apresenta os indicadores percentuais de
cobertura de água e de esgotamento sanitário dos dez municípios conveniados com a Agepan,
até 2014, com maior volume de esgoto em m³/mês disponível em suas estações de tratamento.
Os números mostram que, mesmo para estes municípios, há ainda muito investimento a ser feito.
Ao passo que os indicadores de cobertura de água apontam para uma condição de quase
universalização do serviço, na cobertura de esgoto os dados mostram que há duas expectativas
a serem confirmadas.

Figura 4 - Indicadores percentuais de cobertura de água e de esgotamento sanitário
À medida que o prestador de serviço de saneamento buscar a universalização do serviço de
esgotamento sanitário, novas estações e tratamento e estações elevatórias de esgoto serão
implantadas, aumentando a disponibilidade de esgoto e também os gastos com energia elétrica.
Esta constatação reforça a motivação deste estudo. Uma solução para minimizar o impacto
dessa perspectiva negativa é viabilizar a geração de energia elétrica utilizando o biogás
produzido nas ETEs e usar os créditos para abater as faturas de energia elétrica das unidades
consumidoras do sistema água.
Os resultados obtidos de viabilidade econômica e financeira prevista para aproveitamento do
biogás em ETE no município de Dourados (MS), o estudo da disponibilidade de biogás nos
municípios regulados pela Agepan, e análise da perspectiva de geração pelo biogás para os
demais municípios sem ETEs são apresentados a seguir.
RESULTADOS
Viabilidade prevista para o estudo de caso realizado no município de Dourado (MS)
No estudo de caso do município de Dourados (MS) considerou-se que a ETE Guaxinim tem
perspectiva de produzir 14.853,53 m³/mês de biogás, e possui um potencial de geração
operacional estimado em 36 kW.
Desta forma, optou-se pela simulação de um gerador SG40B de 32 kW de potência, produzido
pela Fockink, com consumo de biogás de 17 m³/h, operando 24h/dia. A energia gerada foi
utilizada para abater o consumo nas faturas de energia elétrica da própria ETE Guaxinim e o
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excedente foi utilizado nas demais estações de tratamento e elevatórias da empresa de
saneamento do município de Dourados.
Foi assumido um investimento inicial de R$ 118.000,00 (cento e dezoito mil) no Grupo Gerador,
custo com operação e manutenção do equipamento em 0,33%/mês, tarifa de energia elétrica
inicial de 435,98 R$/MWh com um incremento de 10% a.a. em um horizonte de 10 anos e um
custo capital anual de 20% a.a.
Considerou-se, para os impostos praticados no Estado de Mato Grosso do Sul as taxas
ICMS=17%; PIS=0,974%; COFINS=4,5% e CIP fixa no valor de 43,6 R$/mês.
Foi obtido o comportamento do Valor Presente Líquido (VPL) em função da Taxa de
Descapitalização (TMA, Taxa Mínima de Atratividade). A TMA é uma taxa de juros. O VPL é um
valor obtido por fórmula matemático-financeira que representa valor presente de pagamentos
futuros descontados a uma taxa de juros apropriada, subtraído o custo do investimento inicial.
No comportamento TMA x VPL, observado na Figura 5, quando o VPL é anulado (VPL=0), temos
a Taxa Interna de Retorno (TIR). Ou seja, a TIR é a taxa de juros que torna o valor presente das
entradas igual ao valor presente das saídas.
Em economia, considera-se um projeto viável aquele em que sua TIR é maior do que o custo de
capital dispendido. Em outra hipótese, é melhor o investidor aplicar no mercado de capitais pois
terá um maior retorno. Por outro lado, se o investidor dispuser de outros projetos para analisar, o
melhor investimento será aquele que tiver a maior TIR.

Figura 5 - Comportamento do VPL em função da TMA para estudo de caso no município de
Dourados (MS)
Pela análise dessa figura resultante da aplicação do modelo, foi calculada uma TIR de 10,09% e
VPL de R$ 1.158,93 (um mil, cento e cinquenta e oito reais, e noventa e três centavos). Isto
posto, o projeto consegue recuperar seu investimento inicial, de R$ 118.000,00, e ainda sobram,
em valores monetários atuais, R$ 1.158,93.
O modelo também calcula o payback. Este indicador financeiro corresponde ao tempo para o
lucro acumulado se igualar ao valor do investimento. Pelo método payback simples, as receitas
recuperam o capital investido em 12 meses. Pelo método payback descontado, isto é, levandose em consideração o custo do capital, em 13 meses.
Potencial de geração de biogás para os dez municípios com maior disponibilidade de
esgoto nas ETEs
Devido à Agepan disponibilizar dados da DBO e o modelo utilizar DQO, foi executada neste
estudo a conversão de DBO para DQO.
A Tabela 2 apresenta, para os dez municípios com maior disponibilidade de esgoto, o potencial
de geração de biogás das ETEs calculados pelo modelo de dinâmica de sistemas.
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Município

Volume Médio de Esgoto
Tratado (m3/mês)

Potencial de geração de
biogás das ETEs (m³/h)

1

Três Lagoas

189.780,03

28,31

2

Paranaíba

59.582,93

9,29

3

Ponta Porã

59.371,29

8,40

4

Porto Murtinho

27.231,40

4,25

5

Camapuã

26.173,42

4,60

6

Maracaju

24.739,24

4,47

7

Chapadão do Sul (dez)

24.732,48

2,48

8

Amambaí

23.021,81

2,97

9

Miranda

20.909,99

3,25

Aquidauana

20.248,49

1,68

10

Fonte: O Autor
Dos grupos de geradores analisados neste estudo, o modelo que exige o menor consumo em m³/
h de biogás é o SG25B, de 20 kW de potência em regime contínuo, produzido pela Fockink, com
consumo de biogás exigido de 11 m³/h. Pelo potencial de geração de biogás relacionado na
tabela percebe-se que o município de Três Lagoas já superou este limite. Paranaíba e Ponta Porã
estão próximos de atingir. Para estes municípios sugere- se um estudo mais detalhado de retorno
do investimento.
Análise da perspectiva de geração pelo biogás para os demais municípios, inclusive
aqueles sem ETEs
A experiência obtida com a cogeração por bagaço de cana no Estado de Mato Grosso do Sul
mostrou ser mais viável a implantação de nova tecnologia de cogeração em usinas que ainda
iriam ser construídas que nas usinas existentes. Em 2003 quando da introdução do Programa de
Incentivo à Fontes Alternativas de Energia - PROINFA, nove usinas poderiam participar do
programa no Estado, todavia o custo do retrofit, substituição das caldeiras existentes por novas
caldeiras com pressão a partir de 60 bar, necessárias para se obter a cogeração, inviabilizou
financeiramente o negócio. Mesmo as usinas que assinaram termo de compromisso com a
Eletrobrás desistiram da implantação.
Todavia, as novas usinas do setor sucroalcooleiro que se instalaram no Estado de Mato Grosso
do Sul, a partir de 2004, mudaram o perfil da Geração Distribuída no Estado. Projetadas e
construídas especialmente para aproveitar a energia térmica proveniente da queima do bagaço
de cana para produzir eletricidade por meio da cogeração, em poucos anos transformaram o
Estado de Mato Grosso do Sul em exportador de energia elétrica.
Esta experiência também pode ser refletida na produção energia elétrica gerada por fonte biogás
oriundo das novas estações de tratamento de esgoto. Isto porque é mais viável economicamente
implementar a tecnologia em novas estações de tratamento que readaptar as existentes para
absorver a tecnologia necessária para a produção de metano, no caso, adaptar a ETE com reator
anaeróbio na etapa primária do tratamento, de onde se extrai o biogás.
A Figura 6, apresenta o impacto, em 2014, do gasto com energia elétrica na receita operacional
direta da prestadora de serviços saneamento dos municípios que dispõe de volume menor que
20 m³/mês, inclusive os 14 (quatorze) municípios que não dispõem de estação de tratamento.
Os dados apresentados nesta figura indicam que há espaço para o investimento em micro e
minigeração distribuída. De 4% a 16% da receita obtida com tarifa pela prestadora de serviço em
2014 foram gastos com energia elétrica. Parte deste recurso pode, em princípio, ser diluído em
financiamentos de longo prazo.
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Figura 6 - Percentual do gasto com energia elétrica relativo à receita operacional direta da
prestadora de serviços nos municípios que dispõe de volume de menor que 20 m³ por mês
Ressalta-se que os dados representados na Figura 6 são de 2014, portanto, não refletem o
reajuste na tarifa de energia elétrica advindo da revisão extraordinária aprovada pela Aneel em
fevereiro de 2015, que reajustou as tarifas da Energisa MS em 27,9%. Nesse contexto, o impacto
do gasto com energia elétrica na receita da prestadora de serviços será ainda maior, reduzindo,
portanto, o tempo de retorno do investimento em mini e microgeração distribuída.
CONCLUSÃO
A análise presente neste estudo confirma a existência de oportunidade de produção de
eletricidade a partir do biogás, subproduto das estações de tratamento de esgoto. Todavia, para
se tornar realidade, depende de uma ação coordenada das prestadoras de serviço, das agências
estaduais e municipais de regulação e da Aneel. Principalmente a criação de incentivos
regulatórios que possam contrapor as externalidades existentes nesse tipo de investimento.
No momento atual, observa-se que os municípios são servidos com o mínimo de esgotamento
sanitário. Dos quarenta e dois analisados neste estudo, apenas dez dispõem, em suas ETEs,
volume superior a 20 m³/mês. Os demais, ou não possuem estação de tratamento ou são
mínimas as quantidades de ligações de esgoto no sistema. Nesse contexto, projetos de mini e
microgeração distribuída entrarão em concorrência com projetos prioritários cujo objetivo será a
universalização desses serviços.
Uma forma de viabilizar estes outros projetos que exigem tecnologia de ponta em sua concepção
é a inserção da pesquisa e desenvolvimento na agenda regulatória das agências estaduais e
municipais de regulação.
A análise, com base nos indicadores financeiros VPL e TIR e Payback, para o sistema de esgoto
do município de Dourados (MS), mostrou que, a partir da publicação da Resolução Normativa nº
482/2012 da Aneel, o investimento em minigeração distribuída tornou-se viável economicamente
naquele município e depende de decisão da empresa prestadora de serviço.
Para os demais municípios, a exceção de Três Lagoas, Paranaíba e Ponta Porã, os indicadores
de cobertura de esgoto indicam que há muito o que se avançar até que se atinja volume de
biogás suficiente para produzir energia elétrica. Todavia, parte considerável da receita obtida com
tarifa pela prestadora de serviço em 2014 foi gasta com energia elétrica no sistema de água. Com
a perspectiva aberta pela Resolução Normativa nº 482/2012 da Aneel, qual seja, gerar crédito de
energia para ser abatido em outra unidade consumidora do mesmo titular, a construção de novas
estações de tratamento esgoto, merece, certamente, que conste a produção de eletricidade a
partir do biogás inserida na concepção de seus projetos.
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RESUMO
A descoberta e a divulgação ampla da região do Pré-sal, em 2007, criou grande expectativa na
indústria petrolífera por ser uma área de baixo risco de exploração e de vasta quantidade e
qualidade de petróleo e gás. Surgiu, então, um novo marco regulatório – contrato de partilha de
produção – acompanhado da criação de uma nova empresa pública destinada a atuar,
exclusivamente, nessa nova área descoberta. O objetivo deste trabalho é explanar sobre a nova
empresa pública PPSA – Pré-Sal Petróleo S.A., cuja função primordial é a gestão dos contratos
celebrados para Exploração & Produção na área do Pré-sal e explicar as funções que a Agência
Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP exerce diante do regime jurídico de
partilha de produção. Ainda, desmistifica-se a ideia de que a sua criação resultou em conflito de
competência com Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Este estudo se
baseia em pesquisa bibliográfica aliado a uma visão jurídica, doutrinária e legislativa. Utiliza-se,
também, informações e notícias disponibilizadas por empresas do setor de petróleo e gás, jornais
e revistas devido ao assunto ser recente e dinâmico. Diante disso, discute-se o surgimento da
empresa pública PPSA, suas funções e, por fim, quais são as atividades desempenhadas por
esta e pela ANP no regime de partilha de produção. Conclui-se que a participação desses dois
entes está bem regulamentada e delimitada além de que não se vê conflito de atuação por parte
deles no novo marco regulatório. A ANP, portanto, continua como ente regulador e a empresa
pública PPSA atua como gestora de contratos com atividades gerenciais básicas para o seu bom
funcionamento.
Palavras-chave: Função da PPSA e da ANP, Melhoria Energética, Pré-sal, Gestão, Regulação.
INTRODUÇÃO
Durante o ano de 2007, houve o anúncio da descoberta de grandes quantidades de petróleo e
gás na Bacia de Santos numa região conhecida como Pré-sal. Tal localidade se estende entre os
estados de Santa Catarina e Espírito Santo por uma área de oitocentos quilômetros de extensão
aproximadamente por 200 quilômetros de largura .
Além disso, o volume de petróleo encontrado na área que se localiza entre os Estados citados é
dotado de baixa acidez e de baixo teor de enxofre, isto é, tem como característica ser leve –
propriedades marcantes num petróleo de alta qualidade e maior valor de mercado como aponta a
própria Petrobras .
Diante dessa novidade, o Conselho Nacional de Política Energética - CNPE decidiu publicar a
resolução no 6, de 8 novembro de 2007 – vista por alguns como o documento que representa o
momento oficial em que o Governo Federal reconheceu a importância e a potencialidade de tal
descoberta.
Esse documento, dessa forma, previu a retirada da região do Pré-sal da 9ª Rodada de Licitações
da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP devido ser uma área de
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grande potencial de reservas petrolíferas. Ante esse cenário, o governo percebeu que o marco
regulatório atual de concessão não se mostrava satisfatório por causa da mudança de realidade
que a região de águas profundas proporcionou.
Assim, com o intuito de aumentar o domínio e a participação da União nas iniciativas futuras e
respeitar os contratos de concessão já firmados, surgiu o novo marco regulatório destinado a
região do Pré-sal e a criação da nova empresa pública PPSA – Pré-Sal S.A. – responsável por
fiscalizar e gerir os contratos de partilha com o escopo de maximizar o lucro da União.
Criação da PPSA
Assim como a Lei Federal 12.351/2010 que trata sobre o regime de partilha de produção, a Lei
Federal nº 12.304, de 2 de agosto de 2010 – que autoriza o Poder Executivo a criar a empresa
pública denominada Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural S.A. - PréSal Petróleo S.A. (PPSA) e dá outras providências – também foi fruto da Resolução nº 6/2007 do
Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) e da Comissão Interministerial instituída em
2008.
A PPSA, dessa forma, é uma empresa pública – sendo, pois, parte da administração indireta – e
teve sua autorização de criação dada através da Lei nº 12.304/2010. Praticamente, três anos
após a publicação da Lei supracitada, foi editado o Decreto Federal nº 8.063, de 1º de agosto de
2013 que, efetivamente, cria a PPSA e aprova seu Estatuto Social – este último como anexo.
Tal empresa se reveste na forma de sociedade anônima de capital fechado, vinculada ao
Ministério de Minas e Energia com prazo de duração indeterminado, sendo regida pelas Leis
Federais nº 12.304/2010 e nº 6.404/1976 e submetida à fiscalização pela Controladoria-Geral da
União e do Tribunal de Contas da União1.
A PPSA possui sede e foro em Brasília e escritório central no Rio de Janeiro, havendo
possibilidade de surgirem escritórios em outras localidades. Sujeita-se ao regime jurídico próprio
das empresas privadas, em especial, aos quesitos de direito e obrigação civil, comercial,
trabalhista e tributário2 .
Ela deve conter, ainda, corpo técnico reduzido, todavia de alta qualificação selecionado através
de concurso público, a fim de efetuar as atividades relacionadas à gestão dos contratos de
partilha e de comercialização do petróleo e gás. Ficou estabelecido que terá, no máximo cento e
cinquenta empregados efetivos além de trinta funções gratificadas de livre escolha3.
Criada para ser um mecanismo sólido de governança e gestão, a PPSA surgiu para representar
os interesses da União, fiscalizar e atuar de forma a maximizar o excedente em óleo arrecadado
para o Estado brasileiro. Já que todos os custos – óleo em custo (cost oil) – são reconquistados
pelo contratante, mostra-se, pois, necessário a averiguação constante das atividades sob o
regime de partilha de produção, a fim de que todas as etapas ocorram de forma eficiente e justa4 .
Sem o devido monitoramento e auditoria, o custo em óleo pode ser maior do que o real e,
consequentemente, a parte do excedente em óleo a ser partilhada com a União será menor.
Sua função, entretanto, não será de executar diretamente ou indiretamente as atividades de
exploração, desenvolvimento, produção e comercialização de petróleo, gás natural e de outros
hidrocarbonetos fluidos, mas, sim, representará os interesses da União na administração dos
contratos de partilha realizados pelo MME e aqueles celebrados com os agentes
comercializadores de petróleo, gás e demais hidrocarbonetos da União.
O regime de partilha se mostra, dessa forma, composto pela complexidade funcional e a
necessidade de assimetria de informação. Assim, demanda-se um esforço estatal no sentido de

1

Informações contidas nos artigos 1º, 2º e 52 do anexo do Decreto Federal nº 8.063/2013.

2

Informações contidas nos artigos 3º e 4º do anexo do Decreto Federal nº 8.063/2013.

3

Informações contidas no capítulo VIII do anexo do Decreto Federal nº 8.063/2013.

BRASIL. Exposição de Motivos do Projeto de Lei nº 5.939, de 2009. E.M.I. nº 00040 - MME/MP/MF/
MDIC/CCIVIL, de 31/08/2009. Disponível em: <http://www.mme.gov.br/mme/galerias/arquivos/pre_sal/
Projeto_de_Lei_5939.pdf>. Acesso em: 1 maio 2015.
4
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possuir meios de tornar mais eficiente a inspeção da execução do contrato, assegurando o maior
participação possível do Estado na produção de petróleo e gás5 .
A PPSA irá, pois, analisar de maneira técnica e econômica os planos de exploração, avaliação,
desenvolvimento e produção de petróleo e gás, que serão, posteriormente, aprovados pela ANP;
monitorar e auditar a execução dos projetos e os custos de investimentos relacionados aos
contratos de partilha; e monitorar e auditar as operações, custos e preços de venda de petróleo e
gás natural da União. Ademais, a empresa pública participará do consórcio a ser constituído para
a execução das ações previstas no contrato de partilha de produção além de, também, participar
do comitê operacional responsável por sua administração6 .
A empresa deverá, também, compor consórcio obrigatório para a E&P de petróleo e gás ainda
que a Petrobras seja a única vencedora do leilão ou for contratada diretamente. Caso haja
participação de alguma empresa privada no consórcio, ele será formado pela Petrobras, empresa
privada e PPSA. Esta última, entretanto, não responde por nenhum dos riscos inerentes às
atividades desenvolvidas pelas empresas de petróleo e gás7 .
A Petrobras se mostra como responsável pela execução das atividades de exploração, podendo
ceder alguma porcentagem de participação desde que mantenha o mínimo de 30% definido em
Lei.
Ademais, a empresa pública em tela pode representar a União nas etapas de individualização da
produção e nos acordos que dela decorrerem, nos casos em que as jazidas da área do Pré-Sal e
das áreas estratégicas se estendam por áreas não concedidas ou não contratadas sob o regime
de partilha de produção8 .
Por fim, o comitê operacional citado neste trabalho está, também, previsto na Lei Federal de
Partilha de Produção, garantindo à PPSA que aquele será composto por representantes da
empresa pública e pelos demais consorciados. Cabe ainda a esse ente a indicação de metade
dos integrantes do comitê, incluindo o presidente – possuidor de poder de veto e voto de
qualidade – e os demais serão indicados pelos participantes do consórcio.9 Ainda, conforme dito
na Lei de Partilha, a PPSA fará parte de um consórcio como representante de interesses da União
no contrato de partilha de produção10.
Funções da ANP e da PPSA na Melhoria da Gestão da Área do Pré-sal
O surgimento da Pré-Sal Petróleo S.A. causou, dessa forma, inúmeros questionamentos sobre
possível conflito de funções com os entes do governo já estabelecidos, em especial, com a
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP.
A inquietação maior existente não seria no que se refere ao aniquilamento da função regulatória
da ANP, mas sim no que diz respeito às possíveis retiradas de competências desta última na área
do Pré-sal. Afirma-se que tanto a Lei Federal, que autoriza sua criação, como a Lei Federal, que
trata do regime de partilha, dão a entender a possibilidade de haver mitigações nas funções
desempenhadas pela ANP11 . Tal preocupação, entretanto, será desmistificada ao longo desde
Capítulo.

PRISCO, Alex Vasconcellos. Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural S.A. - PréSal Petróleo S.A. (PPSA): Gestão, Risco e Responsabilidade Civil Ambiental. 2011. 112 f. Dissertação
(Mestrado) - Universidade Candido Mendes, Rio de Janeiro, 2011, p. 44.
5

6

Informações contidas no artigo 6º do anexo do Decreto Federal nº 8.063/2013

EVANGELISTA, Gabriela Borba. As Rendas do Pré-Sal e o Equilíbrio Sócio Econômico Brasileiro. 2013. 64
f. TCC (Graduação) - Curso de Direito, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2013, p. 42.
7

8

Idem.

9

Informação presente no artigos 23 e 25 da Lei Federal nº12.351/2010.

10

Art. 21 da Lei Federal nº 12.351/2010.

SIQUEIRA, Mariana de. Os desafios regulatórios do pré-sal e os seus reflexos na atuação da ANP. Direito
e Liberdade: ESMARN, Natal, v. 13, n. 1, p. 141-156, jan./jun., 2011, p. 150.
11
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Diante das funções que tal empresa exerce, pairou uma dúvida sobre a natureza jurídica da
PPSA. Já que é dotada da função de gestão dos contratos do Pré-sal12, pensou-se na
possibilidade de ela possuir funções de regulação, apesar de se caracterizar, oficialmente, como
uma empresa pública.
Assim, segundo a Lei do Petróleo – nº 9.478/1999 – a ANP responsável pela gestão dos
contratos de concessão já que do artigo 2113 pode-se claramente caber tal agência a administra
são dos direitos de P de petróleo e gás natural. á no marco regulatório do Pré-sal, ficou
sancionado que a PPSA deverá exercer a gestão dos contratos de partilha de produção
conforme o artigo 5º do anexo do Decreto Federal nº 8.063/2013.
Adicione-se, ainda, outras funções como i) monitorar e auditar a execução de projetos de
exploração, avaliação, desenvolvimento e produção de petróleo, de gás natural e outros
hidrocarbonetos fluidos; ii) monitorar e auditar os custos e investimentos relacionados aos
contratos de partilha de produção; iii) verificar o cumprimento, pelos contratados, da política de
comercialização de petróleo e gás natural da União; iv) monitorar e auditar as operações, os
custos e os preços de venda de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos14 .
Assim, tais atividades podem gerar interpretações no sentido de que a PPSA foi dotada de poder
regulatório, pois essas funções eram exercidas pela ANP nos contratos de concessão.
Alguns estudiosos afirmam que a PPSA possui certas funções regulatórias, podendo, inclusive,
causar conflito de competência com a ANP15 . Comenta-se que as competências da novel
empresa para avaliar tecnicamente os planos de exploração, desenvolvimento e produção, como
também a verificação do cumprimento, pelos contratados da política de comercialização de
petróleo e gás conforme o art. 4º I “c” e II “b” da lei federal nº. 12.304/2010 dispõe, seriam de
regulação16.
Entretanto, há quem tenha uma visão contrária ao que foi explanado. Considerando o art. 6º do
Estatuto da PPSA (anexo do Decreto Federal nº 8.063/2013) e, em especial, as mesmas alíneas
citadas no parágrafo anterior, percebe-se que a PPSA exerce função meramente empresarial,
guiando a atuação dos conselheiros e não como forma de regular propriamente. Atividades de
monitoramento e auditoria seriam consideradas, pois, atividades gerenciais mínimas e
obrigatórias para o correto andamento dos contratos firmados e, consequentemente, da nova
empresa pública como um todo17 .
Essa opinião deve ser considerada como a mais acertada, pois o fato de exercer atividades de
avaliação técnica ou de índole fiscalizatória nos contratos de partilha não caracteriza a função
essencialmente de regulação como possui a ANP.

Art. 5º do anexo do Decreto Federal nº 8.063/2013 in verbis: “A PPSA tem por objeto a gestão dos
contratos de partilha de produção celebrados pelo Ministério de Minas e Energia e a gestão dos contratos
para a comercialização de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos da União”.
12

Art. 21 da Lei Federal nº 9.478/97: Art. 21. Todos os direitos de exploração e produção de petróleo, de
gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos em território nacional, nele compreendidos a parte terrestre,
o mar territorial, a plataforma continental e a zona econômica exclusiva, pertencem à União, cabendo sua
administração à ANP, ressalvadas as competências de outros órgãos e entidades expressamente
estabelecidas em lei. (Redação dada pela Lei nº 12.351, de 2010).
13

As competência de monitorar e auditar estão presentes nas alíneas “d” e “e” do inciso I e nas alíneas “b”
e “c” do inciso II – todos do art. 6º do anexo do Decreto Federal n 8.063/2013.
14

A ideia é defendida pelo autores a seguir referenciados. QUINTAS, Humberto; e QUITANS, Luiz Cezar P.
A História do Petróleo: no Brasil e no Mundo. Rio de Janeiro: Maria Augusta Delgado, 2009, p. 110.
15

Tais competências são repetidas no anexo (Estatuto da PPSA) do Decreto Federal nº 8.063/2013 no art.
6º I “c” e II “b”.
16

AS Carlos Roberto Siqueira. Parecer jurídico dado Associação Brasileira de Agências de Regulação
– ABAR acerca dos projetos de lei apresentados pelo o terno Federal para mudança do regime de
exploração e produção de hidrocarbonetos na área do pré-sal e zonas estratégicas, 2009, p. 65. Disponível
em:
17

<http://www.abar.org.br/images/descricao_pareceres/parecer-pre-sal.pdf>. Acesso em: 27 mar.
2015.
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Ademais, a empresa em tela não possui poder de polícia18 – atributo indispensável para órgãos
de regulação – e nem possui competência para lançar normas disciplinando o setor de
exploração em águas profundas.
Sem competência para impor medidas coercitivas e sem poder de emanar normas destinadas à
região do Pré- sal não se poderia, pois, falar em regulação.
Ocorre, dessa forma, que as atividades desenvolvidas pela PPSA – expostas tanto na Lei Federal,
que autoriza sua criação, como no Decreto Federal, que efetivamente a cria – no sentido de gerir,
monitorar e auditar – conforme já comentado aqui – se mostram como uma fiscalização interna e
privada em prol da União e não uma fiscalização policial19, que cabe somente às agências
reguladoras.
A fiscalização, dessa maneira, exercida pela nova empresa pública diz respeito à busca pelo
maior lucro possível e legal para o Estado dentro do contexto vivido pelas atividades econômicas
que desenvolve na região do Pré-sal. Já a agência reguladora em tela se detém à observância
das boas práticas da indústria petrolífera e da fiscalização de polícia que, essencialmente, lhe
pertence, não se possuindo como objetivo principal o alcance de resultados econômicos
positivos20.
Ainda sobre o possível conflito de competência entre a empresa pública e a Agência Nacional do
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, entende-se de boa medida a análise dessa situação,
baseando-se na conceituação de “Estado e Governo”. A PPSA seria pois o braço do Governo
Federal possuindo uma visão a curto e médio prazo cujo objetivo seria a maximização dos
lucros por parte da União. Já a ANP possuiria uma visão a longo prazo, tratando questões
ambientais, dos reservatórios e fiscalizando as boas ações na prática da indústria do petróleo. A
PPSA seria, pois, um órgão a ser fiscalizado pela ANP21.
Dessa forma, da maneira que as normas legislativas sobre o assunto em tela foram
estabelecidas, não existe situação de regulação já que as atividades a serem desempenhadas
pela PPSA possuem visão empresarial e gestora. Não haverá edição de norma disciplinando o
setor por parte da Pr -Sal Petróleo S.A. nem se buscará regular o mercado. essas funções são
destinadas nesse caso ANP – Que é uma agência reguladora. Existe, sim uma “fiscalização
particular” quando se monitora e audita os contratos de partilha de produção, entretanto não há
poder sancionatória, logo, não existe poder de polícia típico da regulação.
Entende-se, portanto, que a PPSA possui diversas funções, essencialmente, de natureza
empresarial, incluindo poder de monitoramento e auditoria dos contratos de partilha (fiscalização
interna e privada sem poder de polícia sancionatório), além do poder de atuar de forma a sempre
defender o Estado na gestão dos empreendimentos petrolíferos da área do Pr -sal.
Findada essa questão da natureza jurídica empresarial da nova empresa pública, importante
comentar sobre a possibilidade da Pré-Sal Petróleo S.A. – PPSA ser fiscalizada pela Agência
Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP.
Sabe-se que a PPSA tem a função de administrar o interesse privado da União e a ANP, a
regulação do monopólio do petróleo. Assim, como foi visto, pode-se afirmar que a ANP teria uma
visão a longo prazo – representando o Estado – baseada pela preocupação com as boas práticas
da indústria, estoque e questões ambientais, enquanto a PPSA – representando o Governo – teria
uma visão privada e negociável, exercendo a fiscalização das operações de exploração e
produção em busca de maiores lucros para a União.
A PPSA dessa forma agente regulado, não ente regulador. Mesmo diante da relevância da nova
empresa, não haveria motivo para extrapolar o controle da ANP. Também não se mostra plausível
Di Pietro define poder de polícia como “atividade do Estado consistente em limitar o exercício dos
direitos individuais em benefício do interesse público. [...] A Administração Pública, no exercício da parcela
que lhe é outorgada do mesmo poder, regulamenta as leis e controla a sua aplicação, preventivamente (por
meio de ordens, notificações, licenças ou autorizações) ou repressivamente (mediante imposição de
medidas coercitivas). DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 25. ed. São Paulo: Atlas,
2012, p. 123.
18

OLIVEIRA, Daniel Almeida de. Pré-sal: o novo marco regulatório das atividades de exploração e
produção de petróleo e gás natural no Brasil. Revista da AGU, Brasília, Ano IX, n. 24, p.47-78, 2010, p. 66
19

FERNANDES, Gabrielle do Nascimento. O Novo Marco Regulatório do Pré-Sal: O Processo Legislativo e
As Controvérsias Existentes no Marco Consolidado. 2012. 126 f. TCC (Graduação) - Curso de Direito,
Universidade de Brasília, Brasília, 2012, p. 103.
20

21

Ibidem, p. 69.
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o argumento de que por ser representante da União – instituído pelo o art. 6º, I, a, do Decreto no
8.063/201322 – não se submeteria ao controle da ANP.
Além disso, a Lei do Petróleo, em seu artigo no art. 8º, VII23 informa que caberá A P "fiscalizar
diretamente", (...), "as atividades integrantes da indústria do petróleo, do gás natural e dos
biocombustíveis . Infere-se diante disso que como a PPSA desenvolve atividade que integra a
indústria do petróleo há de se submeter pois entidade reguladora.
Ademais, como dito, o fato de a PPSA ser representante da União não a exime do controle da
ANP. Pode-se citar por exemplo que a Petrobras controlada pela União e regulada pela ANP. A
própria União controlada pelo Tribunal de Contas da União – TCU, pelo Ministério Público
Federal – MPF, pelo Judiciário e, internamente pela controladoria geral da União - AGU. Concluise portanto que não há motivos – jurídicos ou práticos – para que não ocorra controle da ANP
em relação às atividades da PPSA relacionadas diretamente aos objetivos macro do setor do
petróleo24 .
Importante deixar claro que a regulação da ANP não deve interferir com aspectos propriamente
negociais ou estratégicos da PPSA já que aquela não fixa nem controla preço de venda; não
opina sobre planos de investimento; não interfere com objetivos de longo prazo da empresa.
Entretanto possível, por exemplo, a correção de conduta da PPSA, que, como gerente dos
comitês operacionais da partilha, mostre-se contrária a alguma boa prática da indústria
internacional.
Portanto a ANP responsável pela defesa do interesse regulatório do Estado no amparo do
melhor interesse público já a novel empresa pública busca pelo lucro máximo do ente
federativo União. Assim a PPSA também por for a de lei art. 8º II da ei do Petróleo) como
citado submete-se regulação da ANP, cuja intensidade não deve chegar ao controle de decisões
estratégicas ou empresariais.
Feito esses esclarecimentos sobre a relação de atuação da PPSA e a da ANP, faz-se necessário
comentar qual será o papel da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis –
ANP no regime de partilha de produção.
Importante ratificar que o papel de ente regulador e fiscalizador desse setor continua preservado,
sendo mantido o dever da ANP de observar as melhores práticas da indústria do petróleo pelas
companhias contratadas, assegurando ao Brasil o melhor aproveitamento possível dos recursos
naturais.
Importante, ainda, comentar que se forem analisadas todas as normas legislativas que foram o
marco regulatório da partilha de produção, pode-se dizer que as disposições regulatórias da “ ei
do Petróleo” continuam conservadas, entretanto a ANP teve somente a competência para
definição dos blocos a serem objeto de concessão e partilha deslocada – pela Lei de Partilha de

Art. 6º do anexo do Decreto Federal nº 8.063/2013: “Compete PPSA realizar as seguintes atividades: I praticar todos os atos necessários à gestão dos contratos de partilha de produção celebrados pelo
Ministério de Minas e Energia, especialmente: a) representar a União nos consórcios formados para a
execução dos contratos de partilha de produção;”
22

Retirado da ei Federal nº 9.478/1997: “Art. 8º A A P terá como finalidade promover a regulação a
contratação e a fiscalização das atividades econômicas integrantes da indústria do petróleo, do gás natural
e dos biocombustíveis, cabendo- lhe: (Redação dada pela Lei nº 11.097, de 2005). […] VII - fiscalizar
diretamente e de forma concorrente nos termos da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990, ou mediante
convênios com órgãos dos Estados e do Distrito Federal as atividades integrantes da indústria do petróleo,
do gás natural e dos biocombustíveis, bem como aplicar as sanções administrativas e pecuniárias
previstas em lei, regulamento ou contrato; (Redação dada pela ei nº 11.909 de 2009)”
23

MENDONÇA, José Vicente Santos de; PRISCO, Alex Vasconsellos. PPSA, A ESTATAL ENDÓGENA DO
PRÉ-SAL: CINCO CONTROVÉRSIAS E UM QUADRO GERAL. Revista de Direito Público da Economia, Belo
Horizonte, v. 10, n. 39, jul./set. 2012, p. 26.
24
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Produção e não pela Lei da PPSA – para o Presidente da República, sendo este auxiliado pelo
CNPE25 .
Pode-se dizer, dessa forma, que, apesar desse deslocamento dessa atividade, o poder
regulatório do petróleo e gás da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
aumentou, significativamente, pois será feita a regulação de uma área completamente nova e
com um regime de regulação próprio26.
Assim, não se deve esquecer que, apesar de a ANP ser elemento bastante importante para a E&P
na região do Pré-sal, ela atua em conjunto com o Conselho Nacional de Política Energética
(CNPE) e o Ministério de Minas e Energia (MME) através da emissão de resoluções pela ANP e
pelo CNPE e de portarias pelo MME27. Há, pois, uma cooperação entre esses órgãos que
possuem capacidade e corpo técnicos para atuar na prospecção de óleo em águas profundas.
Assim, as prerrogativas da ANP nos contratos de partilha guardam semelhanças às já existentes
no modelo de concessão – estabelecidas na “ ei do Petróleo”28 – incumbindo à agência em
comento a função de fiscalizar e de regular durante as etapas de exploração e produção sob o
regime de partilha de produção. Tudo isso deve ocorrer, considerando as melhores práticas da
indústria do petróleo29 .
As principais competências da ANP perante os contratos de partilha de produção são:
i) promover estudos para subsidiar o MME na delimitação dos blocos; ii) elaborar e submeter
aprovação do MME as minutas dos editais de licitação e dos contratos; iii)promover as licitações;
iv) analisar e aprovar, de acordo com as melhores práticas da indústria do petróleo, os planos e
programas relativos aos contratos assinados; ) regular e fiscalizar as atividades realizadas; i)
promover a avaliação do potencial das áreas do Pr -Sal e das áreas estratégicas, podendo
contratar diretamente a Petrobras para esse fim, e vii) acompanhar as negociações dos Acordos
de Individualização da Produção, exercendo ainda a arbitragem nos casos em que não houver
acordo entre as partes30.
Ocorre, portanto, uma cooperação entre as atividades desempenhadas pela PPSA e pela ANP.
Não há sobreposição de competências, de conflitos nem tentativa de mascarar uma empresa
pública de ente regulatório.
Tal conclusão foi, inclusive, apresentada, à época, pelo Ministro de Estado de Minas e Energia
para a Câmara dos Deputados ratificando que a ANP não perdeu nenhuma função prevista pela
“ Lei do Petróleo” e trabalhará em harmonia com as atividades realizadas pela PPSA, que

Lei do Petróleo (Lei Federal no 9.478/97): “Art. 2° Fica criado o Conselho Nacional de Política Energética
- CNPE, vinculado à Presidência da República e presidido pelo Ministro de Estado de Minas e Energia, com
a atribuição de propor ao Presidente da República políticas nacionais e medidas específicas destinadas a:
[...] VIII - definir os blocos a serem objeto de concessão ou partilha de produção; Incluído pela ei no 12.351
de 2010)”. Lei de Partilha de Produção (Lei Federal no12.351/2010): “Art. 9o Conselho Nacional de Política
Energética - CNPE tem como competências, entre outras definidas na legislação, propor ao Presidente da
República: [...] II - os blocos que serão destinados à contratação direta com a Petrobras sob o regime de
partilha de produção”.
25

CASTRO, Carlos Roberto Siqueira. Parecer jurídico dado a Associação Brasileira de Agências de
Regulação – ABAR acerca dos projetos de lei apresentados pelo Governo Federal para mudança do
regime de exploração e produção de hidrocarbonetos na área do pré-sal e zonas estratégicas, 2009. p. 79.
Disponível em:
<http://www.abar.org.br/images/descricao_pareceres/parecer-pre-sal.pdf>. Acesso em: 27 mar. 2015.
26

SILVA, Ziliane Marques da. O Contrato de Partilha de Produção e Suas Cláusulas Essenciais na Lei nº
12.351, de 22 de dezembro de 2010. 2014. 75 f. TCC (Graduação) - Curso de Direito, Departamento de
Direito, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2014, p. 36.
27

A instituição e as atribuições da ANP estão expostas na seção I do capítulo IV da Lei Federal nº
9.478/1997.
28

Ministério de Minas e Energia. Pré-Sal: Perguntas e Repostas. p. 19. Disponível em:< http://
www.mme.gov.br/documents/10584/1256544/Cartilha_prx-sal.pdf/e0d73bb0-b74b-43e1-af68d8f4b18cb16c>. Acesso em: 4 maio 2015.
29

30

Idem
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causou o deslocamento a gestão dos contratos da camada do Pré-sal por motivos e pelo
contexto já explicado neste trabalho31 .
Logo, não há o que se falar em captura da ANP pela PPSA. Não se vislumbra uma situação em
que a agência reguladora é usada como via de proteção e benefícios para um setor empresarial
específico. O novo marco regulatório surgiu num contexto de benefício para toda a coletividade e
não para favorecer uma parcela determinada de empresários ou grupos econômicos32.
O foco, portanto, das funções da ANP continuará a ser a análise no campo da regulação do
cumprimento das cláusulas contratuais no contrato de partilha de produção. Já a PPSA exercerá
atividade empresarial e comercial33 nos contratos em tela, buscando sempre os interesses
econômicos da União, averiguando os custos e os resultados da negociação do petróleo e gás
da região do Pré-sal.
Conclusões
Não se mostra como melhor opção ver a novel empresa pública PPSA como uma entidade
que mitiga ou exclui as funções da ANP já estabelecidas pela “ Lei do Petróleo ”.
No regime de concessão, é tal agência que gere os contratos, entretanto os contratos da região
do Pré-Sal serão geridos pela PPSA, pois o governo – objetivando uma melhor gerência e
especialidade desse tipo de atividade – decidiu que uma empresa pública com pessoal,
altamente, capacitado poderia focar densamente e de maneira mais proveitosa no objetivo
principal que é a maximização dos lucros para a União.
Ao descentralizar as atividades para uma novel empresa pública, o governo desafoga a
quantidade de atividades de uma entidade para atribuir a um outro ente, que as realizará de
modo a obter os melhores resultados possíveis.
Adicione-se a isso que a divisão de responsabilidade – numa indústria tão importante como a do
petróleo e gás – torna o processo mais democrático – quando não se concentra tudo numa só
entidade – e célere – ao se ter apenas uma empresa responsável, especificamente, por aquela
região.
Conclui-se, portanto, que a novel empresa pública PPSA possui função ímpar no bom
funcionamento das atividades do Pré-sal, não havendo conflito com as atividades
desempenhadas pela ANP além de se mostrar benéfica, pois busca uma melhor gestão
energética no Brasil.
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RESUMO
A estratégia regulatória é imprescindível para a melhor captura nos resultados do serviço público
prestado, seja incentivando o investimento ou compartilhando os ganhos de produtividade com
os consumidores. No entanto, não existe método certo ou errado, cabe ao regulador enxergar a
necessidade do mercado e a características dos agentes pra definir a metodologia que trará o
melhor benefício à sociedade, em um dado período de tempo.
Este artigo apresenta os métodos clássicos de Regulação Econômica dos serviços públicos de
distribuição de energia e faz uma análise comparativa com diferentes países, tipos de
distribuidoras e momentos históricos.
Palavras-chave: Custos Operacionais, Panorama Mundial de Regulação, Metodologias
Regulatórias.
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INTRODUÇÃO
Serviços de rede, tais como a distribuição de energia, costumam ser regulados por agência e
legislações.
No ambiente internacional as competências das distribuidoras de energia podem mudar: há
responsabilidades por planejamento, expansão do sistema, compra de energia, contato com o
cliente etc. Porém uma competência fundamental é a operação dos recursos da rede. E por essa
operação é necessária à correta remuneração dos recursos despendidos.
No Brasil a atual regulamentação define os valores de custos operacionais reconhecidos através
de uma metodologia comparativa. A metodologia para as concessionárias de distribuição utilizase de análise de envoltórias (DEA) e para as permissionárias há uso de uma metodologia híbrida.
Entretanto existem outras metodologias aplicadas ao redor do mundo e que permitem respostas
diferentes considerando o contexto econômico-político (empresas, cooperativas, governo) e a
atuação das distribuidoras (com ou sem comercialização de energia).
Esse mosaico de possibilidades surge de acordo com os problemas locais, como por exemplo,
necessidade ou não investimentos, necessidade de comercializar energia ou o serviço de fio etc.
Neste âmbito, surge o impasse de como regular a operação de Distribuidoras em um contexto no
qual há necessidade investimentos vultosos, de mudança de operação através de smart grid ou
mesmo de operadoras que são responsáveis diretamente pela qualidade de energia perante seus
clientes, tais como as cooperativas de eletrificação dos Estados Unidos da América.
OBJETIVO
Este artigo visa ampliar o campo de visão quanto algumas formas de regulação dos custos
necessários à operação das empresas de distribuição de energia de acordo com experiências
internacionais e com teorias econômicas. É feita uma comparação entre os diversos métodos e
as condições locais onde esses métodos são aplicados.
É apresentado um estudo de caso comparativo para a regulação das cooperativas de
distribuição, pois estas apresentam grande variação nas soluções de custos operacionais. São
analisados como funcionam métodos nos Estados Unidos e Argentina, comparativamente com o
Brasil.
Por fim são analisados métodos que consideram custos totais da distribuidora, bem como os
impactos advindos de novos recursos, tais como redes elétricas inteligentes.
METODOLOGIA
A metodologia proposta é composta por análise bibliográfica, visitas de campo às cooperativas
da Argentina e dos EUA, e estudos de casos de sucesso no mundo.
São analisados os tipos de regulação dos custos operacionais para distribuidoras. Formas tais
como custo pelo serviço utilizado para cooperativas nos EUA, métodos normativos na Argentina,
métodos comparativos no Brasil, na Inglaterra e na Holanda.
As visitas em campo apontam condições qualitativas e quantitativas em relação ao tipo de
regulação adotada e também às condições políticas do País.
A expansão de redes de comunicação para no Reino Unido é avaliada como exemplo de
necessidade de mudança na regulação para abarcar novas tendências.
A pesquisa bibliográfica aponta novas vertentes para os custos operacionais, como a utilização
do TOTEX (Total Expendure) e o uso de condições climáticas para avaliar diferenças nos custos
operacionais, o que ainda não foi possível apontar estatisticamente no Brasil.
ESTUDOS REALIZADOS
METODOLOGIA DE CUSTOS OPERACIONAIS
Preço pelo Custo: O regime de Preço pelo Custo, ou “Cost Plus”, já foi adotado como modelo
tarifário nacional e em muitos outros países. Neste modelo, as tarifas são calculadas de forma a
proporcionar às empresas uma receita
mínima que garanta a cobertura de seus custos
operacionais reais e um retorno adequado sobre os investimentos realizados. Se, por um lado,
esse mecanismo proporciona um estímulo à expansão das redes de distribuição (devido à
segurança ao investimento realizado), por outro lado ele desestimula a busca por produtividade já
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que cobre as despesas das empresas independentemente de seu nível de racionalidade e
prudência (INSTITUTO ACENDE BRASIL, 2007).
Em um sistema de preço pelo custo, o investidor recebe um “𝜙” sobre o investimento feito, de
modo a retornar seu capital e manter o negócio. Quanto mais investimento ele fizer melhor é para
o negócio, independente se o investimento é prudente razoável.
• Vantagens: Incentivo à expansão da rede,
• Desvantagens: Não estimula a eficiência.
Métodos Normativos:
Modelos normativos resultam da aplicação de benchmarking através de uma função matemática
(referência). Sua viabilidade é amplamente discutida, pois exige um grande conhecimento dos
processos das empresas analisadas. Para diminuir os erros associados à especificação dos
parâmetros, essa análise deve ser demasiadamente detalhista, demandando tempo e recursos
em excesso para sua confecção.
Um exemplo desse método é o de Empresa de Referência (ER), este modelo foi utilizado no
primeiro e segundo ciclo tarifário das distribuidoras de energia no Brasil, apresentou uma
modelagem simplificada de uma empresa eficiente para a prestação do serviço nas condições do
contrato de concessão atendendo a regulamentação vigente e levou em consideração os
aspectos específicos de cada área de concessão, tais como, características da área servida,
localização dos consumidores, níveis de qualidade, nível salarial, trajetória de redução de perdas,
etc.
Uma vez definida a ER, as características individuais de cada empresa são usadas como entrada
de uma equação que devolve a remuneração adequada De acordo com a referência.
Vantagens:
• Para as empresas reguladas é um método simples,
• Permite planejamento de longo prazo,
• Custos não são baseados nos custos contábeis reais das empresas.
• Independe da eficiência atual das empresas para a determinação da ER.
Desvantagens:
• Alto custo de desenvolvimento,
• Dado intensivo,
• Menor flexibilidade quando comparado aos métodos não paramétricos,
• Potencializa a assimetria da informação,
• Forte dependência do julgamento dos agentes que construíram a ER.
• Métodos Comparativos:
DEA:
É um método de benchmarking não paramétrico, isto é, não é possível determinar uma equação
que relacione os dados de entrada e com os de saída, e determinístico. Os autores Cooper,
Seiford e Tone (2007) definem a Análise Envoltória de Dados, DEA, (sigla em inglês para “Data
Envelopment Analysis”), como uma técnica multivariavel utilizada para monitorar o desempenho
de um conjunto de unidades tomadoras de decisão, DMUs (do inglês “Decision Making Units”). O
método assume que se uma destas DMUs pode converter certo nível de produto com certo nível
de insumos específico, outra empresa de mesmo tamanho também o pode, ou deveria poder. As
empresas mais eficientes podem compor uma “empresa virtual eficiente” com a qual uma
empresa real semelhante pode ser comparada. A maior vantagem do DEA frente ao SFA (próximo
tópico) e à Empresa de Referência é que não requer nenhuma informação prévia além dos
insumos e produtos, entretanto, por ser determinístico, todos os erros de medição, desvios ou
outros ruídos presentes nos dados são atribuídos às ineficiências das empresas. Outra vantagem
que o torna mais utilizado pelas agências reguladoras em todo o mundo é sua capacidade de ser
implementado em pequenas amostras de dados.
Vantagens:
• Mundialmente utilizado (JAMASB e POLLITT, 2000);
• Flexibilidade,
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•
•
•
•

Empresas ineficientes são comparadas com empresas reais,
Transparência na metodologia,
Pode levar em conta fatores não gerenciável (variáveis ambientais),
Pode ser implementado para pequenas amostras de dados,

Desvantagens:
• Eficiência sensível à escolha dos produtos e insumos,
• Eficiência sensível à escolha das quantidades de produtos e insumos,
• Considera as empresas mais eficientes como tendo 100% de eficiência, caso isso não seja
verdade, irá superestimar as a eficiência de todas as empresas. (ALIREZAEE, HOWLAND e
VAN DE PANNE, 1998);
• Não leva em conta fatores estocástico e ruído contido nos dados,
SFA:
O método de Análise de Fronteira Estocástica, sigla SFA em inglês, é um método paramétrico, o
que demanda uma definição prévia de uma função para a fronteira, o que permite a realização de
testes de hipóteses para a verificação da validade da especificação do modelo. Testes de
significância podem ser realizados para inclusão e exclusão de fatores explicativos.
A maior vantagem sobre o método DEA é o fato das fronteiras estocásticas dividirem o variável
erro em dois componentes, um que leva em conta o efeito de variações aleatórias pertinente aos
dados de entrada e outro que captura a ineficiência da empresa.
Por ser um método paramétrico, a especificação da forma funcional da função custo, função
produção, ou as suposições feitas podem ser de difícil explanação para as agências reguladoras.
Vantagens:
• Separação do efeito da ineficiência do ruído estatístico devido a erros nos dados, variáveis
omitidas etc.
• Permitem inferência estatística dos efeitos das variáveis inclusas no modelo através de testes
estatísticos,
Desvantagens:
• Necessidade de especificar funções, ou de custo, ou de produção,
• Dificuldade para as agências reguladoras de explicarem as suposições feitas para a criação
dessas funções.
TOTEX
Por definição o Total Expendure é a soma do preço pago por um ou mais produtos ou serviços,
multiplicado pela quantidade de cada item comprado. Ou seja, não há avaliação dos insumos e
produtos que comporão a análise, todos os insumos são analisados durante o benchmarking.
Vantagens:
• Não tem seleção de variáveis,
• Por analisar o total, os ruídos são amenizados.
Desvantagens:
• Difícil aplicação em mercados não organizados
• Só é aplicável se o produto for elástico ao insumo.
PANORAMA MUNDIAL
A regulação econômica de distribuição, como conhecida hoje, surgiu na década de 90 na
Inglaterra. O governo Tatcher foi o primeiro a perceber a falha do modelo de preço pelo custo em
atividades monopolista. Toda a geração e transmissão eram controladas por uma única empresa.
Não havia duvida de que o sistema operava em perfeito estado, no entanto, as tarifas para os
consumidores eram cada vez mais caras.
O modo de promover isso era regular o serviço de distribuição entendida como atividade de
caráter monopolista e inserir a competição na geração.
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Um dos objetivos principais da regulação econômica do serviço de distribuição de energia
elétrica é reproduzir no desempenho das empresas reguladas os resultados que seriam
observados em mercados competitivos. Em outras palavras, a regulação econômica procura
reproduzir em mercados, onde não existe competição, os benefícios característicos de mercados
competitivos, uma vez que, na ausência de uma intervenção regulatória, esses não seriam
obtidos e compartilhados com os usuários.
Na geração, a empresa nacional foi aos poucos sendo quebrada e privatizada, foi criado o
modelo de pool’s onde os agentes de geração ofertavam o montante de energia que estavam
dispostos a vender no próximo dia e seu preço e o modelo otimizava as perdas e o preço
ofertado conforme a demanda dos consumidores.
Nos próximos tópicos serão abordados os desdobramentos desse modelo e as estratégias em
diferentes países para beneficiar os consumidores dos ganhos de escala e produtividade do setor
elétrico.
BRASIL: MODELO BENCHMARKING
Na legislação atual, a contraprestação pela execução do serviço, paga pelo consumidor final, são
tarifas baseadas no serviço pelo preço. Assim, o atual modelo de concessão do serviço público
de energia elétrica consagrou um regime tarifário denominado regime de preços máximos (pricecap). O serviço de distribuição regulado pelo preço máximo segue regras econômicas (custos
operacionais eficientes e remuneração adequada, etc.) definidas na revisão tarifária e
preservadas nos reajustes tarifários, cuja finalidade é reproduzir no desempenho das empresas
reguladas os resultados que seriam obtidos em mercados competitivos, onde se destacam a
eficiência na prestação e na gestão do serviço.
Ademais, o regime de preços máximos adotado para o setor de distribuição se caracteriza como
sendo de regulação por incentivos, pois as regras de fixação de preço máximo estimulam as
distribuidoras a reduzirem os custos e se tornarem mais eficientes, a fim de obterem ganhos
resultantes da diferença entre os custos regulatórios e os reais. Ainda, no regime de preços
máximos, a definição da tarifa, atualizada pelo fator inflacionário, se dá durante um período de
tempo predeterminado, tipicamente de quatro anos, e normalmente incorpora alguma medida de
ganho de produtividade, de forma a repassar ao consumidor o ganho de produtividade a ser
perseguido pelas empresas reguladas. No Brasil, foi criado o PRORET (Procedimentos de
Revisão Tarifária), sua função é determinar os métodos, os prazos e prover toda a organização do
processo de regulamentação e revisão tarifária.
No PRORET são definidas as Parcelas A e B, suas componentes, formas de repasse e formação
de preço, tanto para as distribuidoras quanto as permissionárias de energia elétrica. No PRORET
também é definido como se estabelece a comunicação entre os Agentes de Mercado, os
Consumidores, o Governo e o próprio Regulador que são as audiências e consultas Públicas.
No atual modelo de regulação do sistema de distribuição de energia elétrica, previsto nos
contratos de permissão, os custos de Parcela A são repassados diretamente para as tarifas, por
serem custos que as distribuidoras não têm gestão, ou tem pouquíssima gestão. O mercado da
Parcela A é formado pelos encargos setoriais, contratação do serviço de transmissão e compra
de energia. A compra de energia é feita por leilões “inversos” onde o gerador que ofertar o menor
preço ganha. Ou seja, na geração o mercado é competitivo.
Sendo assim, os principais mecanismos de regulação por incentivos estão Parcela B, que são os
custos que a distribuidora tem pra gerir as despesas e investimentos. A Parcela B é atualizada,
anualmente, nos reajustes tarifários, por fórmula paramétrica, que considera os efeitos da
variação do mercado na receita da distribuidora, o índice de correção monetário e a medida de
produtividade, Fator X, que é definido na revisão tarifária e independe da produtividade real
auferida pela empresa.
A fixação de uma tarifa representativa da Parcela B por um período predeterminado, tipicamente
de quatro anos, é a garantia que o esforço de redução de custos além do fixado pelo regulador
será recompensado dentro do ciclo tarifário, constituindo-se em incentivo para a busca de gestão
eficiente dos custos da empresa regulada. Na medida em que o estabelecimento da tarifa se dá
durante um período de tempo predeterminado, a remuneração do capital investido na prestação
do serviço não é pré-determinada (como no regime de custo do serviço), mas pode ser superior à
remuneração regulatória como resultado, por exemplo, da redução dos custos e de gestão mais
eficiente.
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Ao final do ciclo a Parcela B é reavaliada a fim de se capturar os ganhos de eficiência alcançados
pelas empresas ao longo do ciclo, de forma que os usuários também sejam beneficiados pela
maior eficiência que a concessionária teve a oportunidade de obter no ciclo que se encerra.
Como exemplo, a Figura 1 ilustra o efeito do regime de preços máximos sobre as parcelas A e B.

Figura 1 Reposicionamento Tarifário em cada ciclo de revisão tarifária.
A Parcela B da receita requerida das concessionárias, é denominada como parcela “gerenciável”,
é formada pelo CAPEX (investimento) e OPEX (Operação). Esta parcela é avaliada pelo regulador,
segundos os critérios de prudência e eficiência. A Figura 2 mostra a composição da Parcela B.
Sobre essa parcela é definido os ganhos da atividade de distribuição.

Figura 2 Parcela B.
Capex: Gastos e custos relacionados com a expansão do sistema (investimentos). Os custos de
investimento são reconhecidos pela Agência, com restrições de “prudência”. É formado pela
quota de reintegração remuneratória para devolução do investimento e da Remuneração de
Capital que aufere lucro sobre a atividade de investimento, atualmente essa taxa é de 8%.
Opex: Vinculados ao funcionamento e manutenção das atividades da empresa, tais como mão de
obra e manutenção da rede (custo operacionais), combate a perdas e despesas com imóveis,
sistemas e veículos. Tais custos não são reconhecidos pela Aneel diretamente, mas através de
um processo que considera os Custos eficientes, benchmarking de mercado.
Duas criticas ao modelo atual: Não existe um calculo específico para permissionárias ou
distribuidoras de menor porte, que não compartilham do mesmo ganho de escala e produtividade
que as demais; e as regras atuais não incentivam investimentos em tecnologia, não existe

399

IX Congresso Brasileiro de Regulação e 3º ExpoABAR

nenhum benefício na instalação de smart-grids ou redes subterrâneas, por exemplo. Em tese
tudo que aumenta o custo tende a ser glosado, mesmo com motivo justificável e desejável.
EUA: MODELO DE MERCADO
O Mercado Norte Americano de energia apresenta muitas diferenças em relação ao do Brasil.
Não existe uma rede básica centralizada, unificando o sistema. Os distribuidores disputam o
mercado, que em sua grande maioria é desregulado. A energia é vendida regionalmente, sendo o
distribuidor, geralmente, dono de toda a cadeia (geração e distribuição. Não existe transmissão,
considerando os moldes brasileiros).
Nos EUA os agentes podem prestar multisserviços: Gás; Eletricidade; Saúde, entre outros dentro
de uma única pessoa jurídica. Também, existe a possibilidade de agentes se coligarem para
realização de obras e serviços em comum.
Por não existir um sistema de transmissão único, o sistema dos Estados Unidos possui muitas
cooperativas de distribuição, 75% do território, conforme Figura 3.

Figura 3: Distribuição de energia elétrica por cooperativas rurais nos EUA, em verde. Dados da
Além da grande distribuição geográfica as cooperativas apresentam números expressivos no
mercado elétrico:

• Ativos da ordem de US$ 140 bilhões (cooperativas de distribuição, geração e transmissão).
• Possuem e mantêm 2.5 milhões de milhas ou 42% da distribuição nacional de linhas

elétricas, cobrindo três quartos do território continental dos EUA.
Entregam 11% do total de quilowatts/hora vendido nos EUA anualmente.
Geram em torno de 5% do total de energia produzida nos EUA anualmente.
Empregam 70,000 pessoas nos EUA.
Retiram US$ 600 milhões em créditos capitais anualmente.
Pagam US$ 1,4 bilhão em tributos estaduais e locais.
Quando comparadas, Tabela 1, com as outras formas de distribuição nota-se que:
As cooperativas servem uma média de 7,4 consumidores por milha de linha e arrecadam
uma receita anual de aproximadamente de US$ 15,000 por milha de linha.
• Companhias que pertencem a investidores têm em média 34 consumidores por milha de
linha e arrecadam US$ 75,500 por milha.
• Companhias públicas ou municipais têm em média 48 consumidores e arrecadam US$
113,000 por milha.

•
•
•
•
•
•
•

Tabela 1: Comparação de companhias elétricas (2010 EIA)
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PROPRIEDADE DE
INVESTIDORES

PROPRIEDADE
PÚBLICA

COOPERATIVA
S

TOTAL

US$ 273

US$ 53

US$ 40

US$ 366

200

2,000

912

3,112

104 MILHÕES

21 MILHÕES

T A M A N H O
(MÉDIA DE
CONSUMIDORES)

400,000

2,000

13,000

RENDIMENTO, %
DO
TOTAL

75%

14%

11%

CONSUMIDORES,
%
DO TOTAL

72%

15%

12%

VENDAS
KWH, %
DO TOTAL

73%

16%

11%

T

O T A L
RENDIMENTO
(BILHÕES DE
US$)

NÚMERO DE
ORGANIZAÇÕES
N Ú M E R O
TO TA L D E
CONSUMIDOR
ES

DE

18.5 MILHÕES

144
MILHÕES

Desde a década de 1960, a porcentagem da população que já tinha acesso à energia era de
99%. Isso só foi possível, devido à linha de credito atrativa que as cooperativas recebiam (taxa
de juros de 2% a.a.) e os incentivos a utilização de materiais elétricos de alta qualidade
(Programas: Rural Electrification Administration e USDA Rural Development, respectivamente).
As discussões sobre alocação de recursos, custos e qualidade tem caráter local, normalmente,
promovidas por pressões populares e estratégicas políticas. É muito normal um Prefeito não ser
reeleito porque o preço da energia subiu.
Muitas pessoas que moram e trabalham nas zonas rurais americanas podem, somente, comprar
sua energia de cooperativas locais, um tipo de companhia de serviço público exclusivo e
amplamente desregulado. Cada cliente possui uma média de US$ 1.625 de ações na
cooperativa, embora a maioria dos clientes não esteja consciente de sua propriedade ou seu
significado. Muitas cooperativas são cliente-amigável, mas muitas não são; algumas são
efetivamente hostis. A legislação deveria conduzir as cooperativas a serem mais eficientes,
promover conservação do meio ambiente, revelar os rendimentos dos títulos de propriedade aos
clientes, e converter esses rendimentos em títulos. Estas reformas poderiam desbloquear de US$
3 bilhões a US$ 9 bilhões de benefícios para os clientes.
As cooperativas foram criadas como um dos programas do New Deal do Presidente Franklin
Roosevelt a fim de promover o desenvolvimento rural em 1932, devido ao alto custo de conexão
imposta aos fazendeiros pelas distribuidoras. Sendo em parte uma agência governamental; parte
cooperativa agricultora e parte empresa sem fins lucrativos, recebeu o nome de cooperativa.
Quando a energia elétrica era uma novidade, os membros podiam se aderir voluntariamente,
hoje, a eletricidade é uma necessidade cotidiana e os clientes não tem escolha ao se aderir a
uma cooperativa, caracterizando em muitos casos uma relação de usuário-proprietário.
Em 1942, foi fundada a “National Rural Electric Cooperative Association” (NRECA). A associação
unifica as cooperativas de geração, transmissão, distribuição, associações de serviço de
negócios estaduais e regionais; fornecimento e manufatura; processamento de dados e
sindicatos de crédito para os empregados.
De maneira sucinta as cooperativas elétricas nos EUA são:

• Particulares; independentes e sem fins lucrativos.
• Pertencem aos consumidores que elas servem.
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• Incorporadas sob as leis dos Estados nos quais elas operam.
• Estabelecidas para fornecer serviço de energia pelo custo.
• Administradas por um conselho de diretores eleitos dentre os cooperados. Este conselho
estabelece políticas e procedimentos que são implantados pela gestão das cooperativas.

ARGENTINA: MODELO NORMATIVO
O Sistema elétrico argentino tem muitas similaridades ao brasileiro. Na Argentina, também, existe
um sistema integrado. Porém, eles são conceitualmente diferentes, enquanto no Brasil a
interligação se dá na transmissão, na Argentina o ponto em comum é a geração, Figura 4.

Figura 4: Estrutura de Mercado Argentina
Em alguns pontos ele se assemelha ao mercado de distribuição de gás natural do Brasil, com
regras regionais (provincianas ou municipais) e com as regras de remuneração e revisão já
definidas no contrato de concessão. Em tese, este seria um ponto positivo por gerar estabilidade
na remuneração, no entanto, sempre são feitas mudanças nas regras e um novo contrato é
editado, com o período de concessão prorrogado. A argentina possui um grande numero de
cooperativas em sua matriz de serviços, não somente em distribuição.
O mercado de energia elétrica na argentina passou por uma reestruturação em 1991, seguindo a
tendência mundial de desagregação das etapas da cadeia, de privatização, e de regulamentação
da tarifa, saindo do regime de preço pelo custo para o regime de price cap/revenue cap. Essa
reforma possibilitou o aporte de grandes investimentos no setor de geração de energia e de
distribuição.
O modelo de mercado previa uma agência central que compra energia e vende aos agentes. A
geração é um mercado competitivo e as redes de transmissão e distribuição são mercados
monopolistas regulados. O poder concedente define o valor da tarifa. Este modelo tem várias
similaridades ao modelo brasileiro, do ponto de vista de arcabouço regulatório, com a diferença
de no Brasil o poder concedente ser a união e na Argentina são as províncias ou municípios.
Porem, nos anos 2000 foi cancelado todo o processo de abertura de mercado, torando todos os
clientes cativos. A competição na geração é praticamente nula, todos geradores vendem energia
para a CAMMESA, e esta repassa para as distribuidoras.
As grandes distribuidoras recebem subsídios parciais para não abandonarem a concessão. As
distribuidoras de poder público sobrevivem do recurso público local. Já as cooperativas se
mantem em decorrência dos serviços (de preço) não regulados prestados como internet e TV a
cabo.
HOLANDA
O mercado holandês iniciou seu processo de liberalização do mercado 10 anos após a Inglaterra,
em 1998. A geração era composta por quatro players, sendo dois vinculados a distribuidora e
dois exclusivamente geradores.
Aos poucos o órgão regulador foi separando os serviços e privatizando os agentes, o único que
permaneceu no controle do estado foi à transmissão. Por razões estratégicas o governo manteve
a distribuição em um único agente, a TenneT. Atualmente ela é maior responsável pelas
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interligações no continente europeu, interligando o sistema holandês ao sistema francês, alemão
e norueguês.
Os consumidores eletro intensivos, de médio porte e residenciais (ou baixo consumo)
apresentavam aproximadamente a mesma demanda (um terço pra cada) e os grandes geradores
eram responsáveis por 75% da energia consumida no país.
Portanto, não existiria mercado competitivo a não ser que todas as classes fossem liberalizadas.
A cada dois anos uma classe deixava de ser monopólio da distribuidora, em 2004 a atividade de
fornecimento estava completamente separada da distribuição.
A disputa no mercado de varejo (baixo consumo) e o incentivo a novas fontes de energia (o green
market) Ampliaram a oferta de energia no país. Apesar das fontes de energia limpa receberem
subsídio, assim como no Brasil, eles diminuem o mercado de energia forçando as outras fontes a
reduzirem seu preço. A disputa no varejo é muito intensa, geralmente os contratos são de três
anos, com “fidelidade” de um ano do consumidor, normalmente gás e energia elétrica são
comercializadas juntas.
A completa separação das atividades permite que na distribuição de energia seja aplicada uma
metodologia similar ao TOTEX. O método é chamado de yardstick (régua) onde os agentes são
comparados pelos seus custos totais: investimento, operação e manutenção; e os resultados são
baseados no mercado atendido é utilizado o DEA para definição do benchmarking.
REINO UNIDO: NOVAS REGULAÇÕES
O sistema elétrico mundial tem passado por mudanças significativas provenientes da integração
com as infraestruturas de Tecnologias da Informação e Comunicações (TICs), isto se deve à forte
tendência à adoção do conceito de Redes Elétricas Inteligentes (REI) para os sistemas elétricos
de potência em todo o mundo. Os motivadores dessa adoção são diversos, de modo geral a
Europa investe em REI como uma forma para a redução de emissões, aumento da eficiência
energética e se adaptar à micro geração distribuída. Já os EUA buscam um aumento na eficácia
da rede e redução de perdas, e a Ásia e Pacífico como uma ferramenta que possibilita ações para
uma melhora no atendimento à demanda crescente e a busca por um mercado tecnológico
emergente (CENTRO DE GESTÃO E ESTUDOS ESTRATÉGICOS, 2012).
No Reino Unido, desde o inicio do processo de liberalização do mercado elétrico as empresas
tem procurado formas de compatibilizar o consumo com a geração. Os medidores tradicionais,
tanto elétricos quanto os de gás, somente medem o consumo total, não sendo possível ter a
informação de quando a energia foi consumida em cada lugar medido. Os medidores
inteligentes, ou smart-meters, proporcionam um modo de obter esse tipo de informação,
permitindo que as empresas disponibilizem tarifas diferenciadas por horário e estação do ano
(SINOPOLI, 2009).
Nesse aspecto a OFGEM (Oﬃce of Gas and Electricity Markets), separou o serviço de instalação
de medidores do serviço de comunicação. E para viabilizar uma maior penetração dos medidores
inteligentes nos lares do Reino Unido, em 2013, foi criada a “Data and Communications
Company” (DCC) que ficou responsável por conectar 53 milhões de medidores inteligentes das
casas e pequenos negócios com os sistemas das empresas geradoras de energia, distribuidoras
e comercializadoras. Outra forma que a OFGEM encontrou para incentivar a instalação de
medidores inteligentes foi fornecendo £500 milhões ao longo de cinco anos através do “Low
Carbon Networks Fund”, dessa forma as concessionarias são incentivadas a investir em novas
tecnologias, formas de operação e acordos comerciais.
Em mercados regulamentados se faz necessário que as agências reguladoras busquem meios de
incentivar a inovação e o uso de novas tecnologias, independente dos métodos utilizados para
determinação dos custos operacionais eficientes.
RESULTADOS OBTIDOS
De forma resumida, os resultados obtidos na análise dos métodos de regulação estão contidos
na Erro! Fonte de referência não encontrada..
Tabela 2: Resumo da análise dos métodos de regulação.
Características

Preço pelo
custo

Preço teto - Benchmarking
Normativos

DEA

SFA

TOTEX
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Estimula o investimento na rede

Sim

Sim

Sim

Sim

Indiferen
te

Incentiva a busca por eficiência

Não

Sim

Sim

Sim

Sim

Previsibilidade no longo prazo

Sim

Sim

Não

Não

Sim

Dependente da sensibilidade do
regulador

Não

Sim

Sim

Sim

Não

Estimula o investimento em
tecnologia

Sim

Indiferente

Não

Não

Sim

Comparando-se os modelos para a obtenção de custos operacionais eficientes juntamente do
modelo “preço pelo custo” percebe-se que este último é preferível em fases iniciais de
eletrificação, estimulando de forma mais agressiva a expansão da rede.
Já os modelos utilizados em regime de preço teto (price-cap) não desestimulam a expansão da
rede, mas não garantem o retorno dos valores investidos, sendo necessária uma análise prévia
da razoabilidade e prudência do investimento para evitar glosas das agências reguladoras.
O incentivo a busca por eficiência pode ser visto como um incentivo à redução das tarifas devido
à competição que é simulada pelos métodos de benchmarking, mas essa relação direta depende
principalmente das agências reguladoras, que devem tomar providências que garantam que
esses ganhos de eficiência sejam revertidos em benefício do consumidor final e não somente das
empresas do setor elétrico, correta valoração do fator X.
A previsibilidade no longo prazo facilita as tomadas de decisões das empresas nas áreas de
expansão da rede, na melhoria da qualidade do serviço e investimento em novas tecnologias. No
entanto, sob a ótica das agências reguladoras é algo difícil de obter tendo em vista a
instabilidades econômicas, ambientais e mesmo mudanças de paradigmas sociais e
tecnológicos.
Outro fato determinante na escolha do método, ou composição de métodos é a dependência da
sensibilidade do agente regulador, visto que, quanto maior essa dependência, maior é a
necessidade de justificativas claras para cada decisão e suposição feita pela agência, visando à
manutenção da transparência do processo regulatório.
Em geral os métodos se contrapõem em estabilidade para o investidor, benefício ao consumidor,
facilidade de aplicação, facilidade de construção, transparência e flexibilidade. Nenhum dos
modelos estudados apresenta todas essa características. Provavelmente nunca existirá um
modelo que as contenha.
A segunda parte deste artigo foi a avaliação dos processos regulatórios dos países estudados, os
resultados referentes ao Brasil estão na Tabela 3.
Tabela 3: Resumo da avaliação dos processos regulatórios no Brasil.
País
Método
Tipo de Agente

Brasil (2º
ciclo)
Normativo
Distribuidoras

B r a s i l
(atual)

B r a s i l
(atual)

DEA

DEA

Distribuidor
as

Cooperativ
as

Competição no Atacado

SIM

SIM

Não

Competição no Varejo

Não

Não

Não

Transmissão Centralizada

SIM

SIM

SIM

Segregação das Atividades

SIM

SIM

SIM

Podem prestar outros serviços

Não

Não

Não

Penetração de energia
renovável*

Bai
xa

Alta

Baixa

*Não considera fontes hídricas
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Até o fim do segundo ciclo (entre 2011 e 2012) a ANEEL utilizava o modelo de empresa de
referência para a determinação dos custos operacionais. Além do grande esforço para obtenção
do modelo, a assimetria de informações e o desconhecimento do regulador de todos os
meandros da atividade do distribuidor faziam com que a ER estivesse sempre subestimada, ou
seja, os ganhos de produtividade não estavam sendo corretamente compartilhados com o
consumidor.
A partir do terceiro ciclo (após 2011) a ANEEL passou a usar o DEA para determinação eficiente
dos custos operacionais. Neste período as cooperativas de eletrificação foram regularizadas e
herdaram o mesmo modelo de análise.
Quanto ao CAPEX, de forma geral, ainda são observadas muitas características que se
assemelham ao cost plus. Não existe nenhum limite estabelecido sobre o máximo e mínimo que
uma distribuidora deve investir. Em geral as glosa efetuadas em investimentos ocorrem por falhas
contábeis ou técnicas, por exemplo: Demasiado numero de cruzetas por poste, ou grande
numero de poste por quilômetro de rede. A grande diferença é que existe um benchmarking na
remuneração do capital que é avaliado de modo ex-post, incentivando uma captação eficiente de
recurso.
Algumas medidas foram tomadas para avaliar a prudência dos investimentos como a utilização
do Índice de aproveitamento para subestação e terrenos, banco de preços: Pleno para as
cooperativas e; Parcial para as distribuidoras (com custos de componentes menores e
adicionais).
Na Tabela 4 está apresentado o resumo das características pros demais países estudados.
Tabela 4: Resumo da avaliação dos processos regulatórios para os demais países estudados.
País

Argentina

Argentina

EUA

Holanda

Método

Normativo

Normativo

Desregula
do

Yardstick

Tipo de Agente

Distribuidor
as

Cooperativ
as

Competição no Atacado

Não

Não

Não

SIM

Competição no Varejo

Não

Não

SIM

SIM

Transmissão Centralizada

SIM

SIM

Não

SIM

Segregação das Atividades

SIM

SIM

Não

SIM

Podem prestar outros
serviços

Não

SIM

SIM

A p e n a s
fornecedores

Penetração de energia
renovável

Baixa

Baixa

Baixa

Alta

-

Distribuidoras

COMENTÁRIOS FINAIS
A liberalização dos mercados de energia mostra-se uma realidade mundial principalmente nos
países desenvolvidos, com exemplos como Reino Unido e Chile. Modelos comparativos, usados
para simular a competição, mostram-se ferramentas uteis para melhorar a eficiência e
produtividade no setor elétrico durante esse período de transição. Entretanto, esses ganhos de
eficiência nem sempre favorecem os consumidores finais, isso mostra a necessidade de agências
reguladoras independentes e com regulação rígida como forma de garantir a transferência desses
ganhos aos consumidores.
A diversidade de métodos e formas de aplica-los mostram a possibilidade de soluções
personalizadas, visando objetivos e realidades próprias de cada país.
Espera-se que com a apresentação clara e objetiva destes temas os reguladores possam ter uma
visão mais clara da importância da regulação dos custos operacionais e possam entrever os
diálogos necessários para a melhoria dos serviços e para realizar as mudanças necessárias para
considerar as diferentes realidades locais e a inclusão das tecnologias mais atuais, tais como
redes inteligentes, no serviço de distribuição.
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RESUMO
A Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco (Arpe) é
uma instituição que regula, fiscaliza e zela pela qualidade de todos os serviços públicos
delegados pelo Estado ou por ele diretamente prestados como água e esgoto, energia elétrica,
gás canalizado e na definição das tarifas de fornecimento. Dessa forma, a Arpe contribui para
que a população desfrute de serviços públicos de boa qualidade, a preços justos que sejam
acessíveis aos usuários e preservem a saúde financeira e a capacidade de investimentos das
empresas prestadoras. Com sede no Recife, a Arpe atua em todo o território estadual. No que se
refere, em saneamento, aos aspectos técnico-operacionais, a Arpe atua na fiscalização dos
sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, no controle da qualidade da
água distribuída, no controle da eficiência do tratamento dos esgotos, e ainda, no monitoramento
dos indicadores operacionais. A fiscalização dos sistemas de abastecimento de água tem como
foco a proteção dos mananciais, a eficiência das instalações de adução, de elevação, de
tratamento e de distribuição, inclusive no que se refere à conservação de energia, considerando
também, o estado de conservação e as condições operacionais e de manutenção, além dos
aspectos ambientais. Com relação aos sistemas de esgotamento sanitário, de forma similar aos
sistemas de abastecimento d'água, são fiscalizadas as redes de coleta, as instalações de
transporte e elevação e as unidades de tratamento, considerando a eficiência e as condições
operacionais, de conservação e de manutenção, com ênfase na saúde pública e preservação do
meio ambiente. É importante para a regulação dos serviços, que as atividades de fiscalização
sejam norteadas por normas predefinidas e por regras claras e objetivas. O Manual de
Fiscalização Técnico-Operacional dos Serviços de Saneamento Público é um instrumento
essencial para a padronização dos procedimentos de fiscalização dos sistemas de
abastecimento de água e de esgotamento sanitário, dando maior consistência às atividades
regulatórias.
Palavras chave: Manual, Fiscalização, Técnico-operacional, Água e Esgoto.
INTRODUÇÃO
A regulação no setor de saneamento é essencial à saúde pública e à qualidade do meio
ambiente, sendo imprescindível para garantir a permanente expansão, melhoria e universalização
dos serviços, bem como para evitar preços abusivos e exclusão das camadas de baixa renda.
É importante, para a regulação dos serviços, que as regras que norteiam as atividades de
fiscalização sejam claras e objetivas. Logo, o manual é um instrumento essencial, orientador das
etapas exigidas para a atividade de regulação.
A elaboração do Manual de Fiscalização Técnico-Operacional tem o intuito de padronizar e
preservar as atividades de Regulação dos Serviços de Saneamento Público, dando
prosseguimento a um modelo regulatório satisfatório e confiável, que visa produzir serviços de
qualidade.
A concessionária dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário do Estado
de Pernambuco é a Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa), sociedade de
economia mista, de utilidade pública, dotada de personalidade jurídica de Direito Privado – sendo
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o Estado de Pernambuco o seu maior acionista. Atende atualmente a 171 municípios, dos 184
existentes no Estado, além do distrito de Fernando de Noronha.
OBJETIVO
Este trabalho tem como objetivo divulgar o Manual de Procedimentos Técnico-Operacionais dos
Serviços de Saneamento Público, assim como registrar as experiências vivenciadas durante a
sua elaboração.
Sua composição abrange o planejamento, e todas as etapas de fiscalização, incluindo os
procedimentos preliminares, o detalhamento da inspeção “in loco” de cada unidade do sistema
de abastecimento de água ou de esgotamento sanitário, além do monitoramento dos indicadores
operacionais.
A regulação e a fiscalização dos serviços de saneamento básico são pautadas pelos seguintes
princípios:
• O cumprimento da legislação relacionada à prestação dos serviços;
• O respeito aos instrumentos jurídicos que regem a prestação direta ou a concessão dos
serviços pelo poder público;
• A proteção à saúde pública;
• A preservação do meio ambiente; e
• O bem-estar geral da população.
METODOLOGIA UTILIZADA
A elaboração do Manual teve como base a experiência acumulada pela Arpe, adiante descrita.
A regulação na área de saneamento foi iniciada pela Arpe no ano de 2002, tendo como primeiro
passo a realização de diversas reuniões com executivos e técnicos da concessionária, com
temas previamente definidos, visando conhecer a sua estrutura organizacional, bem como as
suas normas e procedimentos.
Em seguida foi elaborado um diagnóstico da situação da empresa, elencando-se algumas ações
capazes de produzir resultados relevantes em curto prazo. Entre essas ações destacaram-se o
melhor gerenciamento das atividades de manutenção, a reativação de unidades operacionais
dependente de reparos de pequeno porte, a implementação de um programa de eficiência
energética e de um plano de combate às perdas físicas e comerciais, o controle mais rigoroso
dos insumos e o aperfeiçoamento dos controles de qualidade.
Posteriormente, após a elaboração de alguns normativos internos e preliminares, começaram as
fiscalizações em campo, o monitoramento dos indicadores operacionais, dando ênfase às
perdas, o controle da qualidade da água e o acompanhamento da eficiência dos efluentes das
estações de tratamento de esgotos, além das elaborações das Resoluções.
A experiência adquirida com essas atividades, aliada a contribuições de agências reguladoras de
outros estados, permitiu a elaboração que faltava, um normativo destinado à padronização dos
procedimentos de fiscalização. O Manual que ora se apresenta, pretende suprir essa lacuna, não
tendo a pretensão de esgotar o assunto.
Considerando que as ações de fiscalização devem ser norteadas pela legislação aplicável e por
critérios estritamente técnicos, o ponto de partida para a elaboração do manual foi a compilação
dos dispositivos legais, incluindo as normas, portarias e resoluções do Ministério da Saúde e do
Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) e da própria Arpe, bem como, das normas
técnicas pertinentes à matéria. Além disso, foi necessário considerar os aspectos éticos e
comportamentais, imprescindíveis às relações entre reguladores e regulados, que devem ser
pautadas pela imparcialidade, profissionalismo e respeito mútuo.
Nas etapas da fiscalização técnico-operacional foram citadas as fases do planejamento anual
das ações, os procedimentos preliminares e a execução da fiscalização de campo.
Conceituou-se cada unidade dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário,
com interface com as prováveis irregularidades em potencial possíveis nos sistemas, ilustrado
com registro fotográfico.
Entre as ações desempenhadas, foi destacada a importância da análise dos indicadores, que
constituem valiosa ferramenta de avaliação, para determinação do desempenho, da eficiência e
da eficácia da prestação dos serviços de saneamento, orientando a Arpe na sua atuação. Assim,
na elaboração do manual, foram registradas as fórmulas para os cálculos dos índices
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operacionais, o corpo do relatório de monitoramento, com suas planilhas, gráficos e os
respectivos comentários.
RESULTADOS OBTIDOS E ESPERADOS
A experiência acumulada pela Arpe, conforme citado anteriormente, balizou a formatação dos
procedimentos necessários para que as fiscalizações documentais e de campo, sejam realizadas
com eficiência, cumprindo seus objetivos que, em última análise é a melhoria da qualidade dos
serviços prestados pela concessionária.
Após exaustivos debates com representantes de todas as instituições envolvidas, foram
estabelecidos os princípios básicos, os objetivos, as estratégias e os critérios técnicos e legais
que devem constar no Manual, para nortear as fiscalizações.
Princípios Básicos:
• Toda ação de fiscalização será executada, exclusivamente, por critérios técnicos e legais.
• A fiscalização não poderá interferir na operação dos sistemas da concessionária ou, de
qualquer forma, ingerir na sua administração.
• Serão respeitados os horários de trabalho da concessionária.
• A fiscalização será conduzida de forma impessoal e imparcial.
• Os funcionários da concessionária serão tratados com respeito e cordialidade.
• O relacionamento com os funcionários da concessionária será exclusivamente profissional.
• Cada ação de fiscalização abrangerá uma unidade regional da concessionária e será
conduzida por técnicos especializados, legalmente habilitados.
Objetivos da Fiscalização:
• Zelar pela adequada prestação dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento
sanitário, nos termos das Resoluções da Arpe e das demais normas legais, regulamentares
e pactuadas;
• Verificar a adequação dos sistemas aos requisitos estabelecidos pela legislação, pelas
resoluções da Arpe e outras aplicáveis, e preconizados pelas normas técnicas específicas.;
• Verificar a eficiência da operação e as condições de manutenção dos sistemas;
• Verificar a qualidade e eficiência no atendimento aos usuários em cada sistema.
Estratégias:
• Programação anual das fiscalizações.
• Planejamento antecipado de cada inspeção, com a elaboração de um plano de ação
específico.
• Catalogação da legislação e normas técnicas aplicáveis às instalações a serem fiscalizadas.
• Compilação dos documentos disponíveis relativos às instalações a serem inspecionadas,
incluindo projetos, manuais de operação, análises e outros dados de monitoramentos,
formulários de controle, indicadores operacionais e relatórios de fiscalização anteriores.
• Elaboração de listagem das não conformidades a que as instalações estão susceptíveis,
com destaque para aquelas frequentemente encontradas.
• Definição da equipe de fiscalização.
Etapas da Fiscalização:
• Comunicação formal à concessionária, sobre a data inicial e período previsto para a
fiscalização.
• Abertura de processo.
• Análise da documentação citada no item Estratégias.
• Reunião de abertura com os técnicos da concessionária, com definição da logística e
procedimentos a serem adotados.
• Inspeção das instalações com obtenção de documentação fotográfica.
• Elaboração do relatório.
• Notificação da concessionária, com estabelecimento do prazo para defesa e demais
considerações.
• Análise da defesa e, se aplicáveis, imposição de penalidades.
• Encaminhamento à instância superior dos eventuais recursos apresentados pela
concessionária.
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Para efeito didático, conceituou-se cada unidade dos sistemas de abastecimento de água numa
sequência lógica, qual seja: manancial/captação, adutora de água bruta e tratada, estações
elevatórias água bruta e tratada, estação de tratamento de água (ETA), reservatórios e rede de
distribuição, correlacionando cada unidade com as prováveis irregularidades em potencial.
A título de ilustração, apresentamos a abordagem do Manual para fiscalização de um manancial,
com as respectivas captações, e de uma estação de tratamento de água.
"Manancial: fonte de onde se retira a água para o abastecimento, com condições sanitárias
adequadas e vazão suficiente para atender à demanda, podendo ser um rio, um lago natural ou
artificial (represa), um lençol subterrâneo, etc."(FUNASA, 2006)
"Captação: conjunto de estruturas e dispositivos construídos ou montados junto a um
manancial, para a retirada de água destinada ao sistema de abastecimento." (NBR 12213, ABNT
1992).
Na fiscalização dos mananciais e captação são citados aqui, como exemplo, apenas alguns itens
que são verificados:

- Eventual existência de atividades potencialmente poluidoras, como agricultura com uso de

agrotóxicos, pecuária, indústrias poluentes e despejos de esgotos domésticos, principalmente
a montante da captação;
- Conservação da estrutura física do barramento, verificando inclusive a existência de
infiltrações, de vegetação de grande e médio porte nos taludes e a situação do sangradouro;
- Se a área ao entorno encontra-se preservada.

Figura 1 - Parede da barragem com infiltrações

Figura 2 - Barragem em área de preservação

"Estação de Tratamento: conjunto de unidades destinado a adequar as características da água
aos padrões de potabilidade." (NBR 12216, ABNT 1992)
Nas ETAS, além das unidades de tratamento propriamente ditas, são inspecionadas as áreas de
armazenamento e preparo dos produtos químicos, o laboratório e a destinação dos resíduos
produzidos.
Tratamento da água
"Os sistemas de tratamento de água são processos empregados na água bruta, para transformála em água potável, ou seja, seguro para consumo humano, do ponto de vista químico,
bacteriológico e biológico. “Para tal, é necessário remover ou destruir quaisquer organismos
nocivos, substâncias químicas prejudiciais, bem como materiais, sejam em suspensão ou em
solução, prejudiciais à saúde, à aparência ou ao aspecto da água." (Reynaldo Lopes, 2011)
O tipo de tratamento é definido de acordo com as características da água bruta. Deste modo, se
define o tipo de estação que melhor se adéqua ao tratamento, assim como os processos que
devem ser utilizados. Na fiscalização, os técnicos se deparam com várias tecnologias para
tratamento de água.
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Na estação de tratamento, precedendo a fiscalização, será necessário obter os dados relativos à
estação, como a ficha técnica e a qualidade da água utilizada no processo.

Figura 3 - ETA Suape
Assim, faz-se necessário a correlação entre cada etapa do processo e a fiscalização in loco.
Entretanto, não serão aprofundados os estudos, com cálculos hidráulicos, nem com as reações
químicas, já que o objetivo do manual, não é dirigido à elaboração de projetos.
A tecnologia para tratamento da água, de ciclo completo da ETA convencional, compreende as
etapas de oxidação, coagulação, floculação, sedimentação, filtração, desinfecção e recirculação
da água e tratamento dos resíduos.
Oxidação
"O primeiro passo do processo de tratamento é oxidar os metais presentes na água, quando
houver, principalmente o ferro e o manganês, que normalmente se apresentam dissolvidos na
água bruta."(COPASA, 2007).
Aeração / pré-cloração
"São muitos os processos de remoção desses dois elementos químicos, embora a oxidação em
pH apropriado com aeração ou uso de oxidantes químicos, sejam os mais utilizados em
saneamento."(MORUZZI, 2012)
Coagulação e floculação
"Mistura Rápida: operação que consiste em distribuir rápido e homogeneamente um coagulante
ou outro reagente químico na água a ser tratada, utilizando-se energia hidráulica, mecânica ou
outro meio."(FUNASA, 2010)

Figura 4- Sulfato aplicado na calha parshall pontual

Figura 5 - Sulfato aplicado uniforme

"Coagulação: é o processo que consiste na formação de coágulos, através da reação do
coagulante solúvel, disperso na água."(FUNASA, 2010)
O sulfato de alumínio é o coagulante mais utilizado no processo. Além disso, outros produtos são
dosados como o polieletrólito, a argila e a sílica ativada, destinados a dar mais peso nas
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partículas e também ampliar a velocidade na decantação. Geralmente, seu uso é necessário em
sistema de tratamento de água que operam bem acima de sua capacidade nominal.
Decantação
"Decantadores são unidades destinadas à remoção de partículas presentes na água, pela ação
da gravidade. Podem ser convencionais, ou de baixa taxa, e de elementos tubulares, ou de alta
taxa." (NBR 12216, ABNT 1992)
"A função do decantador é reduzir a velocidade com que a água passa. Com isso e através da
ação gravidade, os flocos que se encontrarem em suspensão tenderão a decantar para o fundo.
Os flocos que já estiverem depositados no fundo ajudarão no processo, pois funcionarão como
imãs, atraindo o material que ainda estiver em suspensão. Na decantação, os flocos formados
anteriormente separam-se da água, sedimentando-se no fundo dos tanques." (BISPO, 2008)

Figura 6 - Acúmulo de lodo no decantador da ETA Figura 7 - Módulos faltando na ETA
Filtração
"Filtração é o processo que remove as impurezas presentes na água bruta pela passagem destas
em um meio granular poroso, geralmente constituído de camadas de pedregulho, areia e
antracito.
Em relação ao sentido de escoamento e à velocidade com que a água atravessa a camada de
material filtrante, a filtração pode ser caracterizada como lenta, rápida de fluxo ascendente e
rápida de fluxo descendente. A filtração direta tem sua denominação relacionada à inexistência
de unidade prévia de remoção de impurezas." (UNICAMP, 2001)

Figura 8 - Excesso de lodo nas calhas dos filtros da ETA

Figura 9 - Filtro recebendo material flotado

Desinfecção, casa de química e produtos químico
Desinfecção é a destruição dos agentes de infecções específicas. Destruição de germes
patogênicos.
A água já está limpa quando chega a esta etapa, recebendo ainda mais uma substância: cloro ou
hipoclorito de cálcio, que elimina os germes nocivos à saúde.
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"A casa de química é a área ou conjunto de dependências da ETA que cumpre as funções
auxiliares, direta ou indiretamente ligadas ao processo de tratamento, necessárias à sua perfeita
operação, manutenção e controle." (NBR 12216, ABNT 1992).
"Estações que tratam águas dos tipos águas subterrâneas ou superficiais mediante processo que
não exija coagulação podem ter como casa de química, dependências reduzidas e simplificadas,
conforme a necessidade de cada processo específico." (NBR 12216, ABNT 1992).
"Fazem parte da casa de química:
• depósito de produtos químicos;
• locais para preparo dos produtos químicos;
• locais para instalação dos dosadores de produtos químicos e para carga dos dosadores a
seco;
• laboratório de controle operacional;
• centro de controle de operações;
• serviços administrativos;
• serviços auxiliares."(NBR 12216, ABNT 1992).
Recirculação da água da ETA e tratamento dos resíduos
A crescente escassez de água no mundo obriga os profissionais que atuam nas ETAs a terem um
controle rigoroso das perdas, por meio de ações destinadas a encontrar e corrigir vazamentos e
reciclar a água de lavagem dos filtros.
Além disso, os lodos gerados pela ETA devem ser destinados de forma que o meio ambiente não
seja afetado, como lagoas de tratamento e olarias que usam esse material na fabricação de seus
produtos ou os aterros sanitários.
"Conhecidos como filtros sintéticos, os bag’s de manta geotêxtil, são utilizados no tratamento
dos resíduos sólidos da ETA, como forma de armazenamento, que permite a desidratação
contínua, reduzindo o volume do material sólido e conseqüentemente os custos de transporte e
disposição final."(PIEPER, 2008)
Na fiscalização da estação de tratamento são citados aqui, como exemplo, apenas alguns itens
que são verificados:

-

-

A existência de licenciamento ambiental de operação;
Condições de acessibilidade e identificação do local;
Controle de acesso de pessoas e animais e condições dos muros e cercas;
Condições de limpeza, inclusive observando acúmulo de lixo e vegetação elevada na área
externa;
Existência de macromedidores;
Disponibilidade de equipamentos de proteção individual e kit de emergência para o cloro
gasoso;
Capacitação para os operadores;
Existência de algum meio de comunicação do operador com as outras unidades do
sistema;
Existência de manual de procedimentos para operação na ETA;
Edifício principal da estação de tratamento – o estado de conservação da estrutura física,
observando se há rachaduras, vazamentos na coberta, portas e janelas com trancas,
condições das instalações elétricas e hidráulicas, existência de extintor de incêndio com
carga dentro do prazo de validade, estado da pintura e qualquer outra anormalidade que
porventura seja encontrada;
Tratamento dos resíduos da estação, quando houver, e local do seu lançamento;

Com relação aos sistemas de esgotamento sanitário, de forma similar aos sistemas de
abastecimento d'água, são fiscalizadas as redes de coleta, as instalações de transporte e
elevação e as unidades de tratamento, considerando a eficiência e as condições operacionais, de
conservação e de manutenção, com ênfase na saúde pública e preservação do meio ambiente.
Processos de Tratamento dos Esgotos
Consistem em uma série de operações destinadas à remoção de substâncias indesejáveis, ou
para transformação destas substâncias em outras menos lesivas ao meio ambiente.
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A remoção dos poluentes, de forma a adequar o efluente a uma qualidade desejada ou ao padrão
de qualidade estabelecido pela legislação, está associada aos conceitos de nível e de eficiência
do tratamento.
O tratamento dos esgotos é usualmente classificado através dos seguintes níveis: preliminar,
primário, secundário e terciário.
Tratamento Preliminar - representa a retirada dos sólidos retidos em grades e nas caixas de
areia.
"Gradeamento: são grades utilizadas para remoção dos sólidos grosseiros, presentes nos
esgotos (pedras, gravetos, garrafas plásticas, estopa, etc.). Podem ser com limpeza manual ou
com limpeza mecanizada." (NUVOLARI, 2003)
"Desarenação: a caixa de areia tem a finalidade de remover a areia, retendo as partículas mais
pesadas presentes no esgoto sanitário. O objetivo da desarenação é proteger os equipamentos a
jusante da unidade e evitar que esse material seja conduzido para as unidades subseqüentes de
tratamento biológico, onde sua presença poderá reduzir a eficiência dessas
unidades." (NUVOLARI, 2003)
Tratamento Primário: "Essa etapa do tratamento representa a retirada dos sólidos
sedimentáveis. Os esgotos fluem lentamente, pelos decantadores permitindo que os sólidos em
suspensão de maior densidade sedimentem gradualmente no fundo, formando o lodo primário
bruto. Os materiais flutuantes como graxas e óleos, de menor densidade, são removidos na
superfície. A eliminação média da DBO é de 30%." (SAAE, 2006)
Tratamento Secundário: "O objetivo é, principalmente, a remoção de sólidos e de matéria
orgânica não sedimentável e, eventualmente, de nutrientes (nitrogênio e fósforo). É a etapa em
que predomina a remoção biológica dos poluentes e sua eficiência permite produzir um efluente
em conformidade com o padrão de lançamento previsto na legislação ambiental." (SAAE, 2006)
Tratamento Terciário: Este tratamento avançado dos esgotos tem por finalidade remover os
nutrientes, nitrogênio e fósforo, responsáveis pela eutrofização dos corpos de água receptores.
Estação de tratamento secundário convencional: "Trata-se do sistema mais utilizado nas
grandes ETEs e apresenta inúmeras variações. O sistema convencional é composto de diversas
unidades, cuja finalidade principal é a remoção dos sólidos presentes no esgoto. As grades e as
caixas de areia já foram citadas. Nos decantadores primários, faz-se a remoção dos sólidos
sedimentáveis (lodo primário). No reator biológico, os sólidos não sedimentáveis (dissolvidos e
finalmente particulados) são incorporados à massa biológica, retiradas do decantador
secundário. Parte desse lodo é recirculado de volta ao reator, visando manter uma quantidade
adequada de microrganismos nessa unidade, e outra parte é descartada." (NUVOLARI, 2003)

Figura 10 - ETE Mangueira (Reator e Lagoa)

Figura 11 - ETE Vitória (Reator e Lagoa)
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Figura 12 - ETE Peixinhos

Figura 13 - ETE Minerva em construção

Tipos de unidades de tratamento secundário
As unidades de tratamento de esgotos, relacionadas no manual, foram aquelas encontradas nas
fiscalizações no Estado, como: o Reator UASB, os filtros biológicos, o tratamento modalidade
aeração prolongada, o tratamento modalidade valo de oxidação, o tratamento tanque séptico e a
estação de tratamento tipo lagoa.
Na fiscalização da estação de tratamento são citados aqui, como exemplo, apenas alguns itens
que são verificados:

• Na inspeção das estações de tratamento com lagoas, são citados aqui, como exemplo,
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

alguns itens que são verificados:
Limpeza da lagoa e áreas adjacentes, inclusive com capinação;
Cinturão verde nas proximidades;
Condições dos taludes, inclusive observado excesso de vegetação, erosão e as placas de
concreto, se existentes;
Grau de assoreamento e do acúmulo de lodo;
Acúmulo de material sedimentado na entrada ou em outros pontos da lagoa;
Anotar data do último descarte de lodo;
Superfloração de algas ou existência de vegetais aquáticos;
Condições dos diques de contenção, inclusive verificando infiltrações ou vazamentos;
Presença de escuma e/ou sobrenadantes na superfície;
Realização do controle do nível de água;
Observação a coloração da lagoa;
Aeradores, se existir;
Presença de odores desagradáveis e as medidas de controles adotadas;
Dispositivo final que impeça a descarga excessiva de algas no efluente final;
Destino do efluente tratado;
Controle de qualidade, examinando os registros das análises realizadas e as respectivas
freqüências, verificando o cumprimento das Resoluções do CONAMA.

Elaboração de relatório de fiscalização
Cada fiscalização dá origem a um relatório consubstanciado, que é encaminhado à Compesa,
com os questionamentos pertinentes, para que as necessárias ações corretivas sejam
implementadas. Além disso, para melhor compreensão da prática usada pela Agência, foram
descritos os procedimentos para o encaminhamento do relatório, o prazo e análise para
manifestação, os prazos e decisão da Coordenadoria e o Auto de Infração.
O relatório deve espelhar, de forma objetiva, as reais condições constatadas pelos técnicos
durante a fiscalização, com destaque para as não conformidades e demais reportes que
mereçam comentários da Concessionária.
Todas as constatações reportadas devem estar fundamentadas em conceitos técnicos, na
legislação e normas técnicas pertinentes, na documentação fotográfica e em outros documentos
julgados importantes pelos fiscais, para complementação dos registros.
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Enquadramento das não conformidades
As não conformidades reportadas no relatório são enquadradas, de acordo com cada
constatação, nos artigos das Resoluções Específicas da Arpe, nas Normas Técnicas da ABNT, na
Portaria nº 2.914/2011 do Ministério da Saúde e nas Resoluções CONAMA nº 357/2005 e nº
430/2011.
Termo de Notificação
Termo de Notificação (TN) é um documento emitido pela Arpe, através do qual é dado
conhecimento à COMPESA das constatações feitas durante as ações de fiscalização, podendo
incluir determinações e/ou recomendações.
Tripla função do Termo de Notificação
- Informar as constatações observadas durante a fiscalização;
- Instar a concessionária a se manifestar
- Determinar a concessionária as ações necessárias para que seja corrigida a irregularidade.
Encaminhamento do Relatório à Concessionária
O TN é lavrado em duas vias pelo coordenador responsável e encaminhado à Concessionária
fiscalizada mediante ofício, juntamente com o relatório de fiscalização. Deve conter, no mínimo:
I. a identificação do órgão fiscalizador e respectivo endereço;
II. o nome, endereço e a qualificação da fiscalizada;
III. a identificação do técnico regulador da Arpe, com seu número de matrícula e assinatura;
IV. o local e data da lavratura do Relatório e do Termo de Notificação.
Prazo para manifestação
A Concessionária, a partir da data do recebimento do Termo de Notificação, deverá se manifestar
no prazo de 15 (quinze) dias.
A Coordenadoria responsável poderá conceder, por uma única vez, a dilação do prazo por mais
15 (quinze) dias, para a manifestação da fiscalizada, desde que justificada a razão antes do
término do prazo fixado anteriormente, aplicando-se a esta decisão o princípio da razoabilidade.
Análise das Manifestações da Concessionária
Recebida a documentação da Concessionária, será realizada uma análise das justificativas
apresentadas, podendo ser determinada novas diligências para melhor esclarecimento dos fatos.
Sendo considerada a resposta satisfatória, será emitido ofício à Concessionária fiscalizada,
informando da concordância e aprovação das justificativas e informações apresentadas.
Caso essa concordância implique em aceitação de prazo para solução das não conformidades
apontadas, deverá ser instituído um controle dos prazos para atendimento pela Concessionária.
Prazos e Decisão da Coordenadoria
Concluídos os procedimentos anteriores, a Coordenadoria responsável deliberará, no prazo
máximo de 45 dias, pelo arquivamento, com um Termo de Encerramento do processo, ou pela
lavratura do auto de infração.
A decisão de arquivamento dos autos de fiscalização operar-se-á nas seguintes hipóteses: I –
sumariamente, ante a inexistência de não conformidade;
I. anuência às justificativas apresentadas pela fiscalizada;
II. atendimento à(s) determinação(ões) e regularização da(s) não conformidade(s);
III. provisoriamente, face à necessidade de atendimento à(s) recomendação(ões) da
Coordenadoria responsável, pelo prazo máximo de 180 dias.
Nas hipóteses dos incisos II, III e IV, o arquivamento será submetido ao reexame necessário da
Diretoria da Arpe.
Auto de Infração
O auto de infração (AI) é o documento que abre o processo administrativo punitivo destinado à
apuração da existência, ou não, da infração.
Segundo Resolução da Arpe nº 83 de 30 de julho de 2013, a decisão pela lavratura do auto de
infração será proferida nas seguintes hipóteses:
I. constatação de não-conformidades;
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II. não cumprimento das recomendações de fiscalização anteriormente arquivada, na forma do
inciso IV do art. 7º da Resolução Arpe nº83, de 30 de julho de 2013.
O Auto de Infração será emitido pelo Coordenador competente, devendo ser fundamentado com
exposição de motivos da autuação, lavrado em duas vias e instruído com os documentos
relacionados.
O Auto de Infração será encaminhado ao fiscalizado mediante ofício, por via postal, devendo
conter, no mínimo:
I. o local e a data da lavratura;
II. o nome, o endereço e a qualificação da autuada;
III. a descrição do fato ou ato constitutivo de infração;
IV. a indicação dos dispositivos legais, regulamentares ou contratuais infringidos e as respectivas
penalidades;
V. a indicação do prazo de 10 (dez) dias para recolhimento da multa, se for o caso, ou
apresentação de recurso;
VI. as instruções para o recolhimento da multa; e
VII. a identificação do Coordenador competente, a quem poderá ser interposto o recurso.
É assegurado à Concessionária o Direito Constitucional da Ampla Defesa e do Contraditório.
Exposição de Motivos
Documento gerado pelo Coordenador de Saneamento, fundamentando os motivos da autuação,
contendo, os seguintes itens:
I. Agente Autuado: Companhia Pernambucana de Saneamento – COMPESA
II. Órgão Fiscalizador: ARPE - Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado
de Pernambuco.
III. Termo de Notificação N°: 00x/201X-CS-ARPE, de xx de xxxx de 201X.
IV. Processo Administrativo Punitivo N°: 00x/201X-CS-ARPE
V. Dos Fatos
VI. Das Não Conformidades Constatadas
VII. Da Infração e Enquadramento Legal
VIII.Da Dosimetria e da Penalidade
IX. Da Decisão da Coordenadoria de Saneamento
Monitoramento dos Indicadores Operacionais
Os indicadores constituem importante ferramenta de avaliação, para determinação do
desempenho, da eficiência e da eficácia da prestação dos serviços de saneamento, orientando a
Agência Reguladora na sua atuação.
O acompanhamento dos indicadores operacionais é realizado através de fiscalização
documental, com base nos dados disponíveis do SIP (Sistema de Informações Operacionais),
com ênfase no índice de perdas.
O SIP é um relatório elaborado mensalmente pela concessionária, com o objetivo de dotar os
executivos da empresa de informações básicas que possibilitem a análise sistemática da
situação operacional de todos os sistemas. Nesses relatórios constam dados relativos à
população abastecida, número total de ligações e número de ligações medidas, volume
produzido, consumo medido e estimado, além de todos os índices operacionais, e outras
informações.
Os índices operacionais são compilados e analisados, antes de cada fiscalização, para subsidiar
os trabalhos em campo. Eles constituem um valioso instrumento para o planejamento das
futuras ações nas inspeções dos sistemas.
O artigo 8º da Resolução da Arpe nº 12/2009, renumerada para o nº 62 pela Resolução Arpe nº
82, de 30 de julho de 2013, estabelece que a concessionária deva remeter o SIP mensalmente,
até o final do mês subsequente ao que se referir.
Levando-se em consideração os elevados índices de perdas atuais, o monitoramento desse
indicador foi definido como uma das prioridades.
Relatório sobre as perdas de água da Compesa
O relatório sobre as perdas de água da Compesa, com periodicidade semestral, é composto de:
1. Introdução
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2. Estudo comparativo das perdas referentes aos últimos 04 anos 3.Média dos últimos 12 meses
das perdas de faturamento
3. Análise dos índices operacionais totais da Concessionária
4. Análise dos índices operacionais relativos às Gerências Regionais
5. Conclusão
6. Exigências
Os índices operacionais da concessionária são demonstrados em gráfico, para facilitar a
visualização da evolução dos mesmos, conforme o gráfico abaixo.

Figura 14 – Exemplo de gráfico de perdas da Compesa
CONCLUSÃO
O Manual é uma ferramenta fundamental para nortear as ações regulatórias da Agência.
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RESUMO
Considerando a necessidade de aperfeiçoar e padronizar as metodologias das fiscalizações dos
aspectos técnicos, foi desenvolvido procedimento específico visando à uniformização das
verificações que devem ser adotadas na fiscalização da apuração dos indicadores de
continuidade coletivos e individuais, assim como do cálculo e pagamento das compensações por
transgressão dos limites estabelecidos pela ANEEL.
Adicionalmente, foram adotados procedimentos para verificação da apuração dos indicadores de
tempo médio de atendimento às ocorrências emergenciais e para a avaliação da apuração dos
indicadores de continuidade para transmissoras detentoras de Demais Instalações de
Transmissão (DIT), e distribuidoras acessadas por outras distribuidoras como também o cálculo
das compensações.
O Procedimento de Fiscalização da Apuração dos Indicadores da Qualidade do Serviço tem
como principal resultado a padronização dos métodos de verificação, o melhor direcionamento
das amostras a serem analisadas e a possibilidade de uma avaliação quantitativa e qualitativa da
apuração dos indicadores de continuidade individuais e coletivos.
De forma ainda preliminar, considerando as primeiras fiscalizações realizadas, foram verificados
desvios significativos entre os indicadores encaminhados pelas distribuidoras de energia elétrica
e os valores resultantes da fiscalização, bem como entre os valores pagos e os montantes
devidos das compensações por violação dos indicadores individuais.
Palavras-chave: Indicadores, Qualidade do Serviço, Fiscalização, Continuidade.
INTRODUÇÃO
O Módulo 8 dos Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica (PRODIST), elaborado pela
ANEEL, define os parâmetros e os indicadores que sinalizam os níveis de qualidade da energia
elétrica (QEE), estabelecendo padrões, responsabilidades e métodos de apuração.
A qualidade da energia elétrica abrange, essencialmente, a qualidade do produto e do serviço.
Para avaliação da qualidade do serviço, o Módulo 8 do PRODIST estabelece procedimentos
relativos aos indicadores de continuidade e dos tempos de atendimentos às ocorrências
emergenciais.
Nesse sentido, considerando o modelo de concessões do setor elétrico, cada concessionária ou
permissionária de distribuição de energia elétrica deve apurar os indicadores de continuidade
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individuais e coletivos da área de concessão sob sua responsabilidade. Esses indicadores são
utilizados como parâmetro objetivo para análise
a respeito da prestação do serviço público de forma adequada tendo em vista a legislação, os
regulamentos e as normas.
Os indicadores de continuidade auferem a quantidade e a duração das interrupções nas
unidades consumidoras, nos conjuntos elétricos e nas distribuidoras de energia, sendo atribuídos
limites coletivos, associados aos conjuntos de unidades consumidoras, e limites individuais,
relacionados com o desempenho da continuidade para cada unidade consumidora.
Gráfico 1: Evolução do DEC e FEC do Brasil nos últimos 5 anos

Fonte: site da ANEEL
O Gráfico 1 mostra a evolução dos indicadores de Duração Equivalente de Interrupção por
Unidade Consumidora (DEC) e de Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade
Consumidora (FEC) do Brasil nos últimos cinco anos em relação aos respectivos limites.
O DEC compreende o intervalo de tempo que, em média, no período de apuração, em cada
unidade consumidora ocorreu descontinuidade da distribuição de energia elétrica, enquanto o
FEC é o número de interrupções ocorridas, em média, no período de apuração, em cada unidade
consumidora. Ambos os indicadores estão associados a conjuntos de unidades consumidoras.
Os indicadores de continuidade individuais estabelecidos pela ANEEL são:
a. Duração de interrupção individual por unidade consumidora (DIC);
b. Frequência de interrupção individual (FIC);
c. Duração máxima de interrupção contínua por unidade consumidora (DMIC); e
d. Duração da interrupção individual ocorrida em dia crítico1 por unidade consumidora
(DICRI).
Todas as interrupções devem ser consideradas na apuração dos indicadores de continuidade
coletivos e individuais, sendo permitidos apenas os seguintes expurgos:
I. Falha nas instalações da unidade consumidora que não provoque interrupção em
instalações de terceiros;
Dia em que a quantidade de ocorrências emergenciais, em um determinado conjunto de unidades
consumidoras, superar a média acrescida de três desvios padrões dos valores diários. A média e o desvio
padrão a serem usados serão os relativos aos 24 (vinte e quatro) meses anteriores ao ano em curso,
incluindo os dias críticos já identificados.
1
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II. Interrupção decorrente de obras de interesse exclusivo do consumidor e que afete
somente a unidade consumidora do mesmo;
III. Interrupção em situação de emergência2;
IV. Suspensão por inadimplemento do consumidor ou por deficiência técnica e/ou de
segurança das instalações da unidade consumidora que não provoque interrupção em
instalações de terceiros, previstas em regulamentação;
V. Vinculadas a programas de racionamento instituídos pela União;
VI. Ocorridas em dia crítico;
VII. Oriundas de atuação de esquemas de alívio de carga solicitado pelo ONS.
Além das situações descritas anteriormente, na apuração do indicador DMIC, também não
deverão ser consideradas aquelas oriundas de desligamentos programados, desde que os
consumidores tenham sido devidamente avisados e o início e o fim da interrupção estejam
compreendidos no intervalo programado.
No caso de violação dos limites mensais, trimestrais ou anuais de continuidade individuais, a
distribuidora deverá calcular a compensação ao consumidor e efetuar crédito de compensação
na fatura em até dois meses após o período de apuração.
Além dos indicadores de continuidade, também são acompanhados pela ANEEL os indicadores
de tempos médios de atendimento às ocorrências emergenciais3.
1. Tempo de Preparação (TP): corresponde ao intervalo de tempo para o atendimento da
ocorrência emergencial, expresso em minutos, compreendido entre o conhecimento da
existência de uma ocorrência e o instante da autorização para o deslocamento da equipe de
emergência;
2. Tempo de Deslocamento (TD): compreende o intervalo de tempo, expresso em minutos, entre
o instante da autorização para o deslocamento da equipe de atendimento de emergência até
o instante de chegada ao local da ocorrência;
3. Tempo de Execução (TE): corresponde ao intervalo de tempo, expresso em minutos,
compreendido entre o instante de chegada ao local da ocorrência até o restabelecimento,
pela equipe de atendimento, de cada ocorrência emergencial;
4. Tempo de Atendimento a Ocorrências Emergenciais (TAE): Intervalo de tempo, expresso em
minutos, compreendido entre o conhecimento da existência de uma ocorrência emergencial,
o deslocamento, o instante da chegada da equipe de atendimento de emergência no local da
ocorrência e o tempo de execução do serviço, correspondendo à soma dos tempos TP, TD e
TE.
Para efeito de acompanhamento, a ANEEL considera os valores correspondentes ao Tempo
Médio de Preparação (TMP), Tempo Médio de Deslocamento (TMD), Tempo Médio de Execução
(TME) e o Tempo Médio de Atendimento a Emergências (TMAE) para o atendimento às
ocorrências emergenciais verificadas em um determinado conjunto de unidades consumidoras,
no período de apuração considerado.
Gráfico 2: Evolução do tempo médio de atendimento do Brasil nos últimos 5 anos

Interrupção motivada por caso fortuito ou de força maior, a ser comprovada documentalmente pela
distribuidora.
2

Atendimento de emergência realizado pela concessionária e provocado por um único evento no sistema
de distribuição de energia elétrica que gere deslocamento de equipes, inclusive aquela considerada
improcedente. Uma ocorrência emergencial pode ocorrer simultaneamente a uma interrupção de energia
ou não.
3
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Fonte: site da ANEEL
O Gráfico 2 mostra a evolução do indicador de tempo de atendimento a ocorrências
emergenciais do Brasil nos últimos cinco anos, segregados nas respectivas parcelas de tempos
de preparação, deslocamento e execução.
Ponderando a importância dos indicadores anteriormente descritos para a aferição da qualidade
do serviço das distribuidoras de energia elétrica que atuam no Brasil, o presente trabalho tem
como objetivo apresentar procedimento de Fiscalização da Apuração dos Indicadores da
Qualidade do Serviço utilizado pela SFE e pelas Agências Estaduais conveniadas com a ANEEL.
Além disso, serão apresentados os resultados das ações fiscalizadoras realizadas em sete
distribuidoras e os reflexos nos valores dos indicadores de continuidade coletivos dessas
concessionárias em consequência dessas ações.
METODOLOGIA UTILIZADA
Considerando a necessidade de aperfeiçoar e padronizar as metodologias das fiscalizações dos
aspectos técnicos, foi desenvolvido procedimento específico visando à uniformização das
verificações que devem ser adotadas na fiscalização da apuração dos indicadores de
continuidade coletivos e individuais, assim como do cálculo e pagamento da compensação por
transgressão dos limites estabelecidos pela ANEEL.
Os procedimentos de fiscalização elaborados também abrangem a verificação da apuração dos
indicadores de tempo médio de atendimento às ocorrências emergenciais e a investigação da
apuração dos indicadores de continuidade para transmissoras detentoras de Demais Instalações
de Transmissão (DIT), e distribuidoras acessadas por outras distribuidoras como também o
cálculo das compensações.
Os indicadores de qualidade do serviço são apurados pelas distribuidoras de energia elétrica
seguindo o disposto no Módulo 8 do PRODIST da ANEEL. As distribuidoras devem dispor de
sistemas ou mecanismos de atendimentos emergenciais, acessíveis aos consumidores, para a
apresentação de reclamações atinentes a falhas do serviço de distribuição de energia elétrica,
sem prejuízo do emprego de outras formas de sensoriamento automático da rede.
Do mesmo modo, as empresas devem dispor de procedimentos para a apuração, o registro e o
armazenamento dos dados das interrupções de energia elétrica. Assim, o registro do início de
uma interrupção deve ser o instante do conhecimento da ocorrência independente da origem da
percepção. Dessa forma, as distribuidoras devem registrar para cada ocorrência emergencial,
além de outros dados, informações como a data e horário do conhecimento da ocorrência, a
coordenada geográfica do local da ocorrência, a data e horário do restabelecimento do
atendimento, fato gerador e unidades consumidoras impactadas.
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A partir dos registros efetuados, as empresas calculam os indicadores, mensais, trimestrais e
anuais de duração de interrupção e de frequência de interrupção por unidade consumidora. Por
meio dos indicadores individuais são calculados os indicadores coletivos DEC e FEC.
Da mesma forma, o indicador TMAE e suas parcelas devem ser apurados pelas distribuidoras de
energia elétrica, objetivando a supervisão e a avaliação tempos de atendimento às ocorrências
emergenciais para cada conjunto de unidades consumidoras considerando uma periodicidade
mensal.
VERIFICAÇÃO DOS INDICADORES DE CONTINUIDADE DO SERVIÇO
Para a realização da etapa de verificação dos indicadores de continuidade é necessário conhecer
os dados que a própria distribuidora encaminha periodicamente para a ANEEL, tais como DEC e
FEC e número de consumidores por conjunto.
Como os dados de todos os indicadores de continuidade individuais não são enviados para a
Agência periodicamente, a Fiscalização solicita a relação completa das unidades consumidoras
faturadas e respectivos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI apurados no ano a ser fiscalizado.
A partir dos indicadores DIC e FIC informados, são reproduzidos os indicadores globais anuais da
distribuidora, conforme formulação estabelecida no Módulo 8 do PRODIST.

Onde:
DEC- Duração equivalente de interrupção por unidade consumidora, expressa em horas e
centésimos de hora;
FEC - Frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora, expressa em número de
interrupções e centésimos do número de interrupções;
i - Índice de unidades consumidoras atendidas em BT ou MT faturadas por conjunto;
Cc - Número total de unidades consumidoras faturadas do conjunto no período de apuração,
atendidas em BT ou MT.
A equipe de fiscalização realiza a comparação dos indicadores globais reproduzidos a partir dos
indicadores de continuidade individuais com aqueles da base de dados da ANEEL, avaliando a
confiabilidade da base de indicadores enviada para a fiscalização. Para que as demais
verificações sejam realizadas, a diferença entre os dois valores não poderá exceder 5% para mais
ou para menos.
Para realizar a comparação dos indicadores coletivos reproduzidos a partir dos indicadores
individuais encaminhados pela distribuidora com aqueles encaminhados para a ANEEL, deverão
ser utilizados os resultados do aplicativo FISCONT, desenvolvido especialmente para possibilitar
a agregação do DIC e FIC.
O procedimento de fiscalização estabelece que seja retirada uma amostra de unidades
consumidoras, com um erro estatístico não superior a 5%, para um intervalo de confiança de
95% para avaliar da apuração, registro, armazenamento e informação dos indicadores de
continuidade individuais. Considerando empresas com mais de 100.000 unidades consumidoras,
o tamanho mínimo da amostra foi fixado em 380. Para as demais distribuidoras, orienta-se que
se adote o mesmo tamanho de amostra, resultando assim, em um erro estatístico menor.
Após a definição da amostra aleatória, a representatividade amostral é avaliada por meio do
cálculo dos indicadores globais anuais para a amostra em comparação com os indicadores
globais informados pela distribuidora à ANEEL.
Para que a amostra possa ser utilizada como parâmetro de avaliação dos indicadores globais da
distribuidora, a divergência encontrada entre os indicadores da amostra e do universo não
poderá ser superior a 5%.
Após a definição da amostra representativa de unidades consumidoras com seus respectivos
indicadores individuais, a equipe de fiscalização fará a verificação dos procedimentos de
cadastro da unidade consumidora e de coleta, registro e armazenamento das interrupções. A
apuração dos indicadores de continuidade também será avaliada quanto à adequação dos
expurgos realizados.
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Cadastro da unidade consumidora
Para cada unidade consumidora da amostra, deve ser verificada a data de ligação e o respectivo
cadastro no sistema informativo que realiza o cálculo dos indicadores de continuidade. Também
é verificado se a unidade consumidora foi faturada em todos os meses do período e a existência
de indicadores individuais apurados.
Adicionalmente, pode-se investigar o caminho elétrico do transformador de distribuição que
fornece energia elétrica para a unidade consumidora até a respectiva subestação, estabelecendo
quais os principais equipamentos ou instalações que podem estar relacionados com a
interrupção do fornecimento da unidade consumidora da amostra.
Essa investigação consiste em passo importante para garantir a adequada análise das
interrupções e desligamentos programados sofridos por uma determinada unidade consumidora.
Coleta de dados sobre os eventos
Um dos pontos chaves do procedimento de fiscalização é o desenvolvimento metodologia para
comparar os registros de reclamações e de sensoriamento automático com os registros das
interrupções no fornecimento de energia.
Para as reclamações de interrupção de energia, alarmes gerados pelos sistemas de supervisão,
curvas de carga dos alimentadores de distribuição de energia elétrica e memória de massa de
medidores dos consumidores do Grupo A4 são conferidas as interrupções existentes com
aquelas registradas pela distribuidora e comparadas as durações verificadas.
Caso existam diferenças no quantitativo de interrupções ou na duração dessas, deverão ser
calculados ou corrigidos os indicadores de continuidade individuais das unidades consumidoras
da amostra que foram afetadas.
Registro das interrupções
Essa etapa tem como objetivo averiguar se todas as interrupções de longa duração foram
consideradas na apuração dos indicadores individuais, considerando as interrupções registradas
pela própria distribuidora. Para isso, deve ser realizada pesquisa no sistema de gestão técnica da
distribuidora das interrupções que afetaram as unidades consumidoras da amostra, verificando
se conferem com as interrupções informadas.
Também são avaliadas as modificações pós-operação relacionadas com as interrupções
registradas das unidades consumidoras da amostra, avaliando os dados alterados assim com as
justificativas apresentadas pela distribuidora.
Armazenamento das interrupções
Nesse passo, a equipe de fiscalização examina se os dados das interrupções de longa duração
emergenciais e programadas, assim como os indicadores delas provenientes são mantidos na
distribuidora por período mínimo de cinco anos, conforme estabelecido no Módulo 8 do
PRODIST.
Adequação dos expurgos realizados
Considerando as interrupções registradas, a equipe de fiscalização realiza a avaliação da
adequação dos expurgos realizados na apuração dos indicadores das unidades consumidoras da
amostra.
São verificadas, para todas as interrupções da amostra de unidades consumidoras que foram
expurgadas, se as condições que permitem a exclusão do cálculo dos indicadores de
continuidade foram obedecidas pela distribuidora. As condições a serem atendidas para a
realização do expurgo de uma interrupção são:
a. Falha nas instalações da unidade consumidora que não provoque interrupção em
instalações de terceiros; ou
Grupo A: grupamento composto de unidades consumidoras com fornecimento em tensão igual ou
superior a 2,3 kV, ou atendidas a partir de sistema subterrâneo de distribuição em tensão secundária,
caracterizado pela tarifa binômia.
4
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b. Interrupção decorrente de obras de interesse exclusivo do consumidor e que afete
somente a unidade consumidora do mesmo; ou
c. Interrupção em situação de emergência, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou
d. Suspensão por inadimplemento do consumidor ou por deficiência técnica e/ou de
segurança das instalações da unidade consumidora que não provoque interrupção em
instalações de terceiros, previstas em regulamentação; ou
e. Vinculadas a programas de racionamento instituídos pela União; ou
f. Ocorridas em dia crítico; ou
g. Oriundas de atuação de esquemas de alívio de carga solicitado pelo ONS.
Cálculo dos indicadores individuais
Nessa etapa, são reproduzidos os indicadores individuais com os dados originais da
distribuidora, comparando com a memória de cálculo e examinando a parametrização do sistema
que realiza o cálculo.
Após a identificação de falhas nos registros das interrupções que atingiram as unidades
consumidoras da amostra, os indicadores coletivos devem recalculados novamente por meio da
amostra e, dessa forma, será possível identificar o quanto as falhas nos registros da amostra
impactaram os valores dos indicadores coletivos.
O impacto das irregularidades encontradas é avaliado quanto à abrangência e gravidade. Com
relação à abrangência, verificam-se quantas unidades consumidoras da amostra apresentaram
indicadores individuais apurados incorretamente.
A gravidade é avaliada pela divergência entre o DEC e o FEC da amostra de unidades
consumidoras, informados pela distribuidora, e os indicadores calculados pela fiscalização
considerando a correção das irregularidades encontradas.
VERIFICAÇÃO DAS COMPENSAÇÕES
Adicionalmente a fiscalização da apuração dos indicadores de continuidade individuais, também
é realizada a verificação do cálculo das compensações por violação dos limites e do efetivo
pagamento nos prazos regulamentares.
Nesse sentido, é solicitada a distribuidora a relação completa das unidades consumidoras
faturadas e respectivos indicadores individuais apurados no ano fiscalizado para se extrair
amostra estatística do universo de compensações devidas pela distribuidora. O erro amostral
considerado é inferior a 10%.
A amostra é gerada a partir de sete extratos, a saber:
I. Compensação anual de DIC;
II. Compensação anual de FIC;
III. Compensação trimestral de DIC;
IV. Compensação trimestral de FIC;
V. Compensação mensal de DIC;
VI. Compensação mensal de FIC; e
VII. Compensação mensal de DMIC.
O tamanho da amostra adotado foi de duzentas unidades consumidoras, o que representa,
aproximadamente, 7% de erro num universo superior a 60.000 registros.
Para o indicador DICRI, é obtida uma amostra específica para realização das verificações
correspondentes.
Serão averiguadas as informações utilizadas para o cálculo das compensações e verificada o
crédito na fatura de energia elétrica no mês correspondente.
VERIFICAÇÃO DOS INDICADORES DE TEMPO DE ATENDIMENTO ÀS OCORRÊNCIAS
EMERGENCIAIS
Adicionalmente, foram adotados procedimentos para verificação da apuração dos indicadores de
tempo médio de atendimento às ocorrências emergenciais.
O instante de início de uma ocorrência emergencial é determinado pela ciência de um evento
pela Distribuidora. Em geral, a Concessionária toma conhecimento dos eventos com necessidade
de deslocamento de equipe por meio das centrais de atendimento telefônico. Dessa forma, o
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registro do início de uma ocorrência deve coincidir com o horário do recebimento da reclamação
pelo cliente.
O final da preparação de ocorrência se dá com o início do deslocamento da equipe para o local
do evento. Nesse sentido, enquanto a Distribuidora não tiver equipe disponível para realizar o
atendimento não é encerrada a preparação.
Os demais tempos devem ser registados pelas equipes de execução dos serviços de campo em
conjunto com o Centro de Operação do Sistema (COS). Nesse contexto, os documentos de
trabalho das equipes e os meios de comunicação com o COS são comprovantes dos registros
desses tempos de forma adequada.
Na apuração dos indicadores de tempo médio de atendimento, não deverão ser considerados os
atendimento para solicitações de serviços em redes de iluminação pública, serviços de caráter
comercial, reclamações sobres os níveis de tensão, manutenção programada e interrupções em
situação de emergência.
VERIFICAÇÃO DOS INDICADORES DE CONTINUIDADE PARA TRANSMISSORAS
DETENTORAS DE DIT E DISTRIBUIDORAS ACESSADAS POR OUTRAS DISTRIBUIDORAS
Nessa etapa, realiza-se a avaliação da apuração dos indicadores de continuidade para
transmissoras detentoras de Demais Instalações de Transmissão (DIT), e distribuidoras
acessadas por outras distribuidoras como também o cálculo das compensações por violação
dos limites de continuidade dos limites de continuidade.
A fiscalização confere se os indicadores estão sendo apurados para períodos de observação
mensais, trimestrais e anuais e foram apurados para todos os pontos de conexão existentes.
Com o intuito de avaliar a apuração dos indicadores de continuidade dos pontos de conexão, a
equipe de fiscalização verifica se estão sendo apurados considerando todas as interrupções de
longa duração.
Deve ser observado como se dá a definição do momento em que a interrupção foi iniciada. No
caso de não se dispor de mecanismos de supervisão que possibilitem identificar o momento
exato da ocorrência da interrupção, os quais devem ser utilizados preferencialmente, a
comunicação da ocorrência ao acessado define o momento em que a interrupção foi iniciada.
A adequação dos expurgos também deve ser verificada, sendo que na apuração dos indicadores
de continuidade DIC e FIC dos pontos de conexão não são consideradas as situações
estabelecidas no Módulo 8 do PRODIST.
A equipe de fiscalização avalia se os processos relativos ao registro dos eventos, apuração dos
indicadores e apuração das compensações são realizados por meio de procedimentos
auditáveis, contemplando desde a coleta dos dados de interrupção até o seu respectivo
processamento quando da apuração dos indicadores e compensações. Entenda-se por
procedimento auditável, aquele que pode ser reproduzido em todas as etapas.
O cálculo das compensações é verificado por meio de amostra estatística obtida com erro
amostral inferior a 10%. Observa-se ainda se as compensações devidas para os pontos de
conexão estão armazenadas e se os valores calculados foram enviados à ANEEL, para fins de
desconto na receita da transmissora. Também é verificado se foi efetuado o pagamento à
distribuidora acessante em até dois meses após o período de apuração.
Como a ultrapassagem do limite de compensação anual para os pontos de conexão em DIT pode
ser caracterizada como descumprimento das disposições regulamentares relativas à qualidade
dos serviços de energia elétrica, sujeita a aplicação de penalidade conforme regulamentação
específica, esse ponto também é observado pela fiscalização.
RESULTADOS OBTIDOS OU ESPERADOS
O Procedimento de Fiscalização da Apuração dos Indicadores da Qualidade do Serviço tem
como principal resultado o melhor direcionamento das amostras a serem analisadas e a
possibilidade de uma avaliação quantitativa e qualitativa da apuração dos indicadores de
continuidade individuais e coletivos.
Dessa forma, após a realização das ações fiscalizadoras foi possível reconhecer o aumento do
grau de confiança de que os indicadores de qualidade de energia elétrica sinalizam objetivamente
a respeito da boa ou má prestação do serviço público pelas concessionárias ou permissionárias
de distribuição de energia elétrica.
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Na execução da primeira parte das ações fiscalizadoras, foram comparados os indicadores
declarados pelas distribuidoras e aos valores calculados pela fiscalização a partir da base de
dados contendo a totalidade de unidades consumidoras faturadas nas concessões.
Constatou-se divergência de até 13% entre os indicadores globais declarados pelas
distribuidoras fiscalizadas e os valores calculados pela fiscalização. Das sete empresas
analisadas, quatro declararam valores do indicador DEC inferiores aos calculados por meio da
base de dados, três declararam valores do indicador FEC inferiores aos calculados e três
informaram número de consumidores inferior. O detalhamento dos dados pode ser verificado nas
Tabelas 1, 2 e 3 a seguir.
Tabela 1: Cálculo dos Indicadores Globais de Duração

D E C
informado

D
E
C
Calculado

Diferença %

Empresa A

39,95

39,54

-1,03%

Empresa B

22,04

22,05

0,05%

Empresa C

18,85

17,44

-7,48%

Empresa D

38,87

33,95

-12,66%

Empresa E

71,99

72,67

0,94%

Empresa F

7,44

7,47

0,40%

Empresa G

12,25

12,34

0,73%

Tabela 2: Cálculo dos Indicadores Globais de Frequência
F E C
informado

F
E
C
Calculado

Diferença
%

Empresa A

26,23

25,95

-1,07%

Empresa B

8,31

8,30

-0,12%

Empresa C

10,88

9,99

-8,18%

Empresa D

32,44

28,33

-12,67%

Empresa E

47,47

48,13

1,39%

Empresa F

4,58

4,59

0,22%

Empresa G

6,56

6,59

0,46%

Tabela 3: Cálculo dos Indicadores Globais – Número de Consumidores
Consumidores
informado

Consumidores
calculado

Diferença %

Empresa A

2.521.877

2.521.054

-0,03%

Empresa B

3.160.976

3.068.668

-2,92%

Empresa C

2.316.426

2.200.464

-5,01%

Empresa D

490.667

558.375

13,80%

Empresa E

220.925

212.598

-3,77%

Empresa F

1.509.172

1.515.555

0,42%
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Empresa G

4.102.234

4.102.948

0,02%

Para realizar a verificação da coleta, do registro e do armazenamento das interrupções, foi
retirada uma amostra de 380 unidades consumidoras por distribuidora fiscalizada. Foram
calculados dos indicadores DEC e FEC para a amostra extraída identificando-se pequenas
divergências em relação aos valores do universo.
Por meio das verificações dos registros, foram identificadas irregularidades em 49% da totalidade
das unidades consumidoras analisadas nas sete amostras. Como pode ser verificado na Tabela
4, a empresa F obteve o menor percentual de irregularidade, 1,84%, e a empresa E o maior,
99,21%.
Tabela 4: Coleta, Registro e armazenamento das Interrupções - Universo, amostra e
irregularidades
Consumidores
Universo

Consumidore
s Amostra

Abrangência das
Irregularidades

Irregularidades %

8

2,11%

Empresa A

2.521.054

380

Empresa B

3.068.668

380

77

20,26%

Empresa C

2.200.464

380

347

91,32%

Empresa D

558.375

380

276

72,63%

Empresa E

212.598

380

377

99,21%

Empresa F

1.515.555

380

Empresa G

4.102.948

380

7

1,84%
230

60,53%

Constatou-se que os indicadores DEC, recalculados em consequência das irregularidades
constatadas, foram superiores aos valores da amostra inicial para seis empresas. Os maiores
acréscimos foram de 42,51% para a empresa E e 33,61% para empresa C.
Tabela 5: Coleta, Registro e armazenamento das Interrupções - Recálculo dos Indicadores
Globais de Duração
D
E
C
Amostra

D
E
C
Recalculado

Diferença %

Empresa A

39,28

39,29

0,03%

Empresa B

20,95

22,05

5,25%

Empresa C

16,99

22,70

33,61%

Empresa D

35,41

34,91

-1,41%

Empresa E

82,14

117,06

42,51%

Empresa F

7,43

7,52

1,21%

Empresa G

12,82

14,11

10,04%

Os indicadores FEC recalculados foram superiores aos valores iniciais para seis distribuidoras.
Embora a maior parte das variações dos FEC não ter sido significativa, destaca-se o aumento de
18,83% para a empresa
E. A empresa D obteve redução do DEC de 1,41% e do FEC de 0,88%, conforme pode ser
observado na Tabela 6.
Tabela 6: Coleta, Registro e armazenamento das Interrupções - Recálculo dos Indicadores
Globais de Frequência
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F
E
C
Amostra

F
E
C
Recalculado

Diferença
%

Empresa A

24,74

24,77

0,12%

Empresa B

8,08

8,23

1,86%

Empresa C

10,20

10,22

0,20%

Empresa D

29,38

29,12

-0,88%

Empresa E

54,01

64,18

18,83%

Empresa F

4,64

4,64

0,00%

Empresa G

6,85

6,96

1,58%

Pela verificação dos expurgos das interrupções, para a mesma amostra de 380 unidades
consumidoras, constatou-se uma abrangência significa de irregularidades em cinco
distribuidoras: empresas A, B, C, D e E.
Os valores dos DEC e FEC recalculados com as correções dos expurgos aumentaram para
quatro concessionárias: empresas A, B, C e D. As irregularidades constatadas na distribuidora E
provocaram a redução dos indicadores. Não foi possível levantar as informações para a
concessionária F. O detalhamento é apresentado nas Tabelas 7, 8 e 9.
Tabela 7: Expurgos - Universo, amostra e irregularidades
Consumidores
Amostra

Abrangência das
Irregularidades

Irregularidades %

Empresa A

380

215

56,58%

Empresa B

380

177

46,58%

Empresa C

380

194

51,05%

Empresa D

380

331

87,11%

Empresa E

380

267

70,26%

Empresa F

-

-

Empresa G

380

-

1

0,26%

Tabela 8: Expurgos - Recálculo do Indicadores Globais de Duração
DEC Amostra

DEC Recalculado

Diferença %

Empresa A

39,28

42,56

8,35%

Empresa B

20,95

23,81

13,65%

Empresa C

16,99

17,49

2,94%

Empresa D

35,41

38,23

7,96%

Empresa E

82,14

81,87

-0,33%

-

-

Empresa F

Empresa G

DEC Amostra

DEC Recalculado

Diferença %

12,82

12,82

0,00%
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Tabela 9: Expurgos - Recálculo dos Indicadores Globais de Frequência
FEC Amostra

FEC Recalculado

Diferença %

Empresa A

24,74

26,00

5,09%

Empresa B

8,08

9,00

11,39%

Empresa C

10,20

11,08

8,63%

Empresa D

29,38

31,47

7,11%

Empresa E

54,01

53,54

-0,87%

Empresa F
Empresa G

-

6,85

-

6,85

0,00%

Após o recálculo dos indicadores da amostra como consequência das correções das falhas
identificadas nos registros, coletas, armazenamentos e nos expurgos das interrupções foi
realizada a extrapolação do recálculo da amostra para o universo de unidades consumidoras das
concessionárias.
A metodologia utilizada foi a comparação percentual dos indicadores calculados por meio da
amostra 380 unidades consumidoras extraída da base de dados dos clientes atendidos fornecida
pela concessionária com os valores recalculados incorporando todas as correções efetuadas.
Esses indicadores foram chamados de “DEC amostra fiscalização” e “FEC amostra fiscalização”.
Os valores extrapolados foram obtidos pela multiplicação dessa diferença percentual pelos
indicadores globais calculados a partir da base de dados dos clientes disponibilizadas. Os
resultados podem ser verificadores nas Tabelas 10 e 11.
Tabela 10: Extrapolação para o universo do Recálculo dos Indicadores Globais de Duração
DEC Amostra
Concessionária

DEC amostra
fiscalização

Diferença %

DEC Recalculado Extrapolação para o Universo

Empresa A

39,28

42,57

8,38%

42,85

Empresa B

20,95

24,91

18,90%

26,21

Empresa C

16,99

23,20

36,55%

23,81

Empresa D

35,41

37,23

5,14%

42,36

Empresa E

82,14

116,78

42,17%

103,32

Empresa F

7,43

7,52

1,21%

7,52

Empresa G

12,82

14,11

10,04%

13,58

Tabela 11: Extrapolação para o universo do Recálculo dos Indicadores Globais de Frequência
FEC Amostra
Concessionária

FEC amostra
fiscalização

Diferença
%

FEC Recalculado Extrapolação para o
Universo

Empresa A

24,74

26,03

5,21%

27,30

Empresa B

8,08

9,15

13,24%

9,40

Empresa C

10,2

11,10

8,82%

10,87

Empresa D

29,38

30,95

5,34%

35,22

Empresa E

54,01

63,71

17,96%

56,77
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Empresa F

4,64

4,64

0,00%

4,64

Empresa G

6,85

6,96

1,58%

6,69

Como conclusão da análise, foi realizada uma comparação entre os indicadores declarados pelas
concessionárias e os indicadores fiscalizados, os quais são consequência da extrapolação para o
universo do recálculo efetuado pela fiscalização.

Gráfico 3: Comparação entre o DEC declarado e o fiscalizado
Os Gráficos 3 e 4 apresentam com riqueza de detalhes que quase todos os indicadores se
elevaram após a atuação da fiscalização. A empresa E obteve as maiores variações percentuais
nos dois indicadores, 43,52% e 19,59% nos indicadores DEC e FEC, respectivamente. A
empresa C obteve uma elevação 26,31% no DEC, porém uma pequena redução no FEC, -0,09%.
A empresa B também obteve elevações significativas nos dois indicadores, 18,92% e 13,12%.

Gráfico 4: Comparação entre o FEC declarado e o fiscalizado
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O Gráfico 5 apresenta a comparação entre o número de consumidores declarado pelas
distribuidoras e aquele calculado a partir da base de dados de unidades consumidoras
disponibilizada pelas empresas.

Gráfico 5: Comparação entre o número de consumidores declarado e o calculado
Em seguida, o trabalho realizou análise dos cálculos das compensações por violação dos
indicadores de continuidade individuais para uma amostra superior a 290 compensações por
concessionária. Apenas para empresa D foi utilizada uma amostra 200 compensações devido a
uma falha no envio de dados pela Distribuidora.
Constatou-se 406 compensações com alguma irregularidade de cálculo das 1.673 analisadas,
24,27%. As concessionárias com as maiores violações de cálculo foram as empresas F, E e A,
com percentuais de 49,14%, 38,10% e 25,13%, respectivamente. A Tabela 12 apresenta os
resultados detalhados da análise.
Tabela 12: Cálculo das compensações por violação dos indicadores individuais
Quantidade de
compensações
(Universo)

Divergências
no cálculo das
Compensações

Extrapolação das
Divergências no
cálculo para o
universo

Amostra

Empresa A

15.270.966

295

85

4.204.946

25,13%

Empresa B

5.514.991

295

12

224.339

4,07%

Empresa C

2.052.638

296

10

69.346

3,38%

Empresa D

1.648.780

200

39

321.512

19,50%

Empresa E

1.136.166

296

117

432.797

38,10%

Empresa F

2.062.174

291

143

1.013.371

49,14%

%
Irregularidade

Por fim, o trabalho verificou os pagamentos das compensações por violação dos indicadores de
continuidade individuais de mesma amostra superior a 290 compensações por Distribuidora.
Constatou-se 386 pagamentos não efetuados de uma análise total de 1.673 compensações,
23,07%. A partir dos valores das compensações efetuadas no ano fiscalizado, definiu-se o valor
médio de compensação efetuada por Empresa.
Por meio desse valor médio definido e dos percentuais de divergência, foi possível calcular a
extrapolação dos valores não pagos por Empresa. A soma desses valores totalizou
R$18.932.696,33, que são 18,27% dos R$ 103.635.373,99 compensados por violação dos
indicadores no ano.
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Tabela 13: Pagamento das compensações por violação dos indicadores individuais

Amostra

Valores das
Compensações

Divergências
relacionadas ao não
pagamento das
Compensações

Extrapolação
dos valores não
pagos para o
universo

%
Irregularidade

Empresa A

295

R$55.713.075,8
2

47

R$8.876.320,55

15,93%

Empresa B

295

R$16.335.265,5
4

43

R$2.381.072,60

14,58%

Empresa C

296

R$7.434.708,95

79

R$1.984.263,54

26,69%

Empresa
D

200

R$10.631.775,6
9

10

R$531.588,78

5,00%

Empresa E

296

R$7.869.826,65

159

R$4.227.373,10

53,72%

Empresa F

291

R$5.650.721,34

48

R$932.077,75

16,49%

R$103.635.373,
99

386

R$18.932.696,3
3

18,27%

Total

Gráfico 6: Comparação entre as compensações pagas e não pagas
A empresa E obteve a maior variação percentual das compensações, 52,72%. A empresa A
obteve a maior variação bruta R$8.876.320,55. A Tabela 13 e o Gráfico 6 apresentam o
detalhamento dos resultados obtidos.
CONCLUSÕES/RECOMENDAÇÕES
O procedimento apresentado aperfeiçoou e uniformizou as verificações adotadas na fiscalização
da apuração dos indicadores de qualidade do serviço, assim como do cálculo e pagamento da
compensação por transgressão dos limites estabelecidos pela ANEEL.
De forma ainda preliminar, considerando as primeiras fiscalizações realizadas, foram verificados
desvios significativos entre os indicadores encaminhados pelas distribuidoras de energia elétrica
e os valores resultantes da fiscalização, bem como foram constatadas diferenças substanciais
entres os valores das compensações devidas e os pagamentos efetuados aos consumidores.
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O Procedimento de Fiscalização teve como premissa a utilização de diversas fontes de
informação, como as reclamações nas centrais de teleatendimento, o sensoriamento remoto e os
registros em sistema, para efetuar análise a respeito da adequação dos registros e do cálculo dos
indicadores de qualidade feito pelas concessionárias de distribuição de energia elétrica. Essa
diversidade de fontes de informação é um dos pontos chave do sucesso desse procedimento.
A metodologia de extração das amostras a partir das unidades consumidoras atendidas nas
áreas de concessão permitiu o cálculo objetivo da abrangência de todos os tipos de
irregularidades incorridas pelas concessionárias no registro das interrupções e no cálculo dos
indicadores. Esse método de cálculo reduziu possibilidade da existência de “bis in idem”, dupla
penalização pelo mesmo fato gerador, na aplicação de penalidades pela Fiscalização da ANEEL.
Do mesmo modo, ao garantir que as amostras extraídas fossem representativas dos indicadores
do universo, a metodologia permitiu efetuar o recálculo dos indicadores coletivos, pela
Fiscalização, após a correção das irregularidades constatadas, bem como permitiu realizar a
extrapolação do recálculo efetuado para o universo.
Dessa forma, foi possibilitado à Fiscalização avaliar objetivamente a gravidade das
irregularidades na construção dos indicadores pelas Empresas, bem como precisar o impacto
final nos indicadores da qualidade do serviço.
Após a realização das ações fiscalizadoras foi possível reconhecer o aumento da confiabilidade
dos indicadores de qualidade de energia elétrica e sua aferição da boa ou má prestação do
serviço público pelas concessionárias ou permissionárias de distribuição de energia elétrica.
Ademais, aumentou-se a acuracidade dos valores das compensações pagas aos Consumidores
por violação dos indicadores individuais.
Temos como um ponto de aperfeiçoamento do procedimento a etapa de verificação da coleta, do
registro e do armazenamento das interrupções. Nessa etapa, constatou-se um impacto
significativo no recálculo do indicador DEC, porém para o indicador FEC verificou-se um aumento
significativo apenas para a empresa E. Em uma análise preliminar, existe a possibilidade de que
esses resultados estejam indicando uma dificuldade em constatar uma exclusão indevida dos
registros de interrupções pelas empresas.
Outro ponto de aperfeiçoamento seria a verificação da possiblidade de realizar uma estimativa do
impacto das irregularidades de cálculo das compensações nos valores finais dos pagamentos
devidos aos consumidores por violação dos indicadores individuais.
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RESUMO
O presente trabalho pretende analisar a interação entre duas das agências reguladoras federais –
Anatel e Ancine – com o Conselho de Comunicação Social (CCS) do Congresso Nacional, a partir
da consolidação de entrevistas realizadas com especialistas e profissionais que lidam,
diariamente, tanto com o Conselho quanto com os órgãos reguladores mencionados. A avalição
se refere ao período compreendido entre julho de 2012 e junho de 2013 (primeiro ano de
funcionamento da gestão passada). Na relação entre o Conselho e as agências, foram
identificados pontos fortes, sugestões de aproximação e aspectos de aprimoramento, sob a ótica
dos entrevistados.
Palavras-chave: Agências reguladoras; Conselho de Comunicação Social; relacionamento;
Parlamento; interação.
Introdução
Este trabalho técnico é resultado da consolidação de informações e dados obtidos por meio de
entrevistas (em formato de questionário) que tiveram o objetivo de medir, ainda que de maneira
preliminar, o grau e a qualidade do relacionamento institucional entre a Anatel e a Ancine com o
Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional. Pretende-se, aqui, apresentar as
conclusões mais expressivas oriundas da investigação empreendida por meio de oito entrevistas
com especialistas no assunto. Tais resultados, evidentemente, não podem ser apresentados
como cabais ou
definitivos, constituindo-se em indicação de tendências e sinalização de pontos de vista.
O Conselho de Comunicação Social, como se verá mais adiante, promove, dentro de suas
atribuições legais, análises dos atos das agências reguladoras sobre temas afetos à televisão por
assinatura. Nessa interação, duas agências se sobressaem: a Agência Nacional de
Telecomunicações (Anatel) e a Agência Nacional do Cinema (Ancine). A pesquisa realizada
evidencia alguns aspectos do relacionamento do Conselho com as mencionadas agências, além
de considerar os trabalhos tanto daquele Colegiado quanto destas autarquias especiais.
O trabalho técnico em questão se insere no objetivo geral da disciplina, que consiste no
“estabelecimento de um fórum de discussão sobre temas contemporâneos vinculados ao Poder
Legislativo”, além da “observação, registro e análise de espaços e ações próprias do
Parlamento”.
No trabalho é feita uma descrição detalhada sobre a metodologia adotada, as principais
características da amostra escolhida, a interpretação dos resultados a que se pode chegar à luz
das opiniões apresentadas pelos entrevistados e, ao final, as conclusões que contêm os
principais achados, e a consolidação da discussão. No anexo, estão listadas as perguntas feitas
aos entrevistados, para a comprovação dos resultados.
Metodologia
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Para o desenvolvimento da pesquisa que deu origem a este trabalho técnico, foi empregada a
ferramenta da entrevista com 15 perguntas pré-definidas, agrupadas por afinidade de temas em
quatro blocos, com um espaço livre para comentários ao final do formulário. Essa singularidade
da pesquisa (uma parte fechada, outra parte aberta) deu ao questionário uma fluidez que foi
importante para a consecução do trabalho.
O questionário foi concebido dentro do escopo de se identificar como se efetiva, atualmente, o
relacionamento do Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional com as agências
reguladoras, mais especificamente a Anatel e a Ancine.
As entrevistas (presenciais ou virtuais) foram realizadas durante os meses de maio e junho de
2013, e o período levado em consideração para as análises contidas neste trabalho está
compreendido entre julho de 2012 e junho de 2013 (primeiro ano de atividades da última gestão).
Tais entrevistas foram classificadas como reservadas, e os entrevistados sabiam que os nomes
deles não seriam divulgados em nenhuma hipótese, o que os deixou mais confortáveis para
emitir opinião sobre os temas inquiridos. Em verdade, o caráter confidencial da pesquisa foi
fundamental para que os consultados aceitassem participar do trabalho acadêmico, o que deu ao
entrevistador mais liberdade para atuar. Lamentavelmente, não foi possível contar com a
participação de nenhum membro do Conselho ou parlamentar federal, ainda que tenham sido
convidados e estimulados a contribuírem com o trabalho acadêmico.
As perguntas foram agrupadas em quatro grandes blocos, da seguinte maneira:
TABELA 1 – GRUPOS DE TEMAS UTILIZADOS NAS PERGUNTAS
Blocos

Temas

Algumas das perguntas feitas

1

Introdução geral (apresentando o
assunto)

• Há quanto tempo acompanha o trabalho do CCS? E das
agências?
• Por que é importante monitorar o CCS e as agências?

2

O Conselho de Comunicação
Social

• Conhece as funções legais do Conselho?
• Considera que o CCS cumpre com a função?
• Como avalia a composição do Conselho?

3

As agências reguladoras

• Conhece as funções legais das agências?
• Considera importante que os atos das agências passem pelo
crivo do CCS?
• Conhece os relatórios recentes do CCS sobre as agências?
• Qual agência melhor se relaciona com o Conselho?

4

Conclusões, sugestões de
melhoria e palavra aberta

• Aspectos positivos e negativos na interação entre o CCS e
as agências?
• Como estão os canais de interação atuais?
• Comentários finais.

Fonte: elaboração própria.
Interpretando as respostas obtidas pela pesquisa, foi possível elaborar este trabalho técnico que
colheu, em linhas gerais, as seguintes informações:

• características do Conselho de Comunicação Social e das agências reguladoras;
• avaliação dos atos normativos de responsabilidade das agências reguladoras que devem
ser referendados pelo Conselho; e
• grau de relacionamento com as agências (pontos fortes e prontos de aprimoramento).

Como poderá ser percebido, há comentários extremamente interessantes que podem ser levados
em consideração tanto pelas agências quanto pelo Conselho para incrementar o relacionamento
institucional entre si.
O público-alvo das entrevistas foi definido com base num recorte de cunho qualitativo.
Pretendeu-se colher as informações de profissionais que militam efetivamente na esfera de
análise da pesquisa e que conheciam plenamente os papéis e atribuições tanto do Conselho de
Comunicação Social quanto das agências reguladoras. As pessoas entrevistadas foram as
seguintes:
TABELA 2 – CARACTERÍSTICAS DOS ENTREVISTADOS NESTA PESQUISA
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Entrevista
do

P e r f i l
profissional

1

Servidor público do Senado Federal que presta serviços na secretaria do Conselho de
Comunicação Social

2

Consultor legislativo concursado da Câmara dos Deputados com larga experiência no
acompanhamento do trabalho das agências e do CCS

3

Assessor parlamentar de uma grande empresa da radiodifusão que acompanha as ações do
Conselho e das agências

4

Servidor público da Anatel que exerce suas atividades profissionais no ambiente legislativo

5

Servidor público da Ancine que também atua no ambiente parlamentar, acompanhando o CCS

6

Consultor privado de relações governamentais cujos clientes necessitam de informações sobre as
agências e o Conselho

7

Jornalista experiente, especializado em temas ligados às agências e aos trabalhos do Conselho de
Comunicação Social

8

Consultor legislativo concursado do Senado Federal, especialista em agências reguladoras e temas
ligados à comunicação social, radiodifusão, audiovisual e telecomunicações

Fonte: elaboração própria.
Uma das dificuldades encontradas para efetuar as entrevistas de campo foi a questão do tempo,
uma vez que os entrevistados tinham agendas de trabalho ocupadas, o que reduziu o número
originalmente pensado para a amostra (14 entrevistas). Apenas para retratar bem essa situação,
uma deputada federal, que se colocou à disposição para a entrevista desde o primeiro momento
em que foi convidada, ainda não conseguiu tempo e espaço na agenda de trabalho dela para
receber o entrevistador.
Outra dificuldade encontrada teve a ver com a aplicação da pesquisa junto aos membros
(titulares e suplentes) do próprio Conselho de Comunicação Social. O então presidente do
colegiado, Dom Orani Tempesta (arcebispo do Rio de Janeiro), concordou com a pesquisa e a
autorizou, enviando os questionários, por correio eletrônico, aos 26 integrantes da instituição.
Porém, não houve a adesão dos conselheiros; seguramente, isso ampliaria a amostra da
pesquisa e traria novos elementos para que análise crítica ficasse mais abrangente e
qualitativamente mais rica. Não foi possível contar com a autorreflexão dos conselheiros sobre o
papel do órgão ao qual fazem parte. Quem sabe numa próxima oportunidade.
Em linhas gerais, apesar dessas dificuldades, a experiência de realizar as entrevistas foi bastante
enriquecedora, além de ter aproximado o mestrando com as pessoas entrevistadas, ampliando o
relacionamento laboral de ambas as partes. Foi também uma oportunidade de reflexão e análise
crítica sobre a importância das duas instituições (Conselho e órgãos reguladores) para a
sociedade, para o Parlamento e para a democracia brasileira.
Nas conversas e contatos, foi possível identificar expressões faciais (algumas negativas, outras
positivas) em determinados momentos das perguntas, denotando concordância ou desaprovação
por parte do entrevistado, fator que, por razões óbvias, não podem ser traduzidas nem
representadas num trabalho impresso. Observando-se a comunicação não verbal, muitas vezes a
intenção do entrevistado não refletia necessariamente a resposta dada. Porém, parte significativa
dos questionários foi aplicada por e-mail, o que nos impede de fazer esse tipo de inferência.
Conhecendo as agências e o Conselho
Antes de se adentrar nos resultados da pesquisa exploratória realizada e sobre o público-alvo
escolhido, faz-se necessário explicar a origem e atribuições das agências reguladoras e do
Conselho de Comunicação Social, bem como os porquês de haver um relacionamento formal
entre ambas as esferas.
As agências reguladoras
No caso das agências, essas autarquias foram estabelecidas sob regime especial e são
consideradas, por muitos juristas, como um importante avanço na formatação do aparato estatal,
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coibindo falhas de mercado em setores em que a presença governamental foi delegada, com
base em contratos e normas adicionais, a empreendedores privados. A busca de um Estado mais
eficiente foi, de fato, o que determinou a criação das agências reguladoras (MARQUES NETO,
2003).
A natureza das agências, concebidas como pessoa jurídica sob o regime autárquico especial,
significa que devem apresentar características diferenciadas de autonomia e independência, que
assegurem a estabilidade e a normalidade da atividade regulatória (BRESSER-PEREIRA, 1997).
Tais características estão associadas à independência decisória, à adoção de mandato fixo (e
estável enquanto na função) para seus dirigentes; à quarentena remunerada de quatro meses
após deixar a função; à autonomia financeira e à autonomia de gestão, em particular quanto à
administração de seus recursos humanos.
Os textos legais instituidores dessas agências foram elaborados pelo Poder Executivo e fruto de
ampla discussão no âmbito do Congresso Nacional. As agências reguladoras foram criadas e
aprovadas pelo Poder Legislativo para justamente executar ações regulatórias com agilidade e
sem o “engessamento” que uma lei pode trazer (CARVALHO, 2013).
Existem, hoje, no Brasil, dez órgãos reguladores1 federais, a saber: Agência Nacional de
Telecomunicações (Anatel); Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel); Agência Nacional do
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP); Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa);
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS); Agência Nacional de Transportes Terrestres
(ANTT); Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq); Agência Nacional de Aviação Civil
(Anac); Agência Nacional do Cinema (Ancine); e Agência Nacional de Águas (Ana).
O Conselho de Comunicação Social
Já o Conselho de Comunicação Social (CCS) é um órgão auxiliar, consultivo e de
aconselhamento do Congresso Nacional com o objetivo de oferecer subsídios e estudos técnicos
sobre temas relacionados aos setores da radiodifusão, comunicação, imprensa,
telecomunicações, cinema, artes e internet, a respeito de matérias em tramitação ou a pedido
dos parlamentares (deputados federais e senadores).
O Conselho tem previsão nos artigos 220 a 224 da Constituição Federal (BRASIL, 1988) e a
legislação que rege o assunto é a Lei nº 8.389, de 30 de dezembro de 1991. Para se ter uma
noção dos assuntos estratégicos que devem passar pelo crivo do CCS, citamos o art. 2º da lei de
criação do colegiado:
Art. 2° O Conselho de Comunicação Social terá como
atribuição a realização de estudos, pareceres, recomendações
e outras solicitações que lhe forem encaminhadas pelo
Congresso Nacional a respeito do Título VIII, Capítulo V, da
Constituição Federal, em especial sobre:
a. liberdade de manifestação do pensamento, da criação, da
expressão e da informação;
b. propaganda comercial de tabaco, bebidas alcoólicas,
agrotóxicos, medicamentos e terapias nos meios de
comunicação social;
c. diversões e espetáculos públicos;
d. produção e programação das emissoras de rádio e
televisão;
e. monopólio ou oligopólio dos meios de comunicação social;
f. finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas
da programação das emissoras de rádio e televisão;
g. promoção da cultura nacional e regional, e estímulo à
produção independente e à regionalização da produção
cultural, artística e jornalística;
h. complementariedade dos sistemas privado, público e
estatal de radiodifusão;

Em 18 de junho de 2013, o Poder Executivo encaminhou ao Parlamento, em regime de urgência
constitucional, o Projeto de Lei nº 5.807, criando mais um órgão regulador: a Agência Nacional de
Mineração (ANM), em substituição ao Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM).
1
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i.

defesa da pessoa e da família de programas ou
programações de rádio e televisão que contrariem o
disposto na Constituição Federal;
j. propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão
sonora e de sons e imagens;
k. outorga e renovação de concessão, permissão e
autorização de serviços de radiodifusão sonora e de sons e
imagens; e
l. legislação complementar quanto aos dispositivos
constitucionais que se referem à comunicação social.
O CCS possui um Regimento Interno, aprovado pela Mesa do Senado Federal (Ato da Mesa nº 1,
de 2013, que deu nova redação ao Ato da Mesa nº 1, de 2004). O colegiado é formado por 13
titulares e 13 suplentes, indicados por entidades (imprensa escrita, televisão, sociedade civil,
artistas, radialistas, empresas de radiodifusão, indústria do cinema etc.) e eleitos em Sessão
Conjunta do Congresso Nacional para um mandato de dois anos, admitida uma recondução.
As reuniões do Conselho de Comunicação ocorrem nas primeiras segundas-feiras de cada mês,
num dos plenários utilizados pelas comissões temáticas do Senado Federal. A atual composição
do CCS começou os trabalhos em 8 de agosto de 2012.
Sobre a interface com os órgãos reguladores, segundo propugna a Lei nº 12.485/2011, ao dispor
sobre a comunicação audiovisual de acesso condicionado (popularmente conhecida como
televisão por assinatura), o Conselho deve se pronunciar sobre atos normativos das agências que
tratem do tema:
Art. 42. A Anatel e a Ancine, no âmbito de suas respectivas
competências, regulamentarão as disposições desta Lei em
até 180 (cento e oitenta) dias da sua publicação, ouvido o
parecer do Conselho de Comunicação Social.
Parágrafo único. Caso o Conselho de Comunicação Social não
se manifeste no prazo de 30 (trinta) dias do recebimento das
propostas de regulamento, estas serão consideradas
referendadas pelo Conselho.
Também a Lei nº 11.652/20082, que constituiu a Empresa Brasil de Comunicação (EBC), envolve
o Conselho de Comunicação Social, embora não seja o foco deste estudo; contudo, ao prever a
articulação do CCS com a EBC, o legislador quis mostrar a importância do Conselho perante a
televisão pública brasileira.
Evidentemente, com base apenas na legislação em vigor, essas seriam as únicas interfaces
formais entre o Conselho de Comunicação Social e as agências reguladoras. Porém, diante do
escopo de atuação tanto do Conselho quanto das agências, há outros pontos de intersecção
entre ambos, como, por exemplo, durante a apreciação de projetos de lei setoriais
(telecomunicações, audiovisual e radiodifusão), em audiências públicas e eventos, bem como por
ocasião de consultas técnicas especializadas que poderiam ocorrer entre os citados órgãos.
Resultados/Discussão
A partir da interpretação e consolidação das respostas às questões formuladas no escopo da
pesquisa sobre o Conselho de Comunicação Social (CCS) e a interação com as agências
reguladoras, podemos colher algumas impressões que, apesar de não serem conclusivas,
apontam caminhos, sinalizam tendências e apresentam uma reflexão crítica elaborada por
profissionais altamente qualificados e conhecedores do tema que estavam avaliando.
Na sequência, serão apresentados os principais resultados com relação às perguntas que foram
elencadas no questionário aplicado. Como já foi mencionado anteriormente, os nomes dos
entrevistados não estão sendo revelados; todos serão caracterizados por número, segundo a
Tabela 2 deste trabalho técnico (Entrevistado 1, Entrevistado 2, Entrevistado 3, e assim por
diante).
TABELA 3 – PRINCIPAIS RESULTADOS DAS PERGUNTAS FORMULADAS
Art. 17. Compete ao Conselho Curador: (...) Inciso V - encaminhar ao Conselho de Comunicação Social as
deliberações tomadas em cada reunião.
2
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Grupo de perguntas

Síntese das principais considerações e
impressões

Introdução geral
(apresentando o
problema)

Metade dos entrevistados acompanha, há muitos anos, as agências e os trabalhos do
Conselho; a outra metade passou a acompanhar tais entidades mais recentemente. Todos
foram francamente unânimes ao afirmarem que monitoram o CCS por uma obrigação
profissional. Ainda que tenham algumas críticas ao Conselho, todos, de alguma maneira,
destacaram a importância do colegiado para o setor de comunicação social, para as
agências
envolvidas e para o Parlamento.

O Conselho de
Comunicação Social

Os entrevistados conhecem profundamente os marcos legais que criaram o CCS. A
maioria considera que a atual composição do Conselho não cumpre adequadamente o rol
de atribuições conferidas pela legislação ao órgão. No campo das críticas, houve
comentários sobre o poder meramente consultivo do Conselho, a forma de escolha dos
conselheiros, a forte influência dos representantes das grandes empresas de radiodifusão
nas reuniões e nas Comissões Temáticas do órgão, entre outras. No quesito “presidência”
do Conselho, a maioria opinou como positiva, embora alguns reconheçam algumas
limitações e problemas
quanto à condução dos trabalhos.

As agências
reguladoras

Por unanimidade, os entrevistados reconheceram o papel estratégico desempenhado pelas
agências na regulação dos mercados, ainda que apontem a necessidade de
aprimoramentos legais e maior autonomia em relação ao Governo federal e aos
operadores privados. Grande parte também avalia como razoável a previsão legal de a
Anatel e a Ancine encaminharem ao CCS as minutas de futuros atos normativos. Todos
demonstraram que conhecem os recentes relatórios do CCS sobre as resoluções das duas
agências sobre os regulamentos da tevê por assinatura, mas consideram que os mesmos
poderiam ter sido mais profundos. Das agências que se relacionam com o CCS, a Anatel
foi avaliada como a mais pró-ativa. E quanto aos canais de interação existentes, os
mesmos foram destacados como insuficientes, tendo sido apresentadas algumas sugestões
(bem interessantes) para deixá-los mais
eficientes.

Conclusões,
sugestões de
melhoria e palavra
aberta

Ficou latente entre os entrevistados que o CCS poderia ser muito mais importante que
hoje. A prontidão de as agências responderem aos ofícios do Conselho foi apontada como
positiva, assim como a participação em audiências públicas. Como negativo, foi citada a
falta de “força política” do Conselho e a relativa baixa cooperação institucional entre
as
agências e o órgão congressual. A existência de dois representantes da Igreja Católica no
Conselho, num Estado laico, foi criticada por um dos entrevistados.

Fonte: elaboração própria.
As sugestões de melhorias apresentadas pelos entrevistados sobre o relacionamento entre o
CCS e as agências foram bastante relevantes. A seguir, estão listadas as principais ideias e
comentários feitos pelos consultados:

• Os representantes das agências reguladoras, ao final das sessões mensais do CCS, quando
•
•
•
•

a palavra é franqueada à plateia, poderiam manifestar-se sobre os temas em debate pelo
Conselho, especialmente os que tenham sido apreciados naquele dia;
Os dirigentes das agências poderiam fazer visitas aos membros do Conselho, e vice-versa,
além de promover reuniões técnicas de troca de experiências e debates sobre os limites
normativos nos setores de radiodifusão e telecomunicações;
O CCS e as agências reguladoras poderiam realizar seminários, simpósios e outros eventos
em conjunto com o objetivo de dar mais visibilidade a ambos, envolvendo a sociedade civil
na discussão das matérias em análise nas duas esferas públicas;
Os componentes do CCS poderiam participar mais ativamente nas consultas e audiências
públicas promovidas pelas agências, sendo uma oportunidade concreta de contribuir com a
qualidade da regulação, deixando apenas de ser um conselho de caráter consultivo,
tornando-se partícipe desse processo;
O CCS deveria ser mais ágil e pró-ativo nas manifestações, pareceres e recomendações a
respeito de temas de sua competência, especialmente os relacionados às agências,
mostrando-se mais útil ao Parlamento e à sociedade; e

443

IX Congresso Brasileiro de Regulação e 3º ExpoABAR

• Na escolha dos membros do Conselho, poderia haver vagas para os representantes dos

reguladores (titular e suplente), que poderiam ser ocupadas por indicados da Anatel e da
Ancine.

Como se percebe, com base tanto nas respostas quanto nas sugestões, o conteúdo das
entrevistas indica perspectivas futuras de novas pesquisas sobre o tema, mais profundas e com
uma amostra mais representativa. Um dos possíveis focos seria consultar especialmente os
dirigentes das agências reguladoras e os componentes do Conselho de Comunicação Social,
que seguramente contribuiriam sobremaneira com o aprimoramento das relações entre as duas
entidades públicas.
Os entrevistados foram unânimes ao reconhecerem a importância das agências e do Conselho,
contudo apresentaram pistas para o aprimoramento do marco legal de ambos os órgãos e novos
mecanismos para estreitar o relacionamento institucional entre eles.
Outras abordagens de futuras pesquisas poderiam centrar os estudos na análise qualitativa da
produtividade do Conselho, apresentando uma síntese do trabalho técnico apreciado nas
reuniões e nas Comissões Temáticas, destacando as matérias aprovadas ou rejeitadas. Também
seria interessante avaliar os resultados das votações realizadas no plenário vis-à-vis a origem e o
perfil dos conselheiros (titulares e suplentes).
Outra análise possível poderia ser a respeito da imagem que o CCS goza perante os senadores e
deputados federais, com base na apreciação crítica de discursos proferidos nas tribunas de
ambas as Casas legislativas.
Conclusões
Como se pode depreender da leitura deste trabalho técnico, o Conselho de Comunicação Social
do Congresso Nacional é um órgão consultivo do Parlamento, e que interage com as agências
reguladoras (Anatel e Ancine) quando da elaboração de atos normativos destas sobre tevê por
assinatura. Esse relacionamento é uma obrigação legal e formal; contudo, numa interação entre
órgãos da esfera pública, há outros elementos, até de certo modo informais, para que essa
relação seja mais profícua e apresente melhores resultados para a sociedade brasileira. Para
tanto, caberia às agências – num esforço de ampliar o diálogo com o Conselho – a tarefa de
elaborar um Plano de Gestão de Relacionamento com o Conselho de Comunicação, onde todos
esses aspectos seriam levados em consideração.
Com base nas entrevistas realizadas junto a um público extremamente qualificado e conhecedor
dos temas inquiridos na pesquisa, especialmente analisando as sugestões apresentados, é
possível concluir que:
• é adequada a previsão legal de o Conselho emitir um crivo técnico sobre as minutas de atos
normativos das agências reguladoras sobre a televisão por assinatura;
• o relacionamento entre as agências e o CCS está meramente calcado nos aspectos formais
e legais (ofícios e audiências públicas, por exemplo), existindo grandes espaços ainda não
ocupados de novos canais de interação e de participação entre ambas as instituições; e
• há grande necessidade de maior empoderamento do CCS e das agências reguladoras, para
que eles possam cumprir melhor com os papéis institucionais para os quais foram criados
em lei.
Por fim, há que se reconhecer que o estudo do relacionamento institucional entre as agências
reguladoras e o Conselho de Comunicação Social ainda é bastante incipiente, não havendo
trabalhos técnicos nem avaliações significativas sobre o assunto. Conforme dito por um dos
entrevistados, “ainda é cedo para avaliar o relacionamento entre o Conselho de Comunicação
Social e as agências reguladoras; o Conselho voltou a funcionar em 2012 (...) e somente agora
estão ocorrendo as primeiras [e importantes] interações entre eles”.
Agradeço imensamente a todos que colaboraram com esta pesquisa, respondendo francamente
aos questionários e contribuindo para a viabilização deste trabalho ao qual nos propusemos a
desenvolver.
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RESUMO
O trabalho tem o objetivo de apresentar os resultados de uma pesquisa desenvolvida sobre a
criação e a experiência do Conselho de Regulação do Abastecimento de Água (CRA), de
Moçambique. O CRA é o órgão regulatório de saneamento para a cidade de Maputo, capital de
Moçambique, e para as principais cidades do país. O órgão foi criado em 1998 num momento de
estruturação do setor por parte do governo central que criou, além do órgão regulador
independente, autarquias responsáveis pela execução do serviço de saneamento. Para entender
a atuação da agência reguladora moçambicana foi preciso entender o funcionamento do setor de
saneamento e todo o contexto político-econômico do país.
A pesquisa, ao direcionar seu foco para o CRA, descobriu que tanto a agência reguladora quanto
o desenho institucional criado para o setor de saneamento do país tinha como foco principal criar
condições para atrair investidores. A criação do órgão regulador, a criação de uma empresa
responsável pelos investimentos, independente e separada da empresa provedora dos serviços
de abastecimento de água, tudo isso procurou atrair investidores, principalmente estrangeiros.
Os problemas no serviço de saneamento em Moçambique são muitos e a população atendida
pela empresa pública de água em Maputo, capital do país, ainda é pequena em relação ao total
da população da cidade.
Afora esse arranjo institucional e os problemas de baixo investimento, floresceu em Maputo um
grupo de agentes privados que fornece água a população e não tem nenhuma relação nem com
a empresa de água da cidade nem com o governo. Esse grupo, chamado de fornecedores
privados de água, responde pelo atendimento de cerca de 40% da região de Maputo e Matola e
realizam a captação e distribuição de água informalmente e de maneira precária.
PALAVRAS-CHAVE: Investidores estrangeiros, Quadro de Gestão Delegada, fornecedores
privados de água.
INTRODUÇÃO
O objetivo da pesquisa é olhar para os atores envolvidos com o saneamento no país, o que inclui
o Conselho de Regulação do Abastecimento de Água (CRA), e quais os acordos e interesses que
os movem na execução do serviço de saneamento e nos investimentos do setor. Moçambique
saiu do julgo colonialista de Portugal em 1975, implantou o regime socialista após a
independência e passou por uma grave guerra civil. Em 1992, políticas de alinhamento às
instituições internacionais de fomento levaram a abertura do país para a economia de mercado,
quase no mesmo momento que se encerrava a guerra. Hoje o governo da FRELIMO (Frente de
Libertação de Moçambique), partido que liderou a luta de libertação, está no poder desde as
primeiras eleições multipartidárias ocorrida em 1994. Todos esses grandes eventos influenciaram
tanto o nível do serviço quanto à governança do setor de saneamento. Assim, se faz necessário
olhar para o histórico de criação das instituições e dos sistemas de saneamento da cidade e para
a história do país, que passou por diversas transformações políticas e econômicas nos últimos 40
anos.
Os problemas de financiamento no setor de saneamento de Moçambique determinam a política
da regulação. A criação do órgão de regulação, do FIPAG (Fundo de Investimento e Patrimônio
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do Abastecimento de Água) e da privatização da AdeM (Águas de Maputo) seguiram o objetivo
principal de criar um ambiente institucional que atraísse investidores, principalmente externos. Os
investidores externos eram prioridades devido à baixa poupança interna de Moçambique.
Por sua vez, os investimentos no setor são resultado de recursos estrangeiros, que atuam
provendo o serviço de saneamento no país a partir de capital externo em busca de rentabilidade.
Os investimentos que buscam rentabilidade no país seguem a mesma lógica de reprodução
capitalista de investidores em qualquer setor ou em qualquer país do mundo. O reflexo da busca
de investidores estrangeiros que buscam rentabilidade no país é que o serviço de regulação atua
junto ao setor para dar condições de entrada desses investidores.
Mas as décadas de descaso com o setor de saneamento no país, principalmente na capital
Maputo (antiga Lourenço Marques) fez surgir os fornecedores privados de água. Pessoas que por
conta própria captam água e levam essa água para residências em bairros periféricos em troca
de um pagamento de cerca de 50 a 100 meticais (4 a 8 reais). O descaso com o saneamento em
regiões periféricas de Maputo vem desde os tempos coloniais, quando os portugueses
colonizavam o país. Mas mesmo depois da independência e, anos depois, com a abertura
econômica do país ao capitalismo, os problemas de fornecimento de água nas áreas periurbanas
não foram resolvidos e isso somente estimulou a expansão dos fornecedores privados de água.
REFERCIAL TEÓRICO
O materialismo histórico dialético é um método de análise da realidade onde as relações sociais
são determinadas pelas relações de produção. A transformação social ocorre a partir de
mudanças no modo de produção e de troca, mudanças que se produzem silenciosamente na
sociedade e, a partir de então, nos apresenta evidente através dos fatos materiais da realidade.
Não é a consciência dos homens que imprime essas mudanças. Resta à consciência dos
homens olhar para a realidade e descobrir os meios através dos quais as mudanças são
induzidas e operadas. Esse olhar deve ser histórico, segundo esse método, porque as leis que
imprimem as mudanças estão evidentes nos fatos históricos. E esse olhar deve ser dialético,
porque essas referidas leis nunca se farão evidentes a partir do olhar metafísico, onde as coisas e
suas imagens no pensamento são objetos de investigação isolados, fixos, rígidos,
particularizados, estanques, focalizados per si como dado e constante. ENGELS (1988) se refere
ao foco no movimento, no processo, nas relações dinâmicas do fenômeno com o universo
quando tece suas reflexões sobre a dialética:
“Para a dialética, que focaliza as coisas e suas imagens
conceituais substancialmente em suas conexões, em sua
concatenação, em sua dinâmica, em seu processo de
nascimento e caducidade, fenômenos como os expostos não
são mais que outras
tantas confirmações de seu modo
genuíno de proceder.”
Na contemporaneidade, as relações de produção e a ordem social decorrente são dadas pelo
modo capitalista de produção. O desvendar de suas rígidas leis que determinam o seu
funcionamento dinâmico ao longo da história é realizado através de abstrações criadas pela
consciência do homem frente aos fatos concretos. O modo capitalista de produção que nos
aparenta hoje é resultado de um processo histórico marcado pela separação do trabalhador de
seus meios de produção e pelo caráter coletivo da produção social em contradição com a
apropriação privada do produto ou mais valia. Sob a totalidade do capitalismo, o processo de
acumulação do capital domina as relações de produção, onde a essência contraditória é a
produção socializada de bens e a apropriação privada da riqueza.
A produção de riqueza ou de mais valia representa em primeiro lugar a produção de mercadoria
para a troca. Essa produção, efetivada por produtores de mercadorias independentes e isolados,
é caracterizada por ENGELS (1988) como de “anarquia da produção social no seio de toda a
sociedade”. Essa anarquia, regida somente pela concorrência de produtores que querem trocar
suas mercadorias, é marcada pela ação individual de cada capitalista para alcançar, a qualquer
custo, a troca de sua mercadoria. Dois caminhos não coincidentes se abrem ao capitalista na
busca de efetivar a troca antes de seus concorrentes: introduzir ou aperfeiçoar o capital fixo, a
maquinaria, a tecnologia; e “dilatar a órbita de sua produção” e expandir mercados
geograficamente. Os dois caminhos trazem contigo contradições insolúveis que levam o modo
capitalista de produção à crises periódicas e inevitáveis.
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Se o modo de produção capitalista tem inerente a si a produção da mais valia e a apropriação
desta por uma classe capitalista restrita, na fase contemporânea do desenvolvimento das forças
capitalistas temos a produção e a apropriação desta mais valia numa escala planetária. O
desenvolvimento desigual marca o estágio de produção e apropriação da mais valia nas
diferentes partes do mundo. A fase contemporânea do desenvolvimento de relações capitalistas
no mundo segue um padrão diferente daquele verificado pelos países centrais durante a fase de
ouro que vigorou nesses países até meados do século XX. A fase atual dessa expansão se faz a
custa de modernização levada de países centrais aos periféricos através da liberalização do
mercado capitalista.
O investimento no setor de saneamento do país, assim como outros investidores estrangeiros
que atuam em Moçambique, está dentro da atual dinâmica de acumulação capitalista que tem
como instrumento principal os fundamentos da política econômica neoliberal disseminada pelo
Consenso de Washington. Harvey coloca que a agenda neoliberal implementada ou estimulada a
nível mundial por organizações internacionais (FMI, ONU, OMC, BM, FAO) tinha e tem como meta
“abrir ao máximo o mundo ao livre fluxo de capitais” (HARVEY, 2003).
Mas o contexto de abertura econômica recente em Moçambique, aliado a incapacidade
financeira e técnica do Estado em promover amplas políticas para o setor de saneamento e a
atuação intensa de organismos internacionais, são elementos que direcionam o desenvolvimento
das forças produtivas através do investimento privado. O capital privado, principalmente externo,
surge com alianças das mais diversas para promover a expansão do setor de saneamento.
Mas investimentos estrangeiros não garantem que o desenvolvimento do setor de saneamento
do país siga os caminhos trilhados por outros países mais desenvolvidos. O desenvolvimento
capitalista se faz de forma contraditória, amparado em relações capitalistas e em relações não
capitalistas de produção. Relações não capitalistas de produção estão presentes em diversos
períodos da história recente do capitalismo bem como em diversas regiões do mundo. Os casos
concretos dessa relação é dado pelos fornecedores privados de água. Esses fornecedores, que
estão fora das instituições que provém o serviço de saneamento do país, atuam informalmente e
de forma precarizada para captar e distribuir água em bairros inteiros de Maputo. A reprodução
capitalista avança sobre o setor de saneamento de Moçambique estabelecendo
contraditoriamente relações especificamente capitalistas junto com relações não capitalistas de
produção. É com este fundamento teórico que enquadramos os fornecedores privados de água
como mais um exemplo dessas relações.
ANTECENDENTES HISTÓRICOS: ABERTURA ECONÔMICA DO PAÍS
Em janeiro de 1987, num contexto de instabilidade causado pela guerra civil e pela grave crise
econômica, o Estado de Moçambique inicia o processo de saída do regime socialista e adoção
de uma economia de mercado. Neste ano se inicia a implementação do Programa de
Reabilitação Econômica (PRE), um programa de reformas econômicas estruturais nos moldes da
política pregada pelo FMI e pelo Banco Mundial. O ajuste estrutural que se iniciava na economia
moçambicana se seguiu com a adoção de austeras políticas monetária e fiscal, privatização do
setor público, desregulamentação e liberalização da economia e estímulo ao investimento e às
exportações.
O PRE tinha problemas claros para resolver o campo moçambicano: quase toda a renda do país
se concentrava nas áreas urbanas (apesar da base da economia ser a agricultura e a 80% da
população viver no campo), a produção agrícola tinha declinado acentuadamente, infra estruturas
físicas estavam destruídas pela guerra e períodos de secas e cheias catastróficas na década de
80 agravaram o problema da fome e a insegurança para o povo moçambicano.
MACUENE (2001) lista algumas das ações do PRE para o campo: “Para estimular a agricultura, o
governo concedeu títulos de propriedade a famílias rurais, criou incentivos a investimento privado
na agricultura e estimulou joint-ventures entre as empresas agrícolas estatais e estrangeiras” (p.
256). As reformas objetivavam substituir o modelo socialista pela economia de mercado. O
governo desregulamenta a economia e permite empreendedores nacionais e estrangeiros
atuarem na atividade agrícola. Se encerrava um modelo de desenvolvimento agrícola iniciado
após a independência do país em 1975 e que se pautou na propriedade estatal de empresas
agrícolas (como a Empresa Moçambicana de Chá, na província da Zambézia e do Complexo
Agroindustrial do Limpopo), na produção induzida pelo Estado através das cooperativas agrícolas
(conhecidas como “machambas do povo”) e na concentração espacial dos camponeses em
aldeias comunais.

449

IX Congresso Brasileiro de Regulação e 3º ExpoABAR

As mudanças políticas e institucionais são muitas e se alinham com os objetivos a essa altura
claros da FRELIMO de levar o país para uma economia de mercado: além do PRE lançado em
1987, uma nova Constituição Federal é promulgada em 1990; é instituído o multipartidarismo, o
que leva as primeiras eleições em 1994 e no ano seguinte assume o primeiro presidente eleito em
eleições multipartidárias: Joaquim Chissano.
Apesar das decisões alinhadas com o neoliberalismo determinado por agências multilaterais e de
abertura a economia de mercado, em 1997 é lançada a Lei de Terras que regulamenta o princípio
constitucional de que a terra é propriedade do Estado. Esse dispositivo contrário à economia de
livre mercado no qual o país se lançava pode parecer contraditório mas é resultado de um
processo social e histórico de luta pela descolonização e pela instituição da posse da terra aos
que nela habitavam. Mas a legislação vai de encontro ao processo de abertura econômica do
país ao instituir mecanismos para a concessão de áreas rurais para exploração comercial por
parte de empresas.
Assim, a partir de 1987 o país conseguiu criar gradualmente um ambiente onde a economia
estava aberta à ação do capital privado e dos investidores externos, com regras de economia de
mercado e a possibilidade de concessão de terras públicas para empresas. Esse ambiente legal
e institucional convivia com um quadro desolador causado pela saída do Estado da economia e a
redução de seu papel como promotor de políticas públicas. O PRE, alinhado com as exigências
do FMI e do Banco Mundial, trouxe desemprego, redução dos gastos estatais com saúde e
educação (o que precarizou ainda mais esses serviços), um aumento do endividamento do
Estado e a redução do poder de compra dos moçambicanos. O ajustamento estrutural adotado
pelo país o afasta do bloco socialista e o aproxima das nações ocidentais. A gravíssima crise
econômica no campo escancarada após o fim da guerra civil em 1992 e o alinhamento aos
países ocidentais deram combustível para a consolidação do modelo de desenvolvimento que
consideramos vigente hoje no país. A adesão de Moçambique a acordos internacionais vem
contribuir para levar discursos e políticas públicas aos objetivos de atração do capital privado e
mudança da base técnica produtiva no setor produtivo.
QUADRO ATUAL DE SANEAMENTO NO PAÍS
Em meados da década de 90, Moçambique se encontrava num quadro de extrema dificuldade
econômica, política e institucional devido a saída do regime socialista e do final da guerra civil,
em 1992. Mas um novo quadro se instalava de democracia multipartidária e de economia de
mercado. No setor de saneamento, as dificuldades não eram menores, havendo carência de
recursos e pessoal qualificado. Em 1995, entretanto, é adotada uma nova Política Nacional de
Águas (PNA). Como consequência da PNA, foi sendo estudado um processo de reformas no
abastecimento urbano de água. Assim, em 1997 o Governo aprova a estratégia de mobilização
da participação do setor privado para a exploração dos sistemas de abastecimento de água
Maputo/Matola, Beira/Dondo, Quelimane, Nampula e Pemba (maiores cidades do país). O
processo desde o início mostra-se complexo e o Estado começa a repensar a organização das
funções concentradas no Governo Central e a interação com o operador privado. Em resposta ao
novo desafio identificado no percurso, o Governo estabelece em 1998 o Quadro de Gestão
Delegada (QGD), a partir do qual são criadas duas instituições públicas: uma entidade de gestão
do patrimônio, o Fundo de Investimento do Patrimônio de Água (FIPAG), com autoridade para
contratar operadores; e um regulador independente, o Conselho de Regulação
do Abastecimento de Água (CRA). O QGD definiu também as modalidades de participação do
setor privado. O Governo, através do Ministério das Obras Publicas e Habitação (MOPH),
mantém as funções de orientação política setorial.
O CRA regula atualmente os sistemas de saneamento das 15 maiores cidades de Moçambique:
Maputo/Matola, Beira/Dondo, Quelimane, Nampula, Pemba, Chókwè, Xai-Xai, Maxixe,
Inhambane, Tete/Moatize, Manica, Nacala, Angoche, Lichinga e Cuamba.
No que diz respeito a área de abastecimento e ao nível dos serviços prestados na capital do país,
a cidade de Maputo e Matola tem hoje 1,5 milhões de habitantes, dos quais 45% tem acesso a
água tratada. O esgoto coletado se restringe a 3 bairros de Maputo. O índice de perdas é de
51%, mas muitos estudos contestam a veracidade desse número. O serviço é prestado pela
companhia de saneamento da cidade (AdeM – Águas de Maputo), que foi estatizada em 2003
depois de um período sob domínio de investidores portugueses e franceses. Hoje a empresa se
mantém de responsabilidade do governo central.
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Figura 1 – Os sistemas de saneamento existentes em Moçambique.
Estabelecido o novo quadro legal e institucional, o Governo decide que os sistemas de
abastecimento de água de Maputo/Matola, Beira/Dondo, Quelimane, Nampula e Pemba sejam
geridos por operador privado. Em função das condições de viabilidade e risco de cada sistema,
verifica-se que em Maputo existem condições de delegar toda a exploração do sistema, em
regime comercial, enquanto as condições de viabilidade dos restantes quatro sistemas eram
ainda fracas. Assim, em 1999, o FIPAG assina, por um lado, um contrato de cessão de
exploração, de 15 anos, com a “Águas de Moçambique (AdeM), um consórcio de operadores
privados estrangeiros liderados por um operador privado francês, a SAUR Internacional, S.A,
aliada à Águas de Portugal (AdP), e ainda à pequenos investidores locais, para a exploração do
sistema Maputo/Matola. Em paralelo, o FIPAG assina contratos de cinco anos, de gestão de
sistemas de abastecimento de água em quatro capitais provinciais das regiões centro e norte do
país, nomeadamente, Beira, Nampula, Quelimane e Pemba.
Os contratos com os operadores privados e os programas associados de investimentos
financiados por doadores estão focalizados na reabilitação e no aumento da capacidade de
abastecimento dos sistemas. Devido à baixa capacidade e de desempenho da infra-estrutura
então existente, os recursos disponibilizados para aumentar as ligações e a cobertura eram,
nesta fase, relativamente limitados. Os operadores eram responsáveis pela concepção,
preparação de concursos e supervisão de grandes programas de investimento de capital.
Os primeiros três anos de operacionalização do QGD seriam marcados por vicissitudes de
natureza diversa, que desaceleraram o desempenho do operador e afetaram o ritmo da
implementação dos contratos. Em Fevereiro/Março de 2000 Moçambique foi fustigado por fortes
enxurradas, que viriam piorar o nível de degradação dos sistemas, retardando também o
arranque efetivo dos projetos de reabilitação planejados. A capacidade de resposta da AdeM é
então posta à prova, mostrando a fragilidade da gestão da empresa.
Esta sucessão de perturbações culminou em Dezembro de 2001, com a operadora líder, a SAUR
Internacional, a retirar-se do consórcio, no decurso da renegociação do contrato com o Governo:
a SAUR Internacional reagia assim, aos resultados bastante negativos do exercício econômico de
2000. No entanto, de acordo com fontes externas, as verdadeiras razões de retirada da SAUR
estiveram assentes na mudança de estratégia da principal acionista da empresa, o Grupo
Bougues que, pressionado pelos seus acionistas, tinha tomado a decisão de vender a SAUR e
eliminar os seus projetos não lucrativos. Subsequentemente, o FIPAG alcança um acordo com a
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Águas de Portugal (AdeP), a qual passa a assumir a liderança do consórcio em Dezembro de
2001, substituindo a SAUR.
Atualmente, o Estado através do FIPAG, tem uma dominância na gestão das empresas de água
do pai, inclusive da AdeM. O fortalecimento da participação do setor privado nacional é hoje
buscado para substituir os investidores estrangeiros que saíram do setor. Deste modo, o Estado
deverá deter uma participação forte nas Sociedades de fornecimento de água potável, pelo
menos numa fase inicial. A ideia é que o Estado assuma a gestão das empresas de água, como
faz hoje com a AdeM através do FIPAG, para preparar essas empresas para uma nova e futura
rodada de privatização, desta vez de preferência para capitais nacionais.
OS FORNECEDORES PRIVADOS DE ÁGUA
Os fornecedores privados de água, que atendem cerca de 40% da população da grande Maputo,
são pessoas que captam água subterrânea com equipamentos simples e que fornecem água a
um bairro ou um grupo de casas. Essas ligações são normamente feitas por mangueiras e
encanamentos e mangueiras enterrados (muitas vezes não mais que 30 cm abaixo da superfície)
ou a céu aberto. As casas atendidas pagam pela água (cerca de 50 a 100 meticais ou de 4 a 8
reais) aos fornecedores privados e a água não tem nenhum controle de qualidade ou de volume
fornecido.
Esse grupo informal que atua no setor de saneamento da Grande Maputo, uma região com cerca
de 1,5 milhões de pessoas, tem suas origens nas deficiências da antiga empresa colonial
portuguesa de abastecimento de água. Ainda no período colonial, a empresa gerida pelos
portugueses não tinha interesse em levar água para regiões que começavam a se urbanizar no
entorno do centro da cidade, centro este conhecido como a “cidade de cimento”. Essa região
central era a área ocupada principalmente por colonos portugueses e estrangeiros e contava com
bom sistema de abastecimento de água. Fora dessa região central, áreas periurbanas
começavam as ser formadas antes de 1975 e não estavam na prioridade de saneamento dos
portugueses.
Com a independência de Moçambique em 1975, as regiões periurbanas de Maputo começam a
ganhar cada vez mais habitantes. A empresa, agora estatizada e de controle do governo
moçambicano independente e autônomo, muda seu jeito de olhar para as regiões periurbanas.
Diferente dos portugueses, o pensamento da empresa (reflexo do pensamento socialista que
dominava o governo central e o partido dominante, a FRELIMO) era de que toda a população de
Maputo tinha o direito ao acesso a água. Mas as dificuldades foram muitas e graves, e o período
de 1975 a 1992 foi marcado pelo regime socialista e pela guerra civil. Isso representou na prática,
para o setor de saneamento, uma quase total incapacidade de investimento e de expansão da
rede de abastecimento de água em Maputo.
Nesse contexto histórico surgem os fornecedores privados de água, criando sistemas de
captação e de fornecimento de água para os bairros periurbanos (periféricos). Resumindo, na
ausência do serviço regular e público de abastecimento de água, surgem os fornecedores
privados. Eles ganham corpo e aumentam em número (de fornecedores e de “consumidores”
atendidos) à medida que a população de Maputo cresce. Hoje, a população de Maputo, Matola e
Boane é de aproximadamente 1,7 milhões de pessoas.
Após o fim da guerra civil e da abertura do mercado moçambicano ao regime capitalista, coisas
que ocorreram em processos lentos e graduais ao longo no início da década de 90, o quadro
institucional de saneamento em Maputo muda. É criado o FIPAG e a empresa municipal é
privatizada, passando a se chamar Águas de Maputo (AdeM). Mas o quadro para os
fornecedores privados de água não muda: FIPAG e AdeM continuavam com uma capacidade
muito restrita de investimento e de expansão da rede. Isso somado ao crescimento da periferia
de Maputo fez expandir ainda mais os fornecedores privados de água.
O quadro hoje é de uma relação conflituosa entre esses fornecedores privados e a companhia de
água da cidade, a AdeM, e o FIPAG. Lembrando que hoje o FIPAG é o maior acionista da AdeM.
A companhia de água deseja expandir sua rede para as áreas periféricas, o que lhe significaria
aumento das vendas e, consequentemente, da arrecadação de tarifas. Isso poderia tornar a
empresa atraente para que investidores estrangeiros aplicassem recursos na empresa e tivessem
retorno. Mas essa pretensão da empresa de água de Maputo (AdeM) entra em grave conflito com
os fornecedores privados de água, que perderiam seus negócios de fornecimento de água para a
população dos bairros periféricos. Pode-se dizer que Maputo vive hoje, nas áreas periurbanas,
uma guerra da água, travada entre quem deseja fornecer água para a imensa população dessas
áreas.
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CONCLUSÃO
A AdeM tem interesse em expandir sua atuação mas encontra barreiras junto aos fornecedores
privados, já que estes atendem a uma boa fatia dos domicílios da capital. Os limites à expansão
dos domicílios atendidos pela AdeM, aliada a alta inadimplência, faz com que os esforços do
governo de Moçambique em expandir o faturamento da empresa e torná-la rentável se tornem
uma missão fracassada. O resultado disso é a saída de investidores da AdeM, que se tornou uma
empresa pública novamente em 2003. Atualmente os investimentos em saneamento são
amparados por recursos internacionais vindos do BID (Banco Islâmico de Desenvolvimento),
governos de países europeus e ONG’s internacionais e são realizados pelo FIPAG, não pela
AdeM. Cabe, pelo marco legal do saneamento do setor no país, que o CRA concilie interesses
dos atores envolvidos, o que inclui os fornecedores privados, e assim crie condições para novos
investimentos e para a melhoria dos serviços.
BIBLIOGRAFIA
AdeM – Relatório Anual 2013 – Maputo
CRA – Relatório Retrospectivo (1999-2009) – Maputo CRA – Relatório ao Governo 2012 – Maputo
ENGELS, F. Do socialismo utópico ao socialismo científico. In: MARX e ENGELS. Obras
Escolhidas. São Paulo: Alfa-Omega, 1988, volume 2.
HARVEY, David. O Novo Imperialismo. Edições Loyola, 2° Edição, 2005.
MACUENE, José Jaime. - “Reformas Econômicas em Moçambique: atores, estratégias e
coordenação”. In: FRY, Peter (org). Moçambique – Ensaios. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2001.

453

IX Congresso Brasileiro de Regulação e 3º ExpoABAR

DIRETRIZES REGULATÓRIAS PARA OPERAÇÃO E
MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRANSBORDO DE
RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS
Élen Dânia Silva dos Santos(1)
Bacharel em Química - UNB. Mestre em Saúde Pública pela Escola Nacional de Saúde Pública –
ENSP/FIOCRUZ. Reguladora de Serviços Públicos da Agência Reguladora de Águas, Energia e
Saneamento Básico do Distrito Federal – Adasa.
Kaoara Batista de Sá (2)
Bacharel em Química Ambienta - UNESP. Especialista em Tratamento e Disposição Final de
Resíduos Sólidos e Líquidos - UFG. Reguladora de Serviços Públicos da Agência Reguladora de
Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal – Adasa.
Silvo Gois de Alcantara(3)
Bacharel em Ciências Contábeis - UNB. Regulador de Serviços Públicos da Agência Reguladora
de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal – Adasa.
Endereço(1): Setor Ferroviário - Parque Ferroviário de Brasília - Estação Rodoferroviária,
Sobreloja - Ala Norte - Brasília - DF - CEP: 70631-900 – Brasil – Tel: +55 (61) 3961-4900 – e-mail:
elen.santos@adasa.df.gov.br
RESUMO
As estações de transbordo de resíduos são uma alternativa ambiental e economicamente viável,
que funcionam como pontos intermediários de destinação dos resíduos coletados na cidade,
criadas em razão da distância entre a área de coleta e o aterro sanitário.
No presente trabalho foram destacadas algumas vantagens na utilização de estações de
transbordo, como a economia de transporte, trabalho e energia; a redução de custos e das
frentes de descarga; e a versatilidade, propiciando minimização dos impactos sobre a operação
de coleta. Também foram identificados os melhores procedimentos para concepção e operação
de estações de transbordo.
Diante dos dados levantados e com base nas competências da entidade reguladora sobre os
serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos foi elaborada uma proposta de
diretrizes para operação e manutenção de estações de transbordo, visando à melhoria da
qualidade na prestação dos serviços e minimizar a possível ocorrência dos problemas elencados.
As normas de regulação se fazem necessárias para garantia de uma operação adequada,
minimização dos impactos sociais e ambientais e melhoria da qualidade da prestação dos
serviços, visto que as estações de transbordo e sua operacionalização têm impactos sociais e
ambientais, assim como qualquer outra etapa de gestão de resíduos sólidos, necessitando de
acompanhamento técnico e monitoramento permanentes
Palavras-chave: Estação de transbordo; Regulação; Diretrizes.
INTRODUÇÃO
Os serviços de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, segundo a Lei Federal nº
11.445/2007, são definidos como o conjunto de atividades, infraestruturas e instalações
operacionais de coleta, transbordo e transporte, tratamento e destino final do resíduo doméstico
e do resíduo originário da varrição e limpeza de logradouros e vias públicas. No Distrito Federal,
estes serviços são de competência do Serviço de Limpeza Urbana - SLU, entidade autárquica
vinculada à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos.
As estações de transbordo (ETR) são criadas em função da considerável distância entre a área de
coleta e a área de disposição final (por exemplo: aterro sanitário). As ETR, portanto, são locais
onde o resíduo é descarregado dos veículos coletores e depois, colocado em veículos de maior
capacidade de carga que os levam até seu destino final.
Essas estações são normalmente criadas em razão da distância entre a área de coleta e o aterro
sanitário. De acordo com Barros (2012), a partir de uma determinada distância começa a ser
inviável economicamente o deslocamento dos caminhões convencionais de coleta, com
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capacidade de carga de 7 a 10 toneladas ou 15 a 20 m³, até os locais de tratamento e disposição
final dos resíduos. Assim, as estações de transbordo ou de transferência de resíduos surgem
como alternativa ambiental e economicamente viável.
O Distrito Federal, assim como uma grande quantidade de municípios brasileiros, não dispõe
ainda de local ambientalmente adequado para disposição final dos resíduos sólidos gerados em
seu território, depositando os seus resíduos em um lixão, localizado na Cidade Estrutural.
No caminho entre a coleta e a disposição final, o Distrito Federal utiliza dispositivos como as
ETR, as quais estão operando com algumas inadequações do ponto de vista sanitário, ambiental
e técnico-operacional.
A Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal - Adasa
possui a competência legal de regular plenamente os serviços públicos de limpeza urbana e
manejo de resíduos sólidos.
De acordo com o art. 23 da Lei Federal n° 11.445/2007, compete à entidade reguladora editar
normas relativas às dimensões técnica, econômica e social de prestação dos serviços, que
abrangerão, dentre outros, padrões e indicadores de qualidade da prestação dos serviços bem
como os requisitos operacionais e de manutenção dos sistemas.
Sabe-se que as ETR e sua operacionalização têm impactos sociais e ambientais, assim como
qualquer outra etapa de gestão de resíduos sólidos, necessitando de acompanhamento técnico e
monitoramento permanentes. Desta forma as normas de regulação se fazem necessárias para
garantia de uma operação adequada, minimização dos impactos sociais e ambientais e melhoria
da qualidade da prestação dos serviços.
OBJETIVO
Diante da realidade vivenciada pelo Distrito Federal e da necessidade de regulação dos serviços
públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, foi elaborado por técnicos da Adasa o
presente trabalho, que tem como objetivo apresentar as vantagens, os melhores procedimentos
para instalação, operação e manutenção de estações de transbordo de resíduos sólidos urbanos,
propondo diretrizes regulatórias para melhoria da qualidade dessa atividade.
CARACTERÍSTICAS DAS ESTAÇÕES DE TRANSBORDO E SUAS VANTAGENS
A atividade de transbordo é realizada em unidades instaladas geralmente próximas aos centros
de grande geração de resíduos para que os caminhões de coleta, depois de cheios, façam a
descarga e retornem para complementar o roteiro de coleta.
Ao se utilizar as estações de transbordo, os caminhões convencionais de coleta (compactadores
ou não) somente coletam os resíduos sólidos nas vias para os descarregarem nas ETR; cabendo
o transporte desses resíduos, das ETR ao destino final, a outros veículos de maior capacidade de
carga e adequados a esta tarefa.
Estações de transbordo de resíduos tornam a coleta dos resíduos sólidos mais eficiente e
reduzem custos globais de transporte, emissões atmosféricas, uso de energia, tráfego de
caminhões e desgaste das vias públicas.
Paradoxalmente, uma estação de transferência agrega custos à atividade de coleta/transporte,
ainda assim, será tanto mais viável em termos econômicos quanto maior seja a distância entre os
centros de massa das áreas de geração de resíduos sólidos e os seus locais de destinação final.
Segundo Barros (2012) as estações de transbordo são edifícios fechados, em sua totalidade ou
parcialmente, de modo a conseguirem a redução dos impactos causados por maus odores,
ruídos e pelo espalhamento dos resíduos sólidos. Os cuidados com estética se inserem numa
política de boa vizinhança, uma vez que as instalações de transferência provocam, além dos
incômodos supracitados, a depreciação econômica da região.
O processo de transferência de resíduos pode ser realizado por caminhões ou outros veículos
maiores, ou vagões ferroviários ou barcaças, conforme a realidade de cada região. Quando for
constatada a viabilidade para utilização de estações de transferência ou transbordo, os
caminhões de coleta convencionais tem uma tarefa única, realizar a coleta.
Ao se instalar uma estação de transbordo devem-se definir quais serão todos os tipos de
resíduos que poderão ser recebidos no local, pois determinados resíduos devem ser inaceitáveis
em uma ETR por várias razões. Não podem ser aceitos resíduos proibidos por normas estaduais
ou federais (por exemplo, produtos eletroeletrônicos, pilhas e baterias, materiais radioativos);
resíduos de processamento difícil ou caro (por exemplo, pneus); resíduos que possam
representar um perigo à saúde ou de incêndio; resíduos que sejam proibidos no local de
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disposição final para onde são destinados os resíduos da ETR; resíduos sujeitos a reciclagem;
resíduos tão grandes que possam danificar caminhões ou equipamentos ao longo das operações
de carregamento de resíduos. Alguns exemplos: objetos volumosos, como troncos de árvores,
colchões, ou móveis; resíduos hospitalares infecciosos; resíduos perigosos; explosivos, materiais
radioativos; tanques de combustível (mesmo que vazio); aparelhos; animais mortos; líquidos e
lamas; etc. Sendo esta é uma lista geral, algumas estações de transferência podem ser
configuradas para processar estes resíduos, enquanto outras podem ter uma lista mais extensa
de materiais inaceitáveis.
METODOLOGIA UTILIZADA
O trabalho foi desenvolvido com base em pesquisa bibliográfica e realização de visitas técnicas
para o conhecimento de boas práticas nacionais relacionadas ao tema. Na pesquisa bibliográfica
(ou de fontes secundárias), foram utilizados livros e publicações especializadas.
Com o objetivo de conhecer experiências nacionais de referência relacionadas à concepção,
operação e manutenção de estações de transbordo, foram realizadas visitas técnicas às
Estações de Transbordo de Belo Horizonte/MG (figura 1) e também à Estação de Transbordo da
Ponte Pequena, em São Paulo/SP (figura 2). A estação de transbordo Belo Horizonte/MG, tornouse importante mecanismo para gestão integrada dos
resíduos sólidos urbanos, além de
referência na utilização de transbordo, tendo sido adotado o modelo sem compactação dos
resíduos. Em Belo Horizonte houve aproveitamento da área do antigo aterro sanitário, o que
minimizou os impactos ambientais e sociais que porventura viessem a surgir em decorrência da
implementação da estação de transbordo.
A obra é resultado de uma parceria entre União e Município, consistindo em galpão de concreto e
metal, com área de 4.435m², coberto e equipado com sistema de exaustão, para minimizar a
proliferação de odores, onde os veículos coletores compactadores (capacidade média de 15m³)
transferem os resíduos coletados para carretas com capacidade de 50m³, para posteriormente
serem transportados e dispostos no Aterro Sanitário de Macaúbas, localizado em Sabará/MG.
A estação de transbordo de Belo Horizonte possui área interna para acesso, manobra e descarga
dos caminhões em dois níveis, com diferença de 5 metros, possuindo capacidade para até 24
caminhões coletores compactadores, que têm acesso pelo nível superior, descarregarem
simultaneamente em 8 carretas com capacidade de 40 toneladas cada. A estação de transbordo
de Belo Horizonte recebe atualmente 510 toneladas diariamente apenas de RSD, equivalente a
60% dos resíduos produzidos pelo município.

Figura 1: Operação da Estação de Transbordo de Belo Horizonte
A Estação de Transbordo da Ponte Pequena, em São Paulo, foi construída para reclusão total de
resíduos, possuindo pressão negativa que consiste em um sistema com potentes exaustores que
captam e conduzem os gases emitidos pelos resíduos para uma sequência de filtros, em um ciclo

456

IX Congresso Brasileiro de Regulação e 3º ExpoABAR

de 10 renovações por hora. As cortinas de ar em todas as aberturas do edifício possibilitam a
saída de ar apenas pelo sistema de filtragem, devolvendo ar limpo à atmosfera. Além disso, a
cortina também permite a entrada do ar externo para renovação do ar interno da estação.
As novas instalações contemplam uma gestão mais eficaz dos efluentes líquidos gerados no
interior do fosso de 4.000 m³. Estes são contidos em piso estanque de concreto, revestido com
película de proteção ao ataque químico e conduzidos para um reservatório específico que,
posteriormente, são enviados para tratamento final pela empresa de saneamento básico de São
Paulo.
Para controlar a eficiência do novo tratamento de odores da estação, um sistema capta e
monitora, a partir de sensores e em tempo real, o ar em torno da ETR. O controle também é feito
a partir de uma Estação Meteorológica, espécie de biruta eletrônica que mede a direção, a
velocidade dos ventos e a pressão atmosférica.

Figura 2: Estação Mecanizada de Transbordo de Ponte Pequena/SP.
RESULTADOS OBTIDOS
VANTAGENS DAS ESTAÇÕES DE TRANSBORDO
Foram destacadas algumas vantagens na utilização de estações de transbordo, entre elas:
• Economia de transporte: a carga útil de um veículo transportador varia de 18t até 40t, contra
de 4t a 10t dos caminhões convencionais de coleta;
• Economia de trabalho: necessidade de menos mão-de-obra para transporte até o destino final,
não necessitando de garis, otimizando o serviço a ser executado pelo gari-coletor.
• Economia de Energia: os consumos de combustíveis assemelham-se entre os caminhões de
coleta (compactador ou caçamba) e os caminhões de transporte ao destino final (carretas),
sendo assim é possível transportar maior quantidade de resíduos com custo menor.
• Redução de custos: observa-se redução nos custos relacionados à manutenção dos
equipamentos, desgastes e/ou quebras, bem como redução da distância percorrida pelos
veículos.
• Versatilidade: o uso de estações de transbordo proporciona versatilidade em virtude de
propiciar flexibilidade quando há necessidade para alteração de local de tratamento e,
principalmente, de destinação final dos resíduos, propiciando impacto mínimo sobre a
operação de coleta.
• Redução da(s) frente(s) de descarga: há redução das frentes de descarga na área de
disposição final, em decorrência da redução do quantitativo de veículos transportadores,
otimizando a operação no aterro, implicando em menores requerimentos de recobrimento e
melhores condições de segurança no local, devido à redução do trânsito.
DIRETRIZES SOBRE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRANSBORDO:
Diante dos dados levantados foi elaborada uma proposta de requisitos mínimos (itens 5.2.1 a
5.2.7) para operação e manutenção de estações de transbordo, visando à melhoria da qualidade
na prestação dos serviços e a minimizar a ocorrência dos seguintes problemas:
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A.
B.
C.
D.
E.
F.

Ruídos;
Odores;
A presença de roedores bem como de demais vetores;
Resíduos soltos nas redondezas da instalação,
Emissões atmosféricas e poeira; e
Contaminação do solo.

RESPONSABILIDADES DO PRESTADOR DE SERVIÇOS
É de responsabilidade do prestador de serviços a instalação, operação e a manutenção das
estações de transbordo de resíduos sólidos urbanos. Portanto, cabe a este garantir condições
satisfatórias de segurança, manutenção, higiene e conservação das instalações e demais
estruturas das estações de transbordo, inclusive a limpeza das vias nos acessos e no entorno
das estações. Assim como manter programa de controle permanente de vetores em especial de
insetos, roedores e aves.
Para garantir condições adequadas de trabalho no local o prestador de serviço deve elaborar e
implementar um Plano de Segurança do Trabalho, de acordo com as normas legais e
regulamentares do Ministério do Trabalho e com as da Associação Brasileira de Normas Técnicas
- ABNT pertinentes.
CARACTERÍSTICAS DAS ESTAÇÕES DE TRANSBORDO
Foram identificadas as características mínimas essenciais para a correta concepção e
implantação de estações de transbordo:
A. Placa de identificação visível, afixada no acesso da estação contendo endereço, horário de
funcionamento, número de telefone e correio eletrônico do prestador de serviços e da
entidade reguladora;
B. Guarita e portões para controle de acesso de pessoas e veículos;
C. Portões distintos para entrada e saída de veículos;
D. Balanças rodoviárias para pesagem de todas as cargas de resíduos sólidos que chegarem
ou saírem das estações com sistema automatizado de registro e controle de cargas;
E. Vias internas:
F. Pavimentadas e capazes de garantir tráfego de veículos pesados;
G. Organizadas, sempre que possível, de forma a impedir o cruzamento entre veículos;
H. Sinalizadas com indicações e fluxos de veículos para carga e descarga;
I. Pátios de tamanhos adequados para manobra dos veículos que transitam no local;
J. Espaço destinado ao estacionamento dos veículos coletores e de transporte que
aguardam descarga ou carga de forma a não bloquear as vias públicas e impedir o tráfego
de veículos particulares e pedestres;
K. Espaço de estacionamento separado para veículos particulares;
L. Prédio administrativo, sanitários e vestiários;
M. Área operacional coberta, com piso impermeável e dimensionada de forma a suportar a
quantidade de resíduos sólidos e o tráfego dos veículos no local;
N. Áreas, com os mesmos requisitos das áreas operacionais, para armazenamento
temporário dos resíduos sólidos quando da ocorrência de situações de emergências e
contingências que impeçam o transporte para destinação final;
O. Estrutura de proteção para evitar o tombamento de veículo coletor durante a descarga;
P. Redes de drenagem de chorume e dos líquidos resultantes da lavagem das áreas
operacionais com tanque de acumulação vedado de forma a impedir a entrada de águas
pluviais e a saída de odores;
Q. Sistema de drenagem de águas pluviais;
R. Iluminação adequada das vias e edificações;
S. Cercamento de todo o perímetro construído com tela ou alvenaria;
T. Barreira vegetal em todo perímetro constituída por espécies que dificultem a vazão de
odores e ruídos para vizinhança;
U. Equipamentos de proteção contra descargas atmosféricas;
V. Equipamentos de combate a incêndio.
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CRITÉRIOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
Foram identificados os melhores procedimentos para operação e manutenção das ETRs,
devendo a atividade ser realizadas de forma a prevenir problemas técnicos e ambientais.
Visando a qualidade da prestação dos serviços, os veículos coletores dos resíduos sólidos
deverão apresentar Manifesto de Transporte de Resíduos (MTR) e terem sua carga inspecionada
antes da sua disposição na área operacional. Para garantir uma melhor operação entende-se que
somente poderão ser recebidos nas estações de transbordo os seguintes resíduos:
A. Resíduos Sólidos Urbanos, Classe II-A, conforme a ABNT NBR 10.004/2004 e suas
alterações, exceto resíduos de podas de árvores;
B. Resíduos Sólidos produzidos por grandes geradores que possuam natureza e composição de
resíduos sólidos domiciliares; e
C. Resíduos Sólidos destinados à logística reversa, desde que recebidos e armazenados em
áreas separadas das áreas operacionais destinadas aos resíduos sólidos urbanos.
Sendo que, a recepção de resíduos sólidos dos itens b e c devem ser condicionadas à
remuneração do prestador de serviços nos termos das normas legais, contratuais e de regulação.
A carga que não atenda às condições acima elencadas não poderá ser recepcionada na unidade,
cabendo ao prestador de serviços orientar sobre a destinação final dos respectivos resíduos
sólidos.
Na operação da estação de transbordo o prestador de serviços deverá:
A. Registrar e pesar todos os veículos coletores e de transporte na entrada e na saída da
estação de transbordo e transferir os dados automaticamente para um Sistema de
Gerenciamento de Informações e Controle (SIGIC);
B. Transferir para o local de destinação final todos os resíduos sólidos urbanos e os de grandes
geradores que ingressarem na ETR no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas de sua
recepção;
C. Realizar a transferência dos resíduos sólidos para destinação final observando
preferencialmente a sua ordem de ingresso na estação.
D. Realizar a limpeza e a conservação das áreas internas e circunvizinhas bem como dos
sistemas de drenagem;
E. Realizar todas as atividades operacionais preferencialmente em ambientes fechados;
F. Minimizar a geração de ruídos e poeiras;
G. Lavar as áreas operacionais destinadas ao transbordo dos resíduos sólidos urbanos e de
grandes geradores pelo menos a cada dois dias;
H. Tratar ou transferir regularmente para tratamento os líquidos drenados das áreas
operacionais.
Imediatamente após o carregamento dos veículos de transporte deverá ser feita a cobertura
adequada da carga, de forma a evitar o derramamento de resíduos sólidos nas vias de circulação
internas da estação e nas vias públicas, durante o transporte para os locais de destinação final.
Visando melhores condições de operação e segurança, somente deve ser permito acesso à
estação de transbordo, por veículos coletores e de transporte, devidamente cadastrados;
máquinas destinadas ao desempenho de atividade na estação; pessoal próprio ou terceirizado; e
visitantes autorizados devidamente identificados e cadastrados, sendo obrigatório o uso de
equipamentos de proteção individual – EPI por todas as pessoas nas áreas operacionais da
estação de transbordo.
Para viabilizar o devido processo de regulação o prestador de serviços deverá comunicar ao ente
regulador a ocorrência das situações elencadas na Tabela 1, informando qual a estação de
transbordo afetada; qual o tipo da ocorrência; quais atividades interrompidas; qual o motivo e o
provável período de ocorrência; quais as providências adotadas e qual a previsão para o efetivo
restabelecimento das atividades.
Tabela 1: Comunicação ao ente regulador sobre ocorrências na ETR.
Ocorrência
Interrupções programadas de qualquer atividade
inerente às estações de transbordo.

Prazo para comunicação
Mínimo de 2 (dois) dias úteis de
antecedência.
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Interrupções não programadas.

Máximo de 12 (doze) horas a partir do fato
que motivou a comunicação.

Permanência de resíduos sólidos por tempo
superior a 24 (vinte e quatro) horas do seu
ingresso na estação de transbordo.

Máximo de 12 (doze) horas a partir do fato
que motivou a comunicação.

SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES E CONTROLE
É recomendado ser implantado nas estações de transbordo um Sistema de Gerenciamento de
Informações e Controle (SIGIC), que deverá ser interligado às balanças rodoviárias, efetuar o
registro automático das cargas e veículos, possibilitar o processamento dos dados,
armazenamento das informações e geração de relatórios, contendo, entre outras, informações
consolidadas sobre quantidade total recebida e transportada diariamente, agrupada por
empresas, outros coletores e tipos de resíduos sólidos. As informações registradas devem ser
disponibilizadas para o ente regulador. O SIGIC deverá registrar, no mínimo, as seguintes
informações:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.

Data e hora de entrada e saída do veículo;
Placa do veículo;
Empresa responsável;
Origem da carga;
Destino da carga;
Peso do veículo carregado e vazio;
Peso da carga;
Tipo de resíduos;
Tarifas ou preços públicos cobrados;
Registros de interrupções programadas e não programadas das atividades;
Acidentes e qualquer outra anormalidade ocorrida na operação;

PLANO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
Cada estação de transbordo deve ter um Plano de Operação e Manutenção (POM) que deverá
ser aprovado pelo ente regulador e atualizado a cada 4 (quatro) anos após a primeira edição ou
sempre que algum fator superveniente assim o exigir. O POM deverá estar disponível online e
deve conter, no mínimo, os seguintes elementos:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

Planta das instalações e respectivas locações;
Capacidade instalada de recepção e transferência diária de resíduos sólidos;
Dias e horários de funcionamento da unidade;
Quantidades de pessoas necessárias na operação e discriminação das funções e cargos;
Descrição dos resíduos sólidos aceitáveis e inaceitáveis;
Procedimentos para desviar os resíduos sólidos inaceitáveis antes e após a descarga;
Descrição detalhada das atividades operacionais e respectiva frequência de realização;
Procedimentos de manutenção de cada componente, incluindo as edificações, máquinas,
equipamentos e respectiva periodicidade de realização;
I. Treinamento de servidores e demais empregados;
J. Regras e normas de segurança.
PLANO DE CONTINGÊNCIA E EMERGÊNCIA
A Estação de Transbordo deve ter um Plano de Contingência e Emergência (PCE) no qual seja
identificado os potenciais perigos e eventos perigosos mais significativos para todas as umas das
atividades desenvolvidas nas ETRs. O PCE deverá ser aprovado pelo ente regulador e atualizado
a cada 4 (quatro) anos após a primeira edição ou sempre que algum fator superveniente assim o
exigir. O PCE deverá estar disponível online e conter, no mínimo as providências a serem
adotadas nas seguintes situações:
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A. Queda de energia, com as providências para a gravação de informações e manutenção em
funcionamento do SIGIC e para operação dos demais equipamentos afetados;
B. Indisponibilidade de veículos de transporte ocasionado por caso fortuito ou força maior;
C. Indisponibilidade de balança em casos de defeitos técnicos e outros;
D. Falhas em máquinas e equipamentos que dificultem ou impeçam a execução das atividades
operacionais;
E. Incêndio, com os procedimentos de resposta e contenção;
F. Identificação de resíduos perigosos, com procedimentos para remoção, destinação adequada
e identificação de sua origem;
G. Lesões em pessoas, incluindo procedimentos de primeiros socorros, números de telefones de
emergência e rotas para hospitais próximos;
H. Interrupção dos serviços de abastecimento de água na estação;
I. Falha no sistema de drenagem e tratamento das águas pluviais e/ou chorume.
PRINCIPAIS VEDAÇÕES
É vedado nas estações de transbordo:
A. O recebimento de resíduos perigosos, da construção civil e de podas;
B. A realização, nas áreas operacionais, de triagem de materiais para fins de reciclagem;
C. A presença de quaisquer pessoas não autorizadas;
D. A saída de veículos de transporte sem a cobertura da carga;
E. O armazenamento de resíduos sólidos destinados à logística reversa na mesma área
destinada ao transbordo dos resíduos sólidos urbanos e de grandes geradores.
CONCLUSÕES/RECOMENDAÇÕES
O principal objetivo das estações de transbordo é a diminuição de custos do sistema,
propiciando maior eficiência na coleta. A obrigatoriedade de seu funcionamento atendendo a
padrões que atendam os critérios ambientais e de regulação pode gerar aumento do custo.
Ademais, devem ser consideradas áreas adicionais, por exemplo, para manobras e
estacionamento de caminhões, e até para algum afastamento das instalações em relação à
população circunvizinha (BARROS, 2012).
Pode-se observar, portanto, que essas instalações são de grande valia para o planejamento
integrado dos serviços públicos de manejo de resíduos sólidos urbanos.
A regulação dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos ainda não se
consolidou no Brasil. Embora inúmeras entidades reguladoras estaduais, municipais ou
consórcios de regulação possuam a competência para regular tais serviços, ainda não há normas
emitidas por essas entidades que disponham sobre o tema.
Nesse sentido, conclui-se que o trabalho em questão pode contribuir não só para a melhoria da
qualidade da prestação dos serviços no Distrito Federal, sobretudo o transbordo, mas também
para a materialização da regulação desse setor no Brasil.
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RESUMO
O trabalho objetiva explicitar os efeitos de políticas de incentivo à melhoria da conversão de
recursos naturais em energia, focando o papel da cogeração na oferta de energia elétrica. A
cogeração aumenta a confiabilidade no abastecimento de eletricidade, como também reduz
custos operacionais nas instalações dos usuários.
Ações de regulação, desde que adequadamente planejadas, podem incentivar o aumento da
participação desta modalidade de geração na oferta de energia elétrica. A aplicação de ações de
regulação e fiscalização em sistemas de cogeração pelo agente regulador estadual aperfeiçoa as
operações de suprimento e enseja maior confiabilidade no fornecimento de eletricidade.
Uma das maneiras de firmar a cogeração a partir de biomassa no setor elétrico seria a de
contratação de energia elétrica da modalidade em licitações, onde projetos em diversas locações
poderiam disputar oportunidades de fornecimento. Estas oportunidades de competição se
materializarão com maior clareza em leilões regionais e por fonte de energia, que podem
contornar as significativas restrições que ocorrem nos leilões nacionais, como a obtenção de
permissões ambientais e de conexão ao sistema.
Demandas de regulação nestes processos se colocam, haja vista a necessidade de segurança e
confiabilidade nas transações. Agências estaduais de regulação podem atuar na concepção,
desenvolvimento e fiscalização dos procedimentos licitatórios relacionados a logística, tarifas de
transmissão, tributos e outros. Para se consolidar, a alternativa precisa se submeter a
mecanismos legais e administrativos complexos que garantam segurança na oferta e demanda,
com prazos e custos compatíveis às propostas contratadas.
PALAVRAS-CHAVE: Leilões Regionais de Energia, Autoprodução de energia elétrica, Cogeração
de energia elétrica e vapor.
INTRODUÇÃO - FUNDAMENTOS DA COGERAÇÃO
Sistemas de cogeração aumentam o rendimento térmico global de operações industriais e
comerciais. Além desta característica, têm a propriedade de aumentar a confiabilidade no
abastecimento de eletricidade, como também de reduzir custos operacionais nas instalações dos
usuários. O estabelecimento desta prática no suprimento de energia elétrica a usuários finais
contribui para o aumento da eficiência na utilização de recursos naturais na geração de energia
elétrica e calor.
Alternativa que reúne eficiência e confiabilidade às operações industriais, a cogeração ainda não
contribui com uma oferta mais expressiva à geração de energia elétrica no Sistema Interligado.
Os motivos para esta menor participação poderiam estar no potencial hidráulico das bacias
brasileiras, na modalidade preferida de geração centralizada, a ação concorrencial das
distribuidoras e a ação tímida de órgãos reguladores no passado.
A produção conjunta de calor e potência mecânica num mesmo sistema é definida como
cogeração de calor e trabalho. Também ocorre em equipamentos que geram potência a partir de
calor rejeitado de processos a altas temperaturas. Sistemas de cogeração são modalidades de
autoprodução complexas, pois além de garantir todos os benefícios da geração própria também
permitem reduções significativas de custos de produção dos processos. Em processos que
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necessitem suprimento sem interrupções, condição em que os custos das perdas potenciais de
produção são elevados, esta alternativa tem papel preponderante. Na operação em paralelo com
a rede assegura estabilidade e reduções nos custos de produção.
Apesar de poder contar com combustíveis variados como gás natural, gás de processos,
cavacos de madeira e outros, no presente trabalho o foco está no bagaço de cana de açúcar.
Este direcionamento decorre das peculiaridades do setor sucroalcooleiro, que desenvolveu
tecnologias mais eficientes tanto na área agrícola como em seus processos industriais na última
década - estes condicionantes o levaram à posição de liderança tanto na produção de
biocombustíveis, como na de geração de energia elétrica em cogeração.
PROJETOS DE COGERAÇÃO FISCALIZADOS PELA ARSESP
As análises aqui conduzidas levaram em consideração arquivos de fiscalizações da agência e a
observação do desempenho apresentado por instalações de cogeração em funcionamento;
projetos que não se viabilizaram também foram avaliados. Bancos de dados da ANEEL e
aplicativos de simulação do custo de geração das várias tecnologias de cogeração foram levados
em consideração.
A ARSESP é uma autarquia de regime especial criada pela Lei Complementar n° 1025, de 7 de
dezembro de 2007, com independência decisória, vinculada à Secretaria de Governo do Estado
de São Paulo. São três os setores de atuação da Agência Reguladora de Saneamento e Energia
do Estado de São Paulo: saneamento básico, gás canalizado e energia elétrica.
Na área de energia elétrica, a ARSESP apenas fiscaliza as distribuidoras e permissionárias no
Estado de São Paulo, por delegação da ANEEL, permanecendo a cargo desta a regulação do
setor, bem como o ônus dos custos da atuação da ARSESP na área de energia. Dentre outras
atribuições, cabe à agência federal aprovar o cronograma de fiscalizações, definir os indicadores
de qualidade dos serviços, realizar os reajustes e revisões tarifárias, assim como regular e
fiscalizar a comercialização de energia elétrica.
Somente a ANEEL, conforme Lei Federal nº 9.427/1996, tem competência para regular e fiscalizar
atividades relacionadas ao Setor Elétrico. A regra, por outro lado, comporta exceções, como as
definidas pela Resolução ANEEL nº 417, de 23 de novembro de 2010, que explicitou as
atividades que poderiam ser delegadas, dentre elas, algumas fiscalizações, a nível estadual, de
agentes do setor elétrico.
Neste contexto a ARSESP celebrou com a ANEEL os Contratos de Metas 041/2014/_SFE_ANEEL
e 043/_2014/_SFG_ANEEL que compreendem fiscalizações técnicas, comerciais e de indicadores
de desempenho de concessionárias distribuidoras de energia elétrica no Estado de São Paulo,
como também, fiscalização da operação de Pequenas Centrais Hidrelétricas e Termoelétricas
instaladas no Estado de São Paulo.
De acordo com a Resolução ANEEL nº 394/1998 PCH - Pequena Central Hidrelétrica é toda usina
hidrelétrica de pequeno porte cuja capacidade instalada seja superior a 1 MW e inferior a 30 MW.
Além disso, a área do reservatório deve ser inferior a 3 km². Pequenas Centrais Termelétricas PCT’s fiscalizadas pela ARSESP, por outro lado, em sua maioria têm a capacidade instalada
menor que 30 MW e utilizam como combustível a biomassa (bagaço de cana-de-açúcar);
também são fiscalizadas algumas unidades que utilizam como combustível gás natural, óleo
diesel, gás de síntese, gás metano, cavaco de madeira etc.
Atualmente a ARSESP em seu cadastro de empreendimentos fiscalizados opera com 269
Centrais Termelétricas e 84 Centrais Hidrelétricas no Estado de São Paulo, a maioria em
cogeração, visitados, em princípio, na periodicidade de 4 anos. No monitoramento da expansão
da oferta de energia elétrica - usinas em implantação, ou ampliação de já existentes - o ciclo de
fiscalização é anual. Na Figura 1 abaixo se detalha a quantidade de usinas e o total da potência
instalada pelo critério da forma de geração no Estado de São Paulo.
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Figura 1 - Quantidade e total da potência outorgada das centrais de geração
No ano de 2014 foram realizadas 60 ações fiscalizatórias de campo. A cada visita ou contato a
distância com um agente é aberto um processo de fiscalização e emitido o Termo de Notificação
para o envio de Relatório com as Constatações, visando corrigir as Não Conformidades
encontradas nas visitas/contatos de fiscalização.
A Fiscalização de campo da ARSESP examina critérios de segurança na operação e na
manutenção das centrais, bem como a utilização dos recursos naturais, induzindo a melhoria na
conservação das instalações e observando a segurança das pessoas, sem perder de vista a
devida regularização junto aos órgãos ambientais e corpo de bombeiros. O atendimento das
Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho também é contemplado. Verifica-se ainda
nas hidrelétricas a situação das estruturas civis das barragens.
EXEMPLOS DE APLICAÇÕES - UNIDADES DE COGERAÇÃO VISITADAS
Os sistemas de geração podem ser acionados por turbinas a gás, turbinas a vapor ou motores
alternativos de combustão interna. A seleção da tecnologia mais adequada a cada aplicação
envolve a avaliação de uma série de variáveis, começando-se pela relação potência disponível/
calor rejeitado - motores alternativos, por exemplo, costumam produzir mais energia mecânica
em detrimento de calor, quando comparados com turbinas a gás. As turbinas a gás são
atualmente mais utilizadas em aplicações de cogeração que necessitam quantidades elevadas de
calor residual para processos a jusante.
As instalações de cogeração fiscalizadas pela ARSESP seguem diferentes sistemas desta
modalidade de geração. No sistema “topping” no ciclo térmico Rankine (Figura 2), por exemplo, a
geração de eletricidade se efetiva em primeiro lugar e o vapor de escape é utilizado nos
processos à jusante. Este sistema é adotado nas usinas de açúcar e álcool (queima de bagaço de
cana de açúcar) e nas produtoras de celulose (queima de liquor negro/cavacos). A agência vista
periodicamente 180 destas unidades de produção de energia.
No sistema “bottoming” (Figura 3) o caminho é inverso: a produção de calor de acionamento
decorre de reações de processo à montante do sistema de geração - a eletricidade se apresenta
então como subproduto da atividade industrial. Como exemplo pode-se citar expansores de gás
de processo em altos fornos ou em unidades de craqueamento catalítico, ou ainda instalações
produtoras de ácido sulfúrico - ambas geram vapor no ciclo Rankine. A agência fiscaliza
periodicamente 8 destas unidades.

Figura 2 - Cogeração em arranjo “Topping” - Ciclo Rankine
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Figura 3 - Cogeração em arranjo “Bottoming” - Ciclo Rankine

As turbinas a gás (Figura 4) operam segundo o ciclo térmico Brayton e, em aplicações de grande
porte, participam de arranjos em ciclos combinados com caldeiras e turbinas a vapor acionadas
pelo vapor de escape das turbinas a gás. O combustível mais adequado é o gás natural, se bem
que alguns modelos podem operar alternativamente com óleo diesel ou até “cycle oil”. No
escape os gases passam por trocadores para geração de vapor, que, eventualmente, podem ser
equipados com queima complementar. Três destas unidades são fiscalizadas periodicamente
pela ARSESP, todas no setor industrial de alimentação. As unidades gozam de condições
diferenciadas de preço do gás.

Figura 4 - Cogeração com Turbina a Gás em arranjo “Topping” - Ciclo Brayton
Motores de combustão interna acionados a gás natural operam segundo o ciclo térmico Otto e
são adequados em aplicações em que haja maior demanda de energia elétrica em relação a calor
em processos de jusante - têm condições de aplicação em projetos menor porte. No escape os
gases passam por trocadores que geram vapor em baixa pressão ou água quente, sendo ainda
muito empregados na geração de água gelada em “chillers” de absorção, como indicados na
Figura 5. Mais de dez destas unidades são fiscalizadas periodicamente pela ARSESP,
empregadas basicamente em escritórios, shopping centers e indústrias. O preço do gás natural,
no entanto, tem impactado negativamente a rentabilidade destas unidades.
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Figura 5 - Cogeração Motor a Gás: Geração de Frio em Chiller de Absorção - C. Otto

EVOLUÇÃO PARTICIPAÇÃO DE FONTES ALTERNATIVAS COMPLEMENTARES NA
GERAÇÃO
A Empresa de Pesquisa Energética - EPE, órgão do Ministério de Minas e Energia - MME, lançou
recentemente o Plano Decenal de Expansão de Energia 2023. Neste trabalho, dentre outras
avaliações, projetam-se estimativas do parque de geração nacional segundo várias fontes,
resumidas na Figura 6 abaixo.

Figura 6 - EPE - Evolução da Capacidade Instalada Nacional por Fonte.
As conclusões que podem ser extraídas do trabalho estão direcionadas ao crescimento
significativo no horizonte decenal em termos absolutos tanto da geração hídrica como térmica,
apesar da perda da participação no total. A energia eólica, por outro lado, exibe vigor
extraordinário, aumentando substancialmente sua participação no período.
Quanto à biomassa a leitura deve ser desenvolvida em duas partes. Mantendo-se a atual política
de apoio à agroindústria dificilmente resultados melhores que os indicados serão colhidos, 10
GW em 2013, 11 GW em 2017 e 14 GW em 2023. Note-se, no entanto, que são montantes
conservadores e com grande probabilidade de se efetivarem, o que nem sempre acontece com
as outras fontes, que se debatem com restrições de licenciamentos ambientais e de recursos
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econômicos subsidiados. Caso haja um grau de mobilização semelhante a que se pratica no
setor hidrotérmico convencional, por exemplo, certamente os resultados teriam sido diferentes.
O setor sucroalcooleiro alinha condicionantes significativos que podem ser enumerados abaixo.

• estratégicos - geração descentralizada e próxima aos pontos de carga;
• complementaridade - geração da safra das regiões SE e CO durante declínio geração
hidrelétrica;

• econômicos - participação preponderante do conteúdo nacional nos investimentos e
combustível;

• sociais - fixação de mão de obra na zona rural; e
• ambientais - combustível limpo e renovável, com balanço nulo nos gases de efeito estufa.
O setor sucroalcooleiro gera excedentes significativos de eletricidade e pode ter um papel
preponderante no crescimento da cogeração. Apesar do potencial existente, os dados
levantados mostram que a efetiva disponibilização de energia excedente pelas usinas de canade-açúcar encontra-se ainda em patamares muito inferiores ao potencial desta alternativa. No
caso do setor sucroalcooleiro, grande parte das usinas utiliza caldeiras de baixa pressão. As
iniciativas governamentais visam fomentar a renovação e modernização das instalações de
cogeração, aumentar a eficiência de conversão da energia da biomassa e gerar excedentes para
o SIN.
LEILÕES REGIONAIS - DESENVOLVIMENTO DE OPORTUNIDADES DE GERAÇÃO
PARTICIPAÇÃO DO SETOR SUCROALCOOLEIRO NOS LEILÕES DE ENERGIA ELÉTRICA
As centrais de geração associadas às usinas de cana de açúcar comercializam seus excedentes
de energia elétrica nos dois ambientes de mercado: Ambiente de Contratação Regulada - ACR e
o Ambiente de Contratação Livre - ACL. Leilões de Energia e a compra direta através do
Programa de Incentivo a Fontes Alternativas de Energia Elétrica - PROINFA, foram efetivados
para alavancar a participação das fontes alternativas na matriz elétrica convencional - o setor de
biomassa teve participação efetiva no programa.
Desde 2005, foram realizados vinte e três leilões, ocorrendo venda de energia de usinas
sucroalcooleiras em quatorze deles. Merecem destaque os Leilões de Energia de Reserva (LER)
realizados em 2008, 2010 e 2011, onde foram contratados 543 MWmed, 168,3 MWmed e 23,3
MWmed, respectivamente. Registra-se que o LER2008 foi exclusivo para as usinas de biomassa,
enquanto que os demais contemplaram também a geração de origem eólica e PCH’s - Pequenas
Centrais Hidrelétricas.
A energia total contratada pelas usinas sucroalcooleiras no ACR atingiu aproximadamente 1,4
GWmed em 2016, valor que poderá ser ampliado com a realização de futuros leilões. A
quantidade de energia elétrica contratada das usinas vencedoras dos leilões é inferior a sua
garantia física total, que representa a quantidade máxima de energia que as usinas hidrelétricas,
termelétricas e projetos de importação de energia podem comercializar. Dessa forma, ainda
existe em 2016 um excedente disponível para comercialização no ACL superior a 800 MWmed.
Apesar do grande potencial da cana de açúcar e o aparente sucesso na sua participação em
leilões, ela não tem conseguido em novos leilões competir em igualdade de condições com
outras fontes segundo o modelo atual. Os preços praticados nestes leilões não têm assegurado
adequadamente a viabilidade de novos projetos, bem como não remuneram os investimentos
para retrofit das usinas e sua interligação com a rede de transmissão.
ALTERNATIVAS PARA ELEVAR A PARTICIPAÇÃO DO SETOR SUCROALCOOLEIRO NOS
LEILÕES DE ENERGIA ELÉTRICA
A política de leilões de oferta e demanda de energia instituída pela Lei Federal nº 10.848, de 15
de março de 2004, regulamentada pelo Decreto Federal nº 5163/2004, modificou a maneira de
comercializar energia elétrica entre concessionários, permissionários e autorizados de serviços e
instalações de energia elétrica, bem como destes com seus consumidores, no Sistema
Interligado Nacional - SIN. O principal objetivo do “Novo modelo” de organização do Setor
Elétrico foi pleno atendimento ao menor preço unitário da demanda colocada pelas
Concessionárias Distribuidoras. Na maioria dos resultados adjudicados nos certames de compra
e venda então organizados pela CCEE e autorizados pela ANEEL tem permeado o critério da
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modicidade tarifária, que eventualmente pode distorcer tendências de desenvolvimento de novas
tecnologias ou mesmo a complementaridade da expansão agroindustrial.
Ao atender os critérios estabelecidos pela legislação acima referenciada, as ofertas e
contratações de energia elétrica nos leilões sofrem influência de externalidades de difícil
consistência. Estas se materializam principalmente nas contratações de hidrelétricas, que
convivem com exigências de contrapartidas ambientais, de longas linhas de conexão entre
geração e mercados, de cronogramas de implantação destas linhas desconectados das datas de
comissionamento das usinas, de reservatórios de acumulação em proporções reduzidas, com
fortes reações do Ministério Público e organizações sociais de apoio a indígenas e populações
ribeirinhas, dentre outros.
Leilões de compra de energia de origem térmica, gerada próxima aos centros de carga, também
convivem com adversidades. Empreendimentos movidos a gás natural têm de atender a
exigência de comprovação da disponibilidade do combustível para períodos de 20 anos, não
usual em outros países - movidos a carvão mineral ou óleo combustível, por outro lado,
enfrentam ainda significativas restrições ambientais e de suprimento de água para refrigeração.
Uma das maneiras de se contornar estas dificuldades seria a adoção de leilões regionais e por
fonte de energia, tornando mais aderentes os custos com logística, transmissão, tributos, e
demais componentes. Um exemplo desta alternativa ocorreu em 2013, quando o governo de
Pernambuco em 2013 lançou um leilão regional exclusivo para fonte solar que contratou
empreendimentos na capacidade total instalada de 122 MW. Como estímulo à iniciativa, o
governo local concedeu incentivos tributários no ICMS aos adquirentes desta energia. A
alternativa prosperou, como por exemplo, o recente leilão de 2014 nacional direcionado à oferta
de energia elétrica gerada por sistemas fotovoltaicos.
O Governo de São Paulo no desenvolvimento de uma política energética voltada ao
desenvolvimento sustentado do Estado lançou em setembro/2012 o Plano Paulista de Energia
2020, que enfatiza o compromisso do Governo do Estado de São Paulo em prover a demanda
por energia no Estado, assegurar uma maior eficiência no consumo final da indústria e do
transporte e aumentar a participação de fontes renováveis na substituição de energéticos.
A Secretaria de Energia do Estado de São Paulo - SEE tem seguido esta diretiva e desenvolveu
estudos para o lançamento de um Leilão de energia no Ambiente de Contratação Livre, podendo
atuar como integradora da cadeia de comercializadoras, vendedores, compradores e até
distribuidoras - o conjunto das autarquias e companhias de capital misto do Estado poderiam até
garantir um embrião temporário de mercado da ordem de 300 MW. O Leilão seria isolado por
fontes de energia como biomassa, solar, eólica, PCH’s, gás do lixo. Uma das alternativas para
estímulos mais efetivos seria, por exemplo, se desenvolver associações na modalidade
Sociedades de Propósito Específico - SPE, como intermediários no processo e até investidores
temporários.
A SEE objetivando evitar maior confiabilidade ao processo e competição indesejada entre fontes
tem cadastrado projetos que assegurem maior segurança aos possíveis compradores de energia.
A Agência Reguladora de Saneamento e Energia - ARSESP, inclusive, poderá atuar na
concepção, desenvolvimento e fiscalização dos empreendimentos. Existe a percepção de que a
alternativa envolve mecanismos legais e administrativos complexos que precisam agregar
segurança na oferta e demanda, com prazos e custos compatíveis com as propostas colocadas.
A realização de leilões regionais e por fonte, no caso biomassa de cana de açúcar, representaria
um incentivo necessário ao atual modelo de contratação no ambiente regulado, que consideraria
a complementariedade entre as fontes, viabilizando o potencial do setor sucroalcooleiro.
AVALIAÇÃO DA LEGISLAÇÃO PARA APLICADA À COGERAÇÃO
A legislação normativa aplicada à cogeração pode contribuir para sua aplicação na indústria e no
setor serviços. Exemplos de outros países corroboram esta assertiva, como, por exemplo, na
França, onde pequenas modificações na legislação em 1994 e 1996 (em parte induzida por
exigências do Mercado Comum Europeu) facilitaram o comércio de excedentes de energia
cogerada e mudaram dramaticamente o mercado, até então centrado no incentivo à geração
nuclear.
No caso brasileiro a ANEEL tem editado resoluções que induziram, ainda em níveis aquém do
desejado, a implantação de sistemas de cogeração. A Resolução ANEEL no 235, de 14 de
novembro de 2006, promove uma regulamentação que explicita benefícios que a sociedade terá
com a adoção destes sistemas, definindo os requisitos para sua qualificação como participante
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das políticas de incentivo ao uso racional dos recursos energéticos. Nesta linha de raciocínio, três
vertentes devem ser examinadas em cada projeto:
• racionalidade Energética;
• custo evitado com a geração distribuída;
• diferenciação em função da fonte (renovável, resíduos).
A racionalidade da cogeração reside essencialmente na economia de combustível frente a uma
configuração convencional equivalente composta de processos distintos que produzam
separadamente as mesmas quantidades de calor útil, trabalho e energia elétrica (energia
eletromecânica). Para maior confiabilidade da análise impõe-se um período de transição/
efetivação, onde os benefícios declarados possam ser comprovados.
A Resolução ANEEL no 235 procurou traduzir estas diretrizes em formulações a serem aplicadas
aos fluxos de utilidades e de energia elétrica gerada na central de cogeração em análise. As
igualdades/desigualdades a seguir devem se obedecidas (Fórmulas a e b):

Onde:
Ef - Energia da fonte - energia recebida pela central termelétrica cogeradora, no seu regime
operativo médio, em kWh/h, com base no conteúdo energético específico, que no caso dos
combustíveis é o Poder Calorífico Inferior (PCI);
Ee - Energia da utilidade eletromecânica - energia cedida pela central termelétrica cogeradora, no
seu regime operativo médio, em kWh/h, em termos líquidos, ou seja, descontando da energia
bruta gerada o consumo em serviços auxiliares elétricos da central;
Et - Energia da utilidade calor - energia cedida pela central termelétrica cogeradora, no seu
regime operativo médio, em kWh/h, em termos líquidos, ou seja, descontando das energias
brutas entregues ao processo as energias de baixo potencial térmico que retornam à central;
Fc - Fator de cogeração (%) - parâmetro definido em função da potência instalada e da fonte da
central termelétrica cogeradora, o qual se aproxima do conceito de Eficiência Exergética (índice
que demonstra o quanto da energia da fonte foi convertida em utilidades equivalentes à
eletromecânica); e
X - Fator de ponderação - parâmetro adimensional definido em função da potência instalada e da
fonte da central termelétrica cogeradora, obtido da relação entre a eficiência de referência da
utilidade calor e da eletromecânica, em processos de conversão para obtenção em separado
destas utilidades.
Os valores de X e Fc das fórmulas a) e b) acima deverão ser aplicados em função da potência
elétrica instalada na central de cogeração e da respectiva fonte, obedecida a seguinte Tabela 7 a
seguir.
Tabela 1 - Resolução ANEEL 235/2006 - Parâmetros de Configuração Obrigatórios
FONTE DE ACIONAMENTO
POTÊNCIA INSTALADA

Derivados de Petróleo,
Gás Natural e Carvão

X

F

c

D e m a
Combustíveis

X

i

F

(%)

s

c

Calor
de
Recuperação de
Processos

X

Fc (%)

(%)

Inferior ou igual a 5 MW

2,14

41

2,50

32

2,60

25

Superior a 5 MW e inferior
ou igual a 20 MW

2,13

44

2,14

37

2,17

30

Superior a 20 MW

2,00

50

1,88

42

1,86

35
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O Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica - PROINFA, instituído pela Lei
Federal no 10.438, de 26 de abril de 2002, também foi um impulsor importante da cogeração,
principalmente aquelas implantadas no setor sucroalcooleiro.
Nesta mesma legislação do PROINFA verifica-se o potencial de incentivo do CDE, fundo que
além de viabilizar a universalização do serviço público de energia elétrica, tem condições de
sustentar a implantação de empreendimentos de termoelétricos em sistemas isolados, conforme
determinam as Leis Federais nos 9.427 e 9.648, de 26 de dezembro de 1996 e 27 de maio de
1998, respectivamente.
Os projetos de sistemas de cogeração também podem ser enquadrados no Regime Especial de
Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura - REIDI, mecanismo que dá isenção de PIS e
Cofins na aquisição de bens e serviços usados. Este programa foi pela Lei Federal nº 11.488, de
15 de junho de 2007, regulamentada pelos Decretos nos 6.144, 6.416 e 7.367, de 03 de julho de
2007, 28 de março de 2008 e 25 de novembro de 2010, respectivamente.
Os benefícios de redução de tarifas de uso dos sistemas de transmissão e distribuição para
empreendimentos de cogeração qualificada estão assegurados pela Resolução ANEEL n° 77, de
18 de agosto de 2004, retificada e ratificada pela Resolução no 271, de 03 de julho de 2007.
Estas resoluções aplicam-se a empreendimentos com até 30.000 kW de capacidade, medidos na
barra de saída ao SIN.
A INFLUÊNCIA DO INCENTIVO REGULATÓRIO
A política energética adotada em São Paulo busca induzir a geração e o consumo mais eficiente
da energia no Estado - a adoção de incentivos à expansão da oferta de cogeração constitui uma
das externalidades desta política. Para ser eficaz qualquer política de incentivos deve, entretanto,
passar por uma avaliação de sua consistência com a busca de eficiência nos fluxos financeiros
da economia. A determinação dos ganhos proporcionados por incentivos socialmente justos
devem ser cotejados a eventuais dificuldades acarretadas em setores da economia não
envolvidos nestas ações.
A criação de programas de aquisição de energia de fontes qualificadas de cogeração tem uma
forte relevância na política de incentivos ao uso mais eficiente da energia - o programa do
governo de São Paulo de leilões de energia vai nesta direção. O ajuste das regulamentações
tributárias e de apoio à industrialização e de melhoria ambiental também fazem parte da política
de indução da cogeração no parque industrial e de serviços do Estado - programas como o de
isenção do ICMS (ou redução de alíquotas) na aquisição de insumos dos processos de
cogeração e climatização como também no investimento para implantação destes sistemas
complementam estas ações. Outra linha seria a de regulação de ofertas de gás natural através de
leilões específicos direcionados a sistemas de cogeração e climatização de ambientes. Em
parceria com o poder municipal, se poderia consolidar políticas de zoneamento visando criar
programas “District Heat and Cooling”, ordenando áreas para ocupação corporativa privada e
pública, concentrando geração em cogeração e climatização a gás natural.
Incentivos para acesso, com reduções substanciais nas tarifas de transmissão e distribuição,
também podem viabilizar novas ofertas, como no passado. Estas novas gerações, inclusive,
podem eliminar eventuais necessidades de expansões da rede de transmissão, uma vez que
costumam ser implantadas próximas a centros de carga, minimizando necessidades de reforços.
A possibilidade de colocar energia no Sistema Interligado certamente é a primeira preocupação
de qualquer investidor quando passa da escala de autoprodutor para a de PIE. O mecanismo
REIDI canaliza apoio tributário federal a novos projetos, com isenções de PIS e COFINS nos
investimentos, benefício que pode proporcionar descontos de até 9,25% no custo das obras apesar de operacional, este programa tem enfrentado percalços com instruções normativas da
Receita Federal. O apoio creditício através do BNDES fecha esta alavancagem, com estímulos
financeiros de custos, prazos e carências.
Finalmente um esforço de regulação deve ser empreendido na direção de se aproximar as
políticas operacionais e de expansão dos Agentes do Setor Elétrico a Programas de Cogeração.
As políticas de compra e venda de excedentes de Autoprodutores e Produtores Independentes
de Energia Elétrica ligados aos setores de serviços, indústria convencional e agroindústria devem
se consolidar às praticadas pelo setor de Distribuição de Energia Elétrica - Portaria recentemente
editada pelo MME regulamenta estas aquisições. Contratos bilaterais de cogeradores com
distribuidoras e com consumidores livres são instrumentos importantes à estabilidade do
mercado industrial e de serviços. Processos associados a parques de cogeração, muitos
sazonais, geram excedentes que também podem ser comercializados através de contratos
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bilaterais com preços e prazos mais flexíveis. A geração distribuída tem a propriedade de reduzir
a volatilidade do mercado de energia elétrica.
A existência destas ferramentas de apoio fecha o leque dos programas de incentivos aqui
enunciados e confere consistência a uma ação integrada para aumentar a participação da
cogeração no parque de geração brasileiro, alocando combustíveis pouco agressivos à geração
termoelétrica.
CONCLUSÃO
A biomassa aparece como matéria prima de vocação para a cogeração em função de sua
disponibilidade na agroindústria; políticas de leilões de aquisição podem ser lançadas para sua
consolidação.
Ao lado deste importante recurso, o gás natural dinamiza aplicações mais voltadas ao
consumidor final. Apesar da forte presença do gás importado, inclusive GNL, nos mercados das
regiões Sudeste, Sul e Centro Oeste, no futuro as reservas da Bacia de Santos e Pré-sal estarão
majoritárias na oferta do energético.
Em verdade o GNL pode disseminar a cultura do uso do gás natural, haja vista a expansão de
atores e recursos de disponibilização deste insumo. Nas regiões interiores o vetor gás natural
comprimido poderia também ser considerado. Mecanismos alternativos voltados a políticas
como pré venda do gás do Pré-Sal ou mesmo da Bacia de Campos, ou ainda mecanismos de
“swap” com gás atualmente existente, são arranjos que podem fixar um gás natural virtual ao
mercado a preços competitivos.
O trabalho conclui que não existem limitações regulatórias à implantação de novas modalidades
de geração de energia elétrica que alavancarão o mercado de distribuição de gás canalizado e o
setor de açúcar e álcool. As alternativas aqui propostas de inserção da cogeração incentivada a
gás natural e biomassa levam a programas que pretendem contribuir para a inovação do
abastecimento energético do mercado.
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RESUMO
Vive-se hoje, um momento histórico no qual é resgatado o papel protagonista dos cidadãos na
consolidação de uma sociedade mais democrática e menos desigual, voltado principalmente aos
interesses das classes sociais menos favorecidas.O Objetivo deste trabalho é a exposição sobre
quão representativa configura-se a atuação das Ouvidorias em ambientes regulatórios, sua
aplicação como instrumento de controle social e aprimoramento de gestão aplicáveis no
contexto dos Serviços Públicos de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário.O
presente artigo visa apresentar aspectos da contribuição das Ouvidorias para a melhoria da
qualidade de vida e dignidade da sociedade e os impactos positivos de seu instituto na regulação
da qualidade dos serviços submetidos aos seus efeitos.A atuação das Ouvidorias assemelha-se
as de um termômetro que acusa as inconformidades qualquer indício de irregularidades na
Prestação dos Serviços Regulados. Desta forma, são órgãos de vanguarda administrativa que,
pautando-se na eficiência, tornam-se institutos orientados à mudança e ao aprimoramento
contínuo. Por meio das Ouvidorias as Agências se fazem valer de medidas cabíveis em casos
singulares, criando, ininterruptamente, a credibilidade necessária à sua atuação.
Palavras-chave: Ouvidoria Pública, Controle Social. Instrumento de Gestão e Indicadores
regulatórios de satisfação.
INTRODUÇÃO
Vive-se hoje, um momento histórico no qual é resgatado o papel protagonista dos cidadãos na
consolidação de uma sociedade mais democrática e menos desigual, voltado principalmente aos
interesses das classes sociais menos favorecidas.
O Objetivo deste trabalho é a exposição sobre quão representativa configura-se a atuação das
Ouvidorias em ambientes regulatórios, sua aplicação como instrumento de controle social e
aprimoramento de gestão aplicáveis no contexto dos Serviços Públicos de Abastecimento de
Água e de Esgotamento Sanitário.
O presente artigo visa apresentar aspectos da contribuição das Ouvidorias para a melhoria da
qualidade de vida e dignidade da sociedade e os impactos positivos de seu instituto na regulação
da qualidade dos serviços submetidos aos seus efeitos.
A atuação das Ouvidorias assemelha-se as de um termômetro que acusa as inconformidades
qualquer indício de irregularidades na Prestação dos Serviços Regulados. Desta forma, são
órgãos de vanguarda administrativa que, pautando-se na eficiência, tornam-se institutos
orientados à mudança e ao aprimoramento contínuo. Por meio das Ouvidorias as Agências se
fazem valer de medidas cabíveis em casos singulares, criando, ininterruptamente, a credibilidade
necessária à sua atuação.
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Acredita-se que as Ouvidorias das Agências Reguladoras podem desempenhar um papel
fundamental nesse cenário, pois são poderosos instrumentos de cidadania que permitem á
Direção Superior da Agência auscultar as aspirações e prioridades dos usuários e se capacitar
para a ele responder com a excelência esperada de seus serviços.
PROPOSIÇÃO DO PROBLEMA E JUSTIFICATIVA
Ao se referenciar a uma Ouvidoria, principalmente, as relacionadas à área de regulação, muitas
vezes imagina-se um setor dedicado única e exclusivamente a receber reclamações de usuários
e interceder em casos extremos, mediando soluções de inconformidades na prestação de
serviços.
Entretanto, ao se aprofundar na abordagem, identifica-se um conjunto de ações característico e
impar deste instituto, permeado nas estruturas administrativas às quais se inserem. Compreender
as possibilidades e limites de sua atuação é essencial para a evolução da regulação da prestação
de serviços. Basta observarmos o fenômeno da grande participação popular nas manifestações
ocorridas no país nos últimos anos. As vozes que vem ruas clamam por seus direitos e querem
ser ouvidas.
Nos processos regulatórios são estabelecidas as obrigações dos prestadores de serviços.
Instrumentos regulatórios eficazes, pautados na transparência, qualidade técnica e observância
aos valores apresentados pelos cidadãos são condições essenciais para o avanço da sociedade
de forma geral. Assim, as ações da Agência Reguladora, para serem legitimadas, devem traduzir
os objetivos da sociedade.
As Ouvidorias, além de proporcionarem esses canais de atendimento, diretos e imparciais,
pautam-se no nivelamento das relações comerciais entre o Prestador de Serviços e seus
usuários. Atuar em ambiente ulterior ao das concessionárias reguladas e, em terceira e última
instância recursal administrativa, confere às Ouvidorias uma participação eficaz, eficiente e
dotada da postura imparcial na análise conclusiva das situações apresentadas, sempre alinhadas
aos interesses verdadeiros da sociedade.
Com a proposição de um modelo de atuação baseado na aplicação de ferramentas da gestão da
qualidade aos processos de atendimento às manifestações, deseja-se criar cenários favoráveis à
universalização do acesso da sociedade à administração pública e pluralização dos resultados e
benefícios advindos através da instituição de Ouvidorias em Agências Reguladoras e nas
diversas instâncias envolvidas na prestação de serviços regulados.
Problema
No Brasil, a atividade regulatória é ainda recente, tendo sido criadas as primeiras Agências na
década de 90. Da mesma forma, a criação das Primeiras Ouvidorias é igualmente nova e é ainda
bastante escassa a literatura sobre a gestão desses institutos. Em termos de consolidação da
atividade das Ouvidorias de Agências Reguladoras, sabe-se que os setores carecem de
propostas para conceber de modelos de gestão aplicáveis na estruturação do setor e suas
atividades.
Diante da análise do caso da Ouvidoria da Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de
Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais - ARSAE-MG, identificou-se a
necessidade da concepção de processos de gestão que pautassem sua rotina e que garantissem
uma atuação continuada, planejada e focada no tratamento de manifestações dos usuários dos
serviços regulados. Pergunta-se: como identificar as principais causas desses problemas e definir
quais os instrumentos de gestão da qualidade devem ser utilizados na interpretação das
reclamações mais recorrentes apresentadas pela sociedade?
Como subsidiar as ações da Agência junto às instituições reguladas para melhorar a
confiabilidade de indicadores gerenciais que tratam relevantes aspectos sobre a satisfação dos
usuários? Como estruturar os processos organizacionais da Agência para gerar respostas
confiáveis e satisfatórias aos usuários?
Justificativa
Eficientemente, para se democratizar a gestão das Agências Reguladoras, as adequadas
autonomia e atenção devem ser dadas às suas Ouvidorias. Elas se consistem em um valioso
instrumento estratégico de gestão, representando um termômetro da atuação institucional. É uma
fonte inesgotável de oportunidades de atuação para as Agências, visto que permite à instituição

473

IX Congresso Brasileiro de Regulação e 3º ExpoABAR

identificar pontos de estrangulamento de sua atuação e procedimentos inadequados adotados
pelos envolvidos nos diversos serviços prestados, corrigindo-os, a fim de que seus serviços
sejam continuamente aperfeiçoados.
Dessa forma, ainda há pouca experiência prática na atividade, o que demanda experimentações
e inovações nas atividades. Daí a necessidade da aplicação teórica na concepção de modelos
práticos de atuação. Portanto, com a aplicação das ferramentas de gestão da qualidade e
adequada instrumentação e operacionalização das Ouvidorias, o cidadão passa a ser
considerado o maior vetor das transformações na prestação de serviços, na medida em que
fornece informações qualitativas quanto às condições da prestação dos serviços, apontando
suas ineficiências, inadequações, identificando pontualmente as necessidades dos usuários.
OBJETIVOS
Objetivo geral
Propor um modelo referencial na estruturação de processos da Ouvidoria em uma Agência
Reguladora tendo como base as reclamações apresentadas pela sociedade. Desenvolver um
modelo para melhorar o atendimento ao usuário, por meio do desenvolvimento de um plano de
ação que estruture melhores práticas de atendimento.
Propor um plano de ação para estruturar o processo de atendimento ao usuário para criar
respostas confiáveis da Agência reguladora.
Objetivos específicos

• Determinar as principais causas dos problemas apresentados pela sociedade;
• Avaliar os processos atuais de atendimento dos usuários da Agência;
• Estabelecer modelo referencial na estruturação de processos da Ouvidoria em uma Agência
Reguladora;

• Apresentar à Direção Superior da Agência a nova ferramenta de atendimento ao usuário.
METODOLOGIA
A finalidade deste capítulo será descrever os tipos de pesquisas propostas, declinando sobre o
porquê da opção por determinado tipo de pesquisa e as justificativas para a sua utilização.
Caracterização da pesquisa
No desenvolvimento deste estudo far-se-á valer de uma pesquisa fundamentalmente baseada em
pesquisas bibliográficas, documentais e com características de pesquisa ação. Pode-se
esquematizar o trabalho da seguinte forma: pesquisa aplicada, exploratória-descritiva, com
análise de dados qualitativos, levantamento de dados primários por meio de observação
participante e pesquisa-ação; os dados secundários serão reportados por meio de tabelas e
quadros compilados dos atendimentos da Ouvidoria.
Trata-se de um estudo de caso que pode ser utilizado na concepção de modelo referencial na
estruturação de processos do setor da Ouvidoria em uma Agência Reguladora. Ele descreverá a
situação da Ouvidoria da ARSAE-MG. Este estudo avaliará o processo atual praticado pela
Agencia Reguladora e, verificará meios de melhoria deste processo, por meio da reestruturação
daquelas variáveis identificadas como passíveis de otimização. (GODOY, 1995) Segundo (GIL,
2008.p.54) “Estudo de Caso consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos,
de maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento.”.
Já com relação aos meios de análise e desenvolvimento dos dados a abordagem desta pesquisa
se identifica como pesquisa bibliográfica, pois se baseia em materiais divulgados em livros,
teses, artigos e em internet (GIL, 2010); bem como leis e regulamentações específicas das
agências reguladoras.
De acordo com Gil (2008.p.37) a “pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já
laborado,constituído principalmente de livros e artigos científicos. Não recomenda-se trabalhos
oriundos da internet.” A pesquisa bibliográfica se complementa à pesquisa documental dos
registros da Ouvidoria da Agência, por meio do que se têm arquivados nas normatizações dos
Poderes Legislativos, Executivos e da Própria Agência Reguladora.
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A pesquisa, exploratório-descritiva, irá reconhecer o fenômeno das reclamações e das demandas
à Agência, buscando contextualizá-la nas perspectivas conceituais, por isso, conceitualiza-se a
pesquisa como exploratória, já que analisará o fenômeno das manifestações apresentada à
Ouvidoria. Apesar do autor da pesquisa ter envolvimento com a situação ainda “há limitações
quanto aos aspectos conceituais contextualizados nesta realidade.”. (MARCONI; LAKATOS,
2010)
A pesquisa descritiva será abordada, pois descreve-se o fenômeno com suas variáveis e,
detalha-o na perspectiva dos processos; com causas consequências, resultados, envolvidos e
ambiente de tarefas e ferramentas utilizadas. (MARCONI; LAKATOS, 2010)
A observação participante é aquela que o pesquisador atua diretamente no contexto que ele está
estudando e, por meio deste tipo de participação ele pode desenvolver uma pesquisa ação, no
qual ele vai modificando processos e estruturas dos sistema analisado e, com isso envolve-se
observando, analisando, identificando questões críticas e modificando-as. Com isso, o
pesquisador pode influenciar nos aspectos analisados. (GIL, 2010)
REFERENCIAL TEÓRICO
Embasamentos legais da atuação da Ouvidoria da ARSAE-MG
Dentre os princípios fundamentais das diretrizes nacionais que norteiam a prestação de serviços
públicos de saneamento básico temos evidenciado o controle social, poder atribuído às Agências
pelo Marco Regulatório Nacional, a Lei Federal nº 11.445/07, conforme citado no “Art. 2º Os
serviços públicos de saneamento básico serão prestados com base nos seguintes princípios
fundamentais: X - controle social;”.
As Ouvidorias de Agências Reguladoras geralmente tem sua instituição a partir de orientação
legal. No caso da Ouvidoria estudada, esta se dá por força da Lei Estadual nº 18.309/09 que
estabelece normas relativas aos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário,
cria a Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário
do Estado de Minas Gerais - ARSAE-MG e dá outras providências, dentre as quais extraímos:
“Art. 15. Integram a estrutura orgânica da ARSAE-MG: V - uma Ouvidoria”.
O funcionamento da Ouvidoria dá-se de modo a proceder, com o máximo de excelência e de
forma definitiva, ao atendimento das partes interessadas na prestação de serviços que queiram
registrar suas manifestações, sejam elas reclamações, denúncias, sugestões, críticas, elogios ou
pedidos de orientação.
Segundo o Decreto nº 45.871/11, que contém o Regulamento da ARSAE-MG, temos:
Art. 15. A Ouvidoria tem como finalidade atuar na defesa e
proteção dos direitos dos usuários e dos demais agentes
envolvidos na prestação dos serviços regulados, competindolhe:
- proceder ao atendimento, registro e encaminhamento de
reclamações, denúncias dos usuários e demais agentes
envolvidos na prestação de serviços regulados, bem como de
sugestões e esclarecimentos sobre seus direitos e deveres;
- promover as ações necessárias à apuração da veracidade
das reclamações e denúncias, solicitando as providências
necessárias ao equacionamento das questões apresentadas;
- elaborar estatísticas, análises e relatórios mensais que
permitam à Diretoria Colegiada aferir o desempenho dos
agentes regulados com relação à prestação adequada dos
serviços.
Como funciona o tratamento das reclamações?
As reclamações representam indícios sobre o descumprimento de deveres por parte do
Prestador ou alguma insatisfação, individual ou coletiva, ainda que não fundamentada, quanto a
procedimentos adotados pelo Prestador, que, mesmo que suas ações não contrariem os atos
normativos ou a legislação aplicável, merecem levantamento de informações e esclarecimentos
acerca de suas razões, sempre com finalidade intrínseca de aprimoramento na orientação da
prestação dos serviços.
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O dicionário Aurélio define a reclamação da seguinte forma: “Ação ou efeito de reclamar,
protestar ou se queixar a respeito de alguma coisa ou pessoa. Fazer reivindicação ou exigência
de algo.”.
Serão consideradas reclamações todas as manifestações em que se proteste ou exprima
descontentamento sobre a prestação de serviços, ação ou omissão do Prestador e a não
existência de norma reguladora aplicável. A Ouvidoria trata a questão com ciência que esta
natureza exige um fluxo de trabalho mais complexo e elaborado em seu tratamento.
A Resolução Normativa Nº 039/13, traz o Regimento Interno da ARSAE-MG e define os padrões
de atendimento ao público:
Art. 4º A Ouvidoria atuará no atendimento e acompanhamento
das solicitações que compreendem reclamações, denúncias,
sugestões, consultas ou elogios encaminhados pelos usuários
e demais pessoas interessadas nos serviços de abastecimento
de água e de esgotamento sanitário (grifo nosso).
§ 1º Qualquer pessoa que tiver seu direito violado ou tiver
conhecimento de violação da ordem jurídica, envolvendo
matéria de competência da ARSAE-MG, poderá apresentar
solicitação à Ouvidoria.
§ 2º A Ouvidoria certificar-se-á de que a solicitação já foi
levada, previamente, ao prestador pelo interessado, seja nas
centrais de atendimento ou na própria Ouvidoria do prestador,
mediante número de protocolo de atendimento (grifo nosso).
São registradas as queixas do manifestante, pois é necessária a memória estatística em benefício
do trabalho da Ouvidoria e do atendimento ao cidadão e, quando o mesmo não possui um
protocolo prévio deste registro junto ao Prestador, são instruídos a, primeiramente, procurar pelo
mesmo, pois é ele quem de deve solucionar as divergências. A FIG. 1, abaixo ilustra as instâncias
recursais às quais devem ser procuradas em cada caso.

FIGURA 1 – Passo a passo para apresentação de manifestações Fonte: Do autor, 2015.
Após procurarem por solução dos seus problemas através dos canais convencionais de
atendimento disponibilizados pelos prestadores de serviços (agências de atendimento,
teleatendimento, atendimento eletrônico e quaisquer outros que a prestadora disponha) e,
posteriormente ao recurso interposto às Ouvidorias dos prestadores - quando existentes, as
Ouvidorias das Agências Reguladoras iniciam seus processos de apuração.
Mediante solicitação formal de esclarecimentos, todos os registros destes atendimentos e
soluções adotadas são criteriosamente analisados antes de uma decisão final sobre as questões
apresentadas.
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De forma a subsidiar o empreendimento da solução que se fizer necessária, são realizadas
pesquisas na legislação aplicável e realizadas consultas sobre o assunto para levantar as
medidas cabíveis a serem aplicadas.
Cabe salientar que, apesar de as Ouvidorias de Agências Reguladoras sugerirem a aplicação das
ações necessárias, cabe ao nível hierárquico mais alto da Agência, a determinação sobre qual
medida será adotada em cada caso.
O conceito de qualidade
Segundo a definição de Campos (1992, p. 2), “um produto ou serviço de qualidade é aquele que
atende perfeitamente, de forma confiável, de forma acessível, de forma segura e no tempo certo
às necessidades do cliente”.
A Organização Internacional de Normalização - ISO 9000, que trata sobre Sistemas de Gestão da
Qualidade, define:
O sistema de gestão da qualidade representa a parte do
sistema de gestão da organização cujo enfoque é alcançar
resultados em relação aos objetivos da qualidade, para
satisfazer às necessidades, expectativas e requisitos das
partes interessadas, conforme apropriado.
Dessa forma, a qualidade deve ser sempre o almejado pelas
Organizações, e, em especial as Ouvidorias, que tem como
ofício o tratamento de situações insatisfatórias.
Aprimoramento contínuo dos processos de gestão
As organizações para se consolidarem como instrumentos de controle social, precisam se
adequar aos novo cenários de forma a se adaptar e se aprimorar continuamente. “Melhoramento
contínuo, como o nome indica, adota uma abordagem de melhoramento de desempenho que
presume mais e menores passos de melhoramento incremental” (SLACK, 2009, p. 574).
Ainda conforme Slack, Chambers e Johnston (2009), a importância do melhoramento contínuo,
independe da taxa de melhoramento, pois, qualquer que seja período adotado na análise, o
importante é que se observe algum melhoramento no processo que tenha de fato se
concretizado. Pode-se, pelas observações elencadas, apontar que a melhoria contínua dos
processos auxilia as Ouvidorias a ter uma participação eficaz, buscando a excelência no
desenvolvimento das suas atividades.
As Ferramentas da qualidade aplicadas ao modelo de atendimento das Ouvidorias
Pretende-se explorar a potencial vantagem de se utilizar das ferramentas de melhoria contínua
para apoiar as ações da Ouvidoria tal como o ciclo PDCA, e os instrumentos fluxograma,
Diagrama de espinha de peixe, Gráfico de Pareto e o 5W2H na composição de plano de ação.
Para CAMPOS (1994), na utilização do método poderá ser preciso empregar várias ferramentas
para a coleta, o processamento e a disposição das informações necessárias à condução das
etapas do PDCA. Estas ferramentas serão denominadas ferramentas da qualidade. Assim,
apresenta-se os conceitos de cada ferramenta e apresentada uma inter-relação entres elas que
procura auxiliar na elaboração de um planejamento estratégico mais assertivo e atinente aos
anseios dos usuários.
O método PDCA aplicado à gestão das Ouvidorias
Em administração, muito se fala do consolidado modelo conceitual de Gestão nomeado Plan Do
Check Act (PDCA) ou Planejar, Organizar, desenvolver e controlar (PODC). O ciclo PDCA é um
método gerencial orientador da tomada de decisões que visa garantir que as metas nele
estabelecidas sejam alcançadas.
De acordo com Ishikawa (1989, 1993) e Campos (1992, 1994) o ciclo PDCA (Plan,Do, Check, Act)
citados por Leonel (2008) é composto das seguintes etapas: “Plan”, planejar; “Do”, fazer ou agir;
“Check”, checar ou verificar; e “Act”, no sentido de corrigir ou agir de forma corretiva. Slack,
Chambers e Johnston (2009, p. 578) aponta o Método PDCA como ferramenta para a melhoria
dos processos, definindo-o da seguinte forma:
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O ciclo começa com o estágio P (de planejar), que envolve o
exame do atual método ou da área problema estudada. Isso
envolve coletar dados de modo a formular um plano de ação
que, se pretende melhore o desempenho. Uma vez que o
plano de ação tenha sido concordado, o próximo estágio é o D
(de do, fazer). Esse é o estágio de implementação, durante o
qual o plano é tentado na operação. Esse estágio pode
envolver um miniciclo PDCA para resolver os problemas de
implementação. A seguir, vem o estágio C (de checar), no qual
a solução nova implementada é avaliada para ver se resultou
no melhoramento de desempenho esperado. Finalmente, pelo
menos para este ciclo, vem o estágio A (de agir). Durante esse
estágio, a mudança é consolidada ou padronizada, se foi bemsucedida. Como alternativa, se a mudança não foi bem
sucedida, as lições aprendidas na “tentativa” são formalizadas
antes que o ciclo comece novamente.
Plan
A etapa do planejamento compreende a identificação de ações a serem empreendidas no
estabelecimento das metas almejadas e pelo delineamento do método a ser utilizado na
consecução desses apontamentos.
O pensamento é corroborado por Leonel (2008, p. 16.) que diz o seguinte:
Planejamento (P): Essa etapa consiste em estabelecer metas e
métodos para alcança-las. O primeiro passo para a aplicação
do PDCA é o estabelecimento de um plano, ou um
planejamento que deverá ser estabelecido com base nas
diretrizes ou políticas da empresa e onde devem ser
consideradas três fases importantes: a primeira fase é o
estabelecimento dos objetivos, a segunda, é o
estabelecimento do caminho para que o objetivo seja atingido
e, a terceira é a definição do método que deve ser utilizado
para consegui-los. A boa elaboração do plano evita falhas e
perdas de tempo desnecessárias nas próximas fases do ciclo.
Deve-se, primeiramente, identificar os problemas a serem abordados neste estudo.
Modelo teórico de Fluxograma de Atendimento
A primeira etapa, para identificação do problema a ser tratado dá-se pela análise da atual
estrutura do setor e o seu modo de operação. Segundo Lélis (2011, p. 55), “Qualquer atividade
que nos propomos a fazer exige uma série de processos”. Assim, torna-se fundamental o
estabelecimento de um plano dirigido que conduza as ações do setor.
Slack, Chambers e Johnston (2009, p. 577) comentam sobre como os fluxogramas podem ser
empreendidos na consecução de modelos aprimorados de gestão, além de ser um apontador de
ineficiências em etapas de processos. A simples observação dos dados referentes às muitas
Ouvidorias de Agências Reguladoras pode ser consolidada na coleção Panoramas de
Saneamento Básico, relatórios emitidos anualmente pela Associação Brasileira de Agências
Reguladoras (ABAR, 2011-14), demonstra que a maioria das manifestações apresentadas às
diversas Agências são referentes às reclamações.Abaixo, na FIG. 2, temos um modelo
desenvolvido a partir do referencial presente no livro Regulação: controle social da prestação dos
serviços de água e esgoto publicado pela Associação Brasileira de Agências Reguladoras (ABAR,
2007), que sintetiza o fluxograma a ser adotado em processos de acolhimento de demandas
individuais.
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FIGURA 2 – Fluxograma de atendimento de Ouvidoria de Agencia Reguladora de Serviços de
Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário
Fonte: Elaboração própria, 2015.
Com base nesse fluxograma foi registrado no ano de 2014 um total de 1684 manifestações
acolhidas pela Ouvidoria. Para uma adequada interpretação das situações, sugere-se a
apresentação acerca de detalhamentos sobre as ocorrências de registros de todas as naturezas,
possibilitando a ampliação do leque de possibilidades de apontamentos problemáticos que, além
de proporcionar o monitoramento das prestadoras, podem fundamentar procedimentos de
fiscalização, ordinários e extraordinários.
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DETALHAME
NTO

QUANT.

DETALHAMENTO
DE

QUANT.

FALTA DE ÁGUA OU BAIXA PRESSÃO

565

TRANSFERÊNCIA
TITULARIDADE

INFORMAÇÃO

406

VAZAMENTO DE ESGOTO

3

EXTRAVASAMENTO DE ESGOTO EM VIA
PÚBLICA

137

COBRANÇA INDEVIDA DE
SERVIÇOS OU TARIFAS

2

ATENDIMENTO

125

CONTRATAÇÕES

2

QUESTIONAMENTO DE FATURA

100

LIGAÇÃO CLANDESTINA

2

EXTRAVASAMENTO DE ESGOTO EM UNIDADES
USUÁRIAS

42

LIGAÇÃO NOVA

2

OUTROS

38

MEDIÇÃO INDIVIDUALIZADA

2

RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIO/PAVIMENTAÇÃO

31

OBRAS

2

VAZAMENTO DE ÁGUA EM VIA PÚBLICA

30

PEDIDO DE LIGACAO DE ÁGUA

2

ATRASO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

23

PENALIDADES

2

ATENDIMENTO INSATISFATÓRIO

21

PESQUISAS

2

PEDIDO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA

17

PROBLEMAS COM FATURAMENTO

2

QUALIDADE DA ÁGUA

15

REAJUSTE TARIFÁRIO

2

ESGOTAMENTO SANITÁRIO

13

VA Z A M E N T O D E Á G U A N O
PADRÃO

2

CORTE INDEVIDO

11

DESLOCAMENTO
HIDROMETRO

1

RELIGAÇÃO DE ÁGUA

11

DESPERDÍCIO DE ÁGUA

1

PEDIDO DE RELIGAÇÃO

10

DESVIO DE ÁGUA DA COPASA

1

PEDIDO DE LIGAÇÃO DE ESGOTO

9

ERRO DE LEITURA

1

PRAZO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

6

ESTRUTURA TARIFÁRIA

1

CONDIÇÕES GERAIS DA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS

5

EXTRAVASAMENTO DE ÁGUA

1

PEDIDO DE RELIGAÇÃO DE ÁGUA

5

LEGISLAÇÃO

1

TARIFA SOCIAL

5

LIGAÇÃO DE ESGOTO

1

SUBSTITUIÇÃO DO HIDRÔMETRO

4

MEIO AMBIENTE

1

VAZAMENTO DE ÁGUA EM UNIDADE USUÁRIA

4

PEDIDO DE INFORMAÇÃO0

1

FATURAMENTO

3

RELIGAÇÃO DE ESGOTO

1

MUDANÇA DE HIDRÔMETRO

3

TARIFA DE ESGOTO

1

PADRÃO/HIDRÔMETRO

3

TOTAL

1684

DE

3

QUADRO 1 - Detalhamento das manifestações ARSAE-MG – 2014 Fonte: Elaboração própria,
2015.
Gráfico de Pareto
Aplicando a ferramenta do diagrama de Pareto a tal cruzamento de dados nos é permitido a
formatação de subsídios adequados para a tomada de decisões por parte da direção superior da
Agencia e ao poder concedente a orientação, com base nas ocorrências registradas pelos
usuários, sobre as metas a serem pactuadas no estabelecimento das metas dos contratos de
programa ou de concessão.
Segundo Maximiano (2011, p.196) “O princípio de Pareto (ou análise de Pareto) é uma técnica
que permite à empresa selecionar prioridades quando há grande número de problemas. Duas
técnicas principais fazem parte da metodologia. Diagrama de Pareto e diagrama de espinha de
peixe”.
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O caso a seguir, GRAF. 1, é derivado da interpretação dos dados da Agência Reguladora da
Prestação de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de
Minas Gerais no ano de 2014.

GRAFICO 1 – Gráfico de Pareto aplicado a manifestações recebidas pela Ouvidoria da ARSAEMG em 2014
Fonte: Do autor, 2015.
Pela visualização do gráfico anterior, identifica-se ser a falta de água e os questionamentos de
faturas, as principais origens de reclamações sobre os problemas enfrentados pelos usuários
com relação aos serviços dos Prestadores. A tarefa de aprofundamento nas questões (e
proposição de alternativas para sua solução) deve ser a razão existencial das Ouvidorias de
Agências Reguladoras.
Diagrama de Causa e Efeito
Slack, Chambers e Johnston (2009) conceituam o Diagrama de Causa-efeito como método
bastante efetivo para a pesquisa da causa raiz dos problemas. Este Diagrama, igualmente
conhecido como Diagrama Ishikawa ou Espinha de Peixe, pode ser utilizado em todas as
situações gerenciais e se baseia em uma estrutura pela qual podem ser determinadas causas dos
problemas referentes às razões intrínsecas dos problemas. Ele possibilita o entendimento sobre o
porquê da ocorrência e determinado evento e ident ifica a sua natureza causal, permitindo a
concepção de planos de ação mais eficazes, conforme a FIG. 3.
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FIGURA 3 – Diagrama de Causa e Efeito ou “espinha de peixe” aplicado aos problemas de falta
de água e/ou baixa pressão.
Fonte: Do autor, 2015.
Como podemos observar no elenco acima, as causas apontadas referentes aos aspectos do
método, máquina e matéria se remetem à esfera técnico-operacional da Prestação dos serviços e
recebem o empenho das ações da Coordenadoria específica de fiscalização. Assim, a atuação e
contribuição da Ouvidoria se dará na instauração de processos investigativos visando redução da
assimetria das informações e proposição de arcabouço teórico guiado ao tratamento das
questões relacionadas a escassez hídrica e a formação de cultura do consumo consciente do
recurso pela população.
A formulação de um plano de comunicação baseada na metodologia 5W2H, segundo a TAB. 1
abaixo, permite o adequado diálogo com a sociedade. O modelo a seguir ilustra um conjunto
hipotético de ações a serem utilizados pela direção superior da Agência no tratamento da
questão.
TABELA 1 - Plano de comunicação baseada na metodologia 5W2H
PLANO DE AÇÃO SITUAÇÃO HÍDRICA
Com relação a Agência

Com relação a Sociedade

O QUE Posiciona
r
a
Diretoria
d
a
Agência

Identificar
contribuições
realizadas para
a
sociedade

M a p e a r
"pontos de
atenção" (pon
tos fracos/
de melhoria)

Adaptar
padrões de
comunicação
com
a
Sociedade

A t u a l i z a r FA Q
"Perguntas e
Respostas"

COM Relatórios
O
Ordinários e
extraordinários.

Incorporação
de
novos
resultados e
desenvolvimen
to de ações.

Incorporação
de novos
pontos de
atenção,
conforme
identificados.

Promover
adaptações
nos padrões
definidos,
conforme
resultados
obtidos.

Incorporação de novas
perguntas relevantes,
c o n f o r m e
identificadas.
Servidores devem ser
estimulados a
contribuir.

Para:

Para:

Para minimizar:

Para:

constantes

- Consolidar

- Antecipar

- Declarações
fora

- Antecipar possíveis

destinadas a:

posicionamento e

possíveis

de contexto;

questionamentos da

- Esclarecer

apoiar construção

questionamento
s

Desalinhamento

sociedade, preparação

Diretoria e áreas

d e i m a g e m da população,
positiva

de respostas;

antecipada
respostas e

técnicas;

da Agência.

preparação

- Respostas de

r e f o r ç a r
posicionamento e

- Informar

antecipada de

improviso

imagem positiva da

atribuições da

respostas e

- Indução de

Agência.

Agência;

reforçar a

respostas.

- Evitar assimetria

i m a g e m
positiva

de informações;

da Agência.

P O R Atualizações
QUE

de
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- Apoiar a
construção de
imagem positiva
da
Agência.
QUEM Diretoria,

ONDE

Diretoria,

Diretoria,

Diretoria e

Assessoria de

Ouvidoria,

Ouvidoria,

Ouvidoria,

Ouvidoria

Comunicação e
Ouvidoria

Coordenadorias e

Coordenadorias e

Coordenadorias
e

Assessoria de

Assessoria de

Assessoria de

Comunicação

Comunicação

Comunicação

- Comunicados

Conteúdo interno, Conteúdo

Respostas
emitidas

Pesquisas, respostas

atualizado por

e site

emitidas e site.

( M E I O Internos e site
S)

interno,

(áreas técnicas
apoiam)

meio de reuniões atualizado por
e
mensagens entre

meio
reuniões

de

Ouvidoria e áreas

e mensagens

técnicas.

entre Ouvidoria
e
áreas técnicas.

Quand Sob demanda, ao
o

Sob demanda, ao

Sob demanda,
ao

Continuamente,

Continuamente,
sempre

(Atuaçã surgirem fatos
o

surgirem fatos

surgirem fatos

sempre quando
de

quando de resultados

Continu relevantes e novas
ad

r e l e v a n t e s e relevantes e
novas

resultados

insatisfatórios ou

insatisfatórios ou

identificadas

identificadas

oportunidades de

oportunidades de

melhorias.

a)

alterações das

alterações das

n o v a
alterações

c o n d i ç õ e s c o n d i ç õ e s das condições
hídricas.
hídricas.
hídricas.

s

melhorias.
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Forma
d
e
Trabalh
o

A Ouvidoria
considerará, por
princípio, o
posicionamento
inicial
da
Agência com
relação ao tema e
se atualizará
constantemente
com relação aos
problemas.

No caso de
s e r e m
produzidas
n o v a s
contribuições
cuja divulgação
seja relevante,
no contexto
hídrico, as áreas
devem informar
à Assessoria de
Comunicação
por
e-mail.

No caso de
surgirem
novos "pontos
de atenção" as
áreas técnicas
d e v e m
informar à
Diretoria e,
para os casos
julgados
pertinentes,
solicitar à
Ouvidoria
apoio na
estruturação
d
o
posicionament
o oficial da
Agência com
relação ao
tema.

Quando das
alterações em
padrões de
comunicação a
com
a
sociedade a
Ouvidoria
deliberará, em
conjunto com a
Diretoria, sobre
as alterações
necessárias.

Caso surjam novos
questionamentos por
parte da sociedade, a
Ouvidoria e a aréa
técnica responsável
produzirão nova lista
de perguntas e
respostas.

Fonte: Do autor, 2015.
Ciclo PDCA
A etapa “DO” Compreende – O segundo passo do PDCA é a execução do plano que consiste no
treinamento dos envolvidos no método a ser empregado, a execução propriamente dita e a
coleta de dados para posterior análise. É importante que o plano seja rigorosamente seguido;
A fase do check consiste na verificação que é avaliar a execução e comparação dos resultados,
consoante às metas e resultados alcançados. Esta etapa pode ser resumida com a análise e
verificação dos resultados e dados coletados. Ela pode acontecer em distintos momentos da
realização do plano e do trabalho. Ela utiliza indicadores para controlar possíveis erros e falhas.
No momento do act, têm-se a atuação correção que é a adoção do plano proposto e verificação
da consonância da meta e, identificação das causas possíveis que levaram ao não alcance das
metas.
Ao ponto em que identificamos que não é necessário somente agir e resolver as questões, a
proposta é de que haja uma retroalimentação do sistema que torne factível o aprendizado
organizacional e que as experiências obtidas sejam absorvidas e que se constituam em reais
avanços na Regulação dos serviços.
A Organização Internacional de Normalização (ISO) 9000 que trata sobre Sistemas de gestão da
qualidade define:
“O sistema de gestão da qualidade representa a parte do
sistema de gestão da organização cujo enfoque é alcançar
resultados em relação aos objetivos da qualidade, para
satisfazer às necessidades, expectativas e requisitos das
partes interessadas, conforme apropriado”.
Partindo para um modelo que preveja a capacidade da organização em identificar e armazenar
informação se dá o processo da aprendizagem organizacional. A FIG. 4 a seguir ilustra essa
situação.
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FIGURA 4 – Aprendizagem Organizacional Fonte: Elaboração Própria, 2013.
Compete às Ouvidorias o acolhimento das solicitações, em sua completude e complexidade, a
análise e conclusão sobre as diversas naturezas das demandas apresentadas, sempre
objetivando a correção dos erros, omissões, desvios ou abusos observados na prestação dos
serviços regulados, aperfeiçoando, por meio de sugestões, na elaboração e implementação de
políticas públicas que prevejam a melhoria da qualidade de vida.
Para uma Ouvidoria de caráter regulatório, se espera que, além do desenvolvimento de
mecanismos informais e alternativos para resolução das demandas apresentadas, que crie
mecanismos que permitam o monitoramento e permanente aprimoramento dos serviços
prestados, realizando a conscientização e publicidade das adequadas formas de participação
cidadã.
Por suas características de atuação, podem ser ferramenta de livre trânsito interno e junto aos
prestadores de serviços, figurando personagem importante na correção das injustiças e
proposição de melhoramentos.
A FIG. 5 abaixo ilustra o modo como as Ouvidorias inseridas em ambientes regulatórios podem
ser classificadas em estágios evolutivos com relação às respostas que emitem aos interessados
em seus serviços, sejam eles os usuários, a Sociedade ou a Própria Agência.

FIGURA 5 – As Ouvidorias em ambientes regulatórios e a evolução organizacional Fonte:
Elaboração Própria, 2013.
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CONCLUSÕES/RECOMENDAÇÕES
Espera-se, por meio da apresentação deste trabalho, a disseminação de aspectos conclusivos
sobre a importância da existência das Ouvidorias em ambientes de Regulação e como este
instituto regulatório pode impactar, positivamente, na melhoria na qualidade de vida das pessoas.
Numa direção reta e distinta do que sempre predominou em nossa história política, vêm surgindo
novas atribuições e expectativas para os diversos segmentos e agentes sociais, no que se refere
à lógica de convivência e de gestão dos espaços públicos, numa clara tendência à
descentralização e perspectivas de democratização da gestão pública.
Fundamental, que além de disponibilizar um canal de atendimento tão distinto, também se
potencialize a atuação do instituto, pois, é na verdade o setor das Agências que traduz a
Regulação em uma vida com mais qualidade de vida, baseada em termos técnicos e inspirada na
participação cidadã.
Portanto, a efetivação do tipo de controle social exercido pelas Ouvidorias, passa,
necessariamente, pelos movimentos de avanços e recuos inerentes aos desafios da consolidação
do processo democrático participativo.
De acordo com Brazil Filho (2013, p. 2) “por se tratar de mecanismo de participação e controle
social determinante de uma conotação mais ampla ao saneamento básico brasileiro, impacta
socialmente de forma mais significativa e irrestrita”. Também, de acordo com a cartilha de
Orientações para Implantação e Gestão de Ouvidorias do Sistema do Conselho Federal de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CONFEA (2009, p. 8):
O desenvolvimento da percepção do conceito de cidadania
amplia o conhecimento de direitos e, por consequência, faz
surgir um cidadão cada vez mais exigente quanto aos serviços
prestados. Assim, ao se implantar uma ouvidoria, é essencial
que o discurso seja efetivamente reproduzido pela ação e que
os valores de respeito ao cidadão sejam aplicados e
exercitados.
Segundo Oliveira (2011)

Hoje, a ouvidoria brasileira é, sem dúvida, um canal de diálogo
com a população; uma porta aberta para a participação
popular através do escutar da reivindicação e da reclamação;
um celeiro de recomendações para a melhoria do serviço
público; um espaço na esfera de respeito ao ser humano1.

Se faz válida a referência de que em um cenário futuro seja possibilitada a integração entre as
Ouvidorias inseridas em ambientes regulatórios, de maneira a criar indicadores e parâmetros
comuns em escala nacional sobre a qualidade e satisfação dos serviços regulados.
Uma rede de Ouvidorias de Agências Reguladoras em nível nacional que disponha da mesma
parametrização de entradas de sistema propiciaria, além da comparação entre os serviços
prestados por todos os prestadores em todos os municípios brasileiros, uma maior compreensão
sobre as necessidades do setor do saneamento básico nacional.
A discussão inicial da questão apontada poderia ser viabilizada através da provocação de
organizações como as Associações de Ouvidores e de Regulação cuja discussão fundamentaria
a definição de indicadores apropriados.
Por meio dessas estratégias reguladoras é possível criar cenários confiáveis da qualidade e
parâmetros técnico-operacionais e econômicos, entretanto não são mesurados resultados sobre
a satisfação dos usuários. As mesmas podem ser utilizadas com esta finalidade e promover,
dentro de um avançado modelo operacional, a elucidação sobre esta nova perspectiva de
atuação das Agências Reguladoras.
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Resumo
O objetivo deste trabalho é estimar o número de consumidores residenciais e comerciais que irão
instalar microgeração solar fotovoltaica no horizonte 2014-2024, considerando diferentes
cenários da regulação e os respectivos impactos econômicos nos principais atores envolvidos:
consumidores, distribuidoras, União e Estados.
Palavras-chave: microgeração, solar, projeções, regulação, impactos tarifários.
Introdução
A ANEEL estabeleceu as condições gerais de acesso de microgeração e minigeração distribuída
aos sistemas de distribuição de energia elétrica por meio da Resolução Normativa nº 482/2012 e
da seção 3.7 do Módulo 3 dos Procedimentos de Distribuição - PRODIST.
O regulamento abrange as fontes hidrálica, eólica, solar, biomassa e cogeração qualificada, com
potência instalada até 100 kW para microgeradores e entre 101 kW e 1MW para o minigeradores.
O Sistema de Compensação de Energia Elétrica, internacionalmente conhecido como Net
Metering, consiste na medição do fluxo de energia em uma unidade consumidora dotada de
pequena geração por meio de um medidor bidirecional. A Figura 1 ilustra o princípio de
funcionamento.

Figura 1: Sistema de compensação de energia elétrica
Dessa forma, se em um período de faturamento a energia gerada for maior que a consumida, o
consumidor receberá um crédito em energia (kWh) na próxima fatura. Caso contrário, o
consumidor pagará apenas a diferença entre a energia consumida e a gerada, observados o
custo de disponibilidade para consumidores do grupo B ou a demanda contratada, para aqueles
do grupo A.
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A ANEEL abriu a Audiência Pública nº 26/2015, no período entre 7/5 e 22/6/2015, para propostas
de aprimoramento dos regulamentos disponibilizados pela Agência. Os objetivos principais são:
reduzir as barreiras ainda existentes à conexão dos micro e minigeradores à rede das
distribuidoras; compatibilizar as regras do sistema de compensação de energia elétrica com as
Condições Gerais de Fornecimento; aumentar o público alvo e realizar aperfeiçoamentos na
regra.
Situação atual
Após a publicação da REN 482/12, iniciou-se no país um lento processo de difusão de micro e
minigeradores distribuídos no país. A Figura 2 apresenta os valores acumulados até junho de
2015.

Figura 2: Número de micro e minigeradores até maio/2015
Conforme apresentado na Figura 2, o número de consumidores com micro ou minigeração
distribuída no final de 2014 é 5,5 vezes superior ao registrado no final de 2013, indicando um
crescimento acentuado o último ano, mas muito abaixo do potencial de expansão no país. Dentre
os 723 geradores instalados, apenas 13 são minigeradores, ou seja, com potência instalada entre
100 kW e 1 MW.
A Figura 3 apresenta a distribuição dos geradores instalados por fonte de energia, indicando que
a fonte solar fotovoltaica representa mais de 90% do número total de instalações, seguida pela
fonte eólica. Deve- se registrar a existência de 11 centrais geradoras híbridas (solar/eólica), o que
é um fato positivo, pois tais consumidores estão buscando a otimização dos recursos naturais
disponíveis em suas unidades consumidoras.

Figura 3: Conexão por tipo de fonte
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A Figura 4 apresenta a potência instalada dos geradores por fonte, denotando também a
predominância da geração solar fotovoltaica frente às demais fontes.

Figura 4: Potência instalada por fonte
A Figura 5 ilustra da divisão dos consumidores com micro e minigeração por classe de consumo.
As classes residencial e comercial respondem por 88%, sendo que apenas 7% dos
consumidores são atendidos em alta tensão (Grupo A).

Figura 5: Classes de consumo dos consumidores
Em termos de faixas de potência dos micro e minigeradores instalados, observa-se que 73% dos
equipamentos tem potência menor ou igual a 5 kW, conforme ilustrado na Figura 6.

Figura 6: Faixas de potência dos geradores
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O número de micro e minigeradores instalados em cada distribuidora é apresentado na Figura 7.

Figura 7: Número de conexões por Estado
Pode-se perceber que a distribuição do número de conexões por áreas de concessão não é
uniforme, sendo a liderança no Estado de Minas Gerais. Essa concentração de sistemas no
Estado pode ser atribuída ao menor tempo de retorno do investimento, em função do valor
elevado da tarifa, do alto nível de insolação e também da menor incidência do ICMS sobre a
energia consumida, em função da Lei Estadual nº 20.824, de 2013.
Metodologia
Para estimar o crescimento do número de consumidores residenciais e comerciais que irão
instalar um microgerador solar fotovoltaico no horizonte 2015-2024, utilizou-se a Teoria da
Difusão de Inovações descrita em [2] e também a metodologia empregada por [3], com algumas
adaptações.
Segundo a Teoria da Difusão de Inovações, a população pode ser dividida em cinco diferentes
grupos, cada um com um comportamento específico frente ao risco de adotar a nova tecnologia:
inovadores, adotantes iniciais, maioria inicial, maioria tardia e retardatários.
A equação 1 permite o cálculo da probabilidade de adotante ao longo do tempo t, tendo como
parâmetros os coeficiente de inovação (p) e imitação (q), que representam as influências externa
e interna de difusão da geração solar fotovoltaica, respectivamente.

onde:
F(t) é a função de distribuição acumulada;
p é o coeficiente de inovação; e
q é o coeficiente de imitação.
Assim como em [3], este estudo utilizou os valores de p = 0,0015 e q = 0,3 para o caso base, que
é a manutenção das condições da Resolução Normativa nº 482/2012. Tais valores foram
utilizados inicialmente no modelo adotado pelo National Renewable Energy Laboratory (NREL)
nos EUA [4].
Para estimar o número total de adotantes, utiliza-se a equação 2, descrita a seguir:

onde:
N(t) é o número acumulado de adotantes no tempo t;
m é o mercado potencial final; e
F(t) é a a função de distribuição acumulada obtida com a equação 1.
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Dessa forma, deve-se obter o mercado potencial final e, para tanto, faz-se uso da equação 3:

Onde:
m é o mercado potencial final;
fmm é a fração de máximo mercado, calculado conforme equação (4); e
mp é o mercado potencial.
A fração de máximo mercado (fmm) proposta por [5] representa um limitador do mercado
potencial, pois leva em consideração o tempo de retorno do investimento (payback) e que o
consumidor possui certo grau de sensibilidade a essa variável, ou seja, quanto menor o payback,
mais consumidores estariam dispostos a instalar um microgerador. Assim, aplica-se a equação 4
para obter seu valor.

onde:
fmm é a fração de máximo mercado;
SPB é fator de sensibilidade ao payback; e
TPB é o tempo de payback, em anos.
Para o fator de sensibilidade ao payback (SPB), adotou-se o valor de 0,3 seguindo as referências
dos estudos de [4] e [3].
O próximo passo é estimar o mercado potencial de consumidores que podem instalar um
microgerador solar fotovoltaico. Para tanto, assim como utilizado no estudo de [6], adotou-se
como referência o número de consumidores residenciais com consumo acima de 400 kWh/mês
para o caso base.
Já para o mercado comercial, adotou-se um percentual de 5% do total de unidades
consumidoras pertencentes a esta classe para o caso base, conectadas em baixa tensão, por
não haver informações consolidadas disponíveis sobre as faixas de consumo e a respectiva
distribuição dos consumidores.
Cálculo do payback [8]
Assim como o estudo realizado pelo [4] e [3], adotou-se o cálculo do payback simples neste
trabalho, pois apesar das imperfeições inerentes à própria definição da figura de mérito, como
não considerar uma taxa de desconto para remunerar o capital investido, apenas a inflação do
período, pode ser facilmente utilizado pelo consumidor.
Premissas
A Tabela 1 apresenta as premissas utilizadas para o cálculo do payback simples para os
consumidores residenciais e a Tabela 2 para os consumidores comerciais.
Tabela 1: Premissas para consumidores residenciais
Potência (kWp)

3

Degradação anual

0,5%

Vida útil (anos)

25

Tarifa residencial

mar/15

Custo (R$/kWp)

8.000

Adequação da Medição (R$)

0
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Custo Disponibilidade (kWh)

100

Substituição do inversor (R$/kW)

2.000

Consumo após GD (%)

60%

Energia compensada com a geração (%)

55%

Tabela 2: Premissas para consumidores comerciais
Potência (kWp)

10

Degradação anual

0,5%

Vida útil (anos)

25

Tarifa residencial

mar/15

Custo (R$/kWp)

8.000

Adequação da Medição (R$)

0

Custo Disponibilidade (kWh)

100

Substituição do inversor (R$/kW)

1.750

Consumo após GD (%)

27%

Energia compensada com a geração (%)

24%

Com relação ao consumo final da unidade consumidora após a instalação da microgeração e o
montante de energia injetada na rede pelo microgerador, os percentuais foram estimados tendo
como referências as curvas típicas para os consumidores residenciais, comerciais e de geração
solar fotovoltaica.
Com relação à incidência de tributos, adotou-se a aplicação do Convênio ICMS nº 6, de 5 de
abril de 2013 para todas as distribuidoras, exceto para aquelas localizadas em Minas Gerais
(Cemig, Energisa Minas Gerais e DME-D) onde vigora a Lei Estadual nº 20.824, de 31 de julho de
2013, estabelecendo que o ICMS no Estado deve ser cobrado apenas sobre a diferença positiva
entre a energia consumida e a energia injetada pelos micro e minigeradores, pelo prazo de cinco
anos.
Posteriormente, o CONFAZ publicou os Convênios ICMS 16, de 22/4/2015, 44, de 3/6/2015, e
52, de 30/6/2015, que autorizam os Estados de São Paulo, Pernambuco, Goiás, Rio Grande do
Norte, Ceará e Tocantins a isentar a cobrança do tributo sobre todo o consumo e cobrar apenas
sobre a diferença entre o consumido e injetado, revogando o Convênio nº 6 . Para os demais
Estados, vale a regra antiga.
Com respeito às tarifas, utilizaram-se os valores vigentes em março de 2015, acrescidas da
bandeira tarifária vermelha1, as quais se mantêm constantes em termos reais durante o horizonte
do estudo, ou seja, descontada a inflação.
Como foram adotadas premissas conservadoras neste estudo, o valor do payback calculado no
início de 2015 mantém-se constante ao longo do período 2015-2024.
Projeções de mercado
Para avaliar os resultados de cada cenário ao longo do horizonte de estudo 2015-2024,
projetaram-se os mercados residenciais e comerciais para cada ano, tendo como referência [7] e
os valores apurados em dezembro de 2014.
Considerou-se inicialmente que apenas as unidades consumidoras do tipo “casa” teriam
condições para instalar microgeração, em função da disponibilidade de telhado. Além disso,
assim como [3] e [6], adotou-se um fator de aptidão de 85% referente a limitantes como

A bandeira tarifária vermelha significa um acréscimo de R$ 5,50 a cada 100 quilowatts-hora (kWh)
consumidos – exceto para os estados do Amazonas, Amapá e Roraima.
1
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sombras, caixas d’água e outros, que podem inviabilizar a instalação dos equipamentos nos
telhados das residências.
Para os consumidores comerciais, não se dispõe de informações detalhadas sobre as faixas de
consumo e, por isso, estimou-se em 5% o público alvo, ou seja, aquele em que o investimento
seria economicamente viável e também sem restrições físicas para a instalação de módulos
fotovoltaicos nos telhados.
Cenários [8]
Foram elaborados 4 cenários para avaliar alternativas de alterações na REN nº 482/2012 de
forma a estimar o número de adotantes residenciais e comercias, além de aferir os impactos
econômicos no mercado. Adicionalmente, foram incluídos dois cenários que permitem estimar os
efeitos que a mudança na forma de tributação da energia poderia causar no mercado. Uma breve
descrição dos cenários idealizados é apresentada a seguir:

• Cenário I: manutenção das regras vigentes na REN nº 482/2012;
• Cenário II: permitir que unidades consumidoras reunidas por comunhão de interesses de
•
•
•
•

fato possam participar do sistema de compensação de energia elétrica;
Cenário III: retirar o limite da potência instalada do microgerador à carga instalada da
unidade consumidora do Grupo B;
Cenário IV: soma dos cenários II e III;
Cenário V: manutenção das regras vigentes na REN nº 482/2012, sem os efeitos da
incidência do ICMS sobre toda a energia consumida (Convênio ICMS 6/2013 do CONFAZ); e
Cenário VI: cenário II sem os efeitos da incidência do ICMS sobre toda a energia consumida
(Convênio ICMS 6/2013 do CONFAZ).

Com base nesses Cenários, estimou-se o número de consumidores residenciais e comerciais que
irão instalar microgeração solar fotovoltaica no horizonte 2015-2024 e os impactos financeiros
para os consumidores, distribuidoras, Estado, União e a sociedade.
Resultados [8]
A Figura 9 apresenta a projeção para cada cenário do número de consumidores residenciais e
comerciais com microgeração no horizonte 2015-2024.

Figura 9: Projeção de unidades consumidoras residenciais e comerciais.
A Figura 10 ilustra a projeção de potência instalada para cada cenário analisado.
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Figura 10: Projeção da potência instalada residencial e comercial.
Como base nos resultado apresentados nas Figuras 9 e 10, estimaram-se os impactos tarifários
de cada cenário e também a relação custo-benefício.
Impacto tarifário [8]
Para avaliar o impacto tarifário de cada um dos cenários descritos no item 4.3, utilizou-se a
fórmula do reajuste anual, conforme equação 5, aplicado a todas as distribuidoras e tomou-se
como referência as Notas Técnicas e Resoluções que aprovaram os reajustes tarifários em 20142 .

Dessa forma, calculou-se o impacto tarifário para cada distribuidora para o ano de 2024
aplicando-se a equação 5, e comparando-se os resultados obtidos com os percentuais dos
reajustes aprovados pela Agência em 2014.
A Figura 11 apresenta os resultados das simulações, considerando as projeções de inserção da
microgeração nos mercados residenciais e comerciais.

Figura 11: Impacto tarifário em 2024 por distribuidora
Informações disponíveis no site da Agência por meio do seguinte link: Página Inicial >> Informações
Técnicas >> Tarifas Residenciais
2
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Conforme ilustrado na Figura 11, o impacto tarifário médio em 2024, quando comparado com o
ano de 2014, ou seja, no período de 10 anos, é inferior a 1% para todos os Cenários, exceto para
o Cenário VI, cujo impacto seria de 1,08%.
Com relação ao impacto por distribuidora, observa-se que o máximo estimado seria de 2,08%
para a Ampla para o Cenário VI, e 1,77% para a Cemig no Cenário II, dentro do horizonte
2014-2024. Deve-se reforçar que esse seria o valor acumulado em 10 anos, e não para cada ano
do período.
Relação custo-benefício [8]
Metodologia
Para o cálculo da relação custo benefício, utilizou-se como referência a metodologia adotada por
[6] e os dados obtidos das simulações para a inserção da geração distribuída nos mercados
residenciais e comerciais de todas as distribuidoras para o ano de 2024. A Tabela 3 resume os
impactos considerados dos resultados dos cenários simulados dentre os agentes envolvidos.
Tabela 3: Classificação dos impactos
Agente

Impacto

Tipo

Classificação

Nível

Distribuidoras

Redução fluxo de caixa

Econômico

Custo

Baixo

Consumidores
com GD

Redução na conta de energia

Econômico

Benefício

Médio

Consumidores
BT

Aumento na conta de energia

Econômico

Custo

Baixo

Redução das perdas técnicas na RB

Econômico

Benefício

Baixo

Distribuidoras e
Consumidores

Redução da contratação de energia

Econômico

Benefício

Baixo

Estados

Arrecadação de ICMS sobre a energia

Econômico

Custo

Baixo

União

Arrecadação de impostos sobre a
energia

Econômico

Custo

Baixo

Estados

Arrecadação de impostos com a venda
de equipamentos e serviços

Econômico

Benefício

Baixo

Econômico

Benefício

Baixo

Econômico/
Energético

Benefício

Baixo

Distribuidoras e
Consumidores

União

Alteração da arrecadação de impostos com
a venda de equipamentos e serviços

Sociedade

Energético

Resultados
A Tabela 4 resume os principais resultados a análise de custo-benefício para cada cenário
simulado, onde pode ser observado que todos os cenários apresentam resultados positivos.
Tabela 4: Relação custo-benefício
Relação custo-benefício

Custo (R$)

Benefício (R$)

Cenário I

0,25

330.766.942

1.158.187.700

Cenário II

0,25

1.115.400.440

3.928.969.994
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Cenário III

0,25

393.930.852

1.384.910.692

Cenário IV

0,25

1.115.400.440

3.928.969.994

Cenário V

0,24

429.859.104

1.605.473.844

Cenário VI

0,23

1.484.572.596

5.615.576.781

As figuras 6 e 7 ilustram os valores de custos e benefícios para os cenários II e VI para todos os
tipos de impactos relacionados na Tabela 3.

Figura 12: Resultados para o cenário II

Figura 13: Resultados para o cenário VI
Em todos os cenários simulados, os resultados para Estados, União e o global são positivos,
indicando que ao analisar os impactos descritos na Tabela 3, a sociedade perceberá mais
benefícios que custos com a expansão da microgeração.
No entanto, ao analisar separadamente os dados, todos os consumidores perceberão, em média,
uma pequena elevação na fatura de energia (inferior a 1% para os Cenários de I a V e de 1,08%
para o Cenário VI, ao longo de 10 anos), conforme destacado na Figura 11.

498

IX Congresso Brasileiro de Regulação e 3º ExpoABAR

Da mesma forma, as distribuidoras terão uma perda de receita, já descontada a elevação da
tarifa dos consumidores do grupo B, conforme descrito anteriormente. Para entender melhor o
impacto dessa redução de receita das empresas, a Tabela 5 apresenta os valores percentuais,
comparando-se com a receita total do mercado de baixa tensão em 2024 com geração
distribuída em cada cenário simulado.
Tabela 5: Redução de receita das distribuidoras em 2024
Redução receita
(R$)

Redução receita
(%)

Cenário I

63.558.744

0,07%

Cenário II

213.699.464

0,23%

Cenário III

75.655.671

0,08%

Cenário IV

213.699.464

0,23%

Cenário V

82.471.945

0,09%

Cenário VI

283.619.907

0,30%

Com base nos dados da Tabela 5, pode-se concluir que o impacto percentual na receita das
distribuidoras para o mercado de baixa tensão em 2024 é baixo, sendo no máximo de 0,3% para
todos os cenários simulados.
Conclusão
Este estudo apresentou as projeções de consumidores residenciais e comerciais que podem
instalar microgeração solar fotovoltaica em suas unidades consumidoras no horizonte 2015-2024,
assim como a potência instalada.
Dos cenários que tratam apenas de alterações na REN 482/12 (I a IV), os cenários II e IV trazem
os resultados mais otimistas com aproximadamente 497 mil unidades consumidoras com
microgeração em 2024 e potência instalada total estimada em 2 GW.
Caso haja a adesão de todos os Estados ao Convênio do CONFAZ 16/2015, isentando a
tributação sobre a energia produzida pelo microgerador, o cenário VI indica o potencial de
aproximadamente 703 mil unidades consumidores, com potência instalada de 2,7 GW.
A análise do impacto tarifário permite concluir que o aumento estimado na tarifa dos
consumidores de baixa tensão será em média inferior a 1% para os cenários I a V em 10 anos e
de 1,08% para o cenário VI, sendo que os maiores valores ocorreriam na Cemig, com 1,77% para
o cenário II, e 2,08% na Ampla para o cenário VI. A partir da avaliação da relação custo-benefício,
conclui-se que todas as alternativas simuladas são positivas do ponto de vista global, para os
Estados e a União.
Em suma, há uma grande oportunidade de acelerar a adoção da microgeração entre os
consumidores residenciais e comerciais com a revisão da Resolução Normativa nº 482/2012,
uma vez que os impactos resultantes são positivos para a sociedade.
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RESUMO
Este artigo apresenta uma proposta de melhoria para os métodos de avaliação de
aproveitamento de ativos destinados a serviços de Concessão Pública.
Neste artigo é apresentado o método atual de calculo do Índice de Aproveitamento de
Subestação utilizado pela ANEEL. Apesar da especificidade no estudo de caso, as propostas e
conceitos podem e devem ser extrapolados para qualquer outro serviço regulado.
Nos estudos de casos são abordadas as principais falhas do método atual. São sugeridas
propostas de melhoria, além da análise de Impacto Regulatório para os casos sem aplicação de
Índice, com o Índice atual e com a nova proposta.
Palavras chave: Índice, Melhoria, Aproveitamento.
INTRODUÇÃO
A aplicação dos índices de aproveitamento de ativos utilizados nos serviços públicos regulados
não é algo novo, sua prática se justifica no âmbito de garantir a defesa dos consumidores contra
abusos ou atitudes imprudentes da empresa que exerce o monopólio sobre a concessão.
No entanto, a utilização destes muitas vezes penaliza o planejamento das empresas, que
precisam dimensionar suas ações em longo prazo e não podem ter índices baixos de
aproveitamento, ocasionando perda de receita.
Caso a concessionária faça a opção por realizar grandes obras pra atender uma dada região em
30 anos, nos primeiros anos seu aproveitamento será baixo, prejudicando o retorno de capital.
Porém, se a opção for por obras menores, com alto valor de índice de aproveitamento, pode
haver um custo maior para a sociedade, considerando os impactos tarifários.
O uso de índices deve capturar o trade-oﬀ entre o melhor aproveitamento presente e o
aproveitamento futuro. Considerando o incremental de custos sobre obras novas.
OBJETIVO
O objetivo do estudo é determinar um índice de aproveitamento que possa capturar o melhor
benefício para o consumidor e a concessionária. A análise para o estabelecimento desse índice é
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realizado ao comparar um cenário com obras e custos para o atendimento de demanda e o outro
utilizando as regras atuais, através de indicadores econômicos como VPL e TIR.
O artigo tem como objetivo principal a aplicação da metodologia do índice de melhor
aproveitamento em subestações de energia elétrica, porém não há impedimento da mesma no
uso para outros ramos da regulação.
METODOLOGIA
A metodologia utilizada no processo é descrito a seguir:

• Simulações de obras de planejamento em subestações: Nesta etapa serão simuladas obras
•
•
•
•
•

com diferentes custos e potência instalada, baseada no banco de preços das distribuidoras.
Modelamento do crescimento de carga: Serão propostos modelos de crescimento de carga,
fator de potência e fator de carga para mesurar o impacto sobre o consumidor.
Calculo da receita regulatória anual e seu fluxo de caixa: Baseado nas regras atuais,
determinadas pela ANEEL, será determinado os valores de Quota de Reintegração e
Remuneração do Capital e o fluxo de caixa da empresa.
Calculo do impacto tarifário dessa obra sobre o consumidor anualizado e seu fluxo de caixa:
O impacto tarifário será determinado através do fluxo de caixa anual, dos custos (pagos
para a distribuidora) e a carga total consumida (MWh), deste modo, será analisado o
resultado sobre o incremental tarifário.
Análise Crítica dos valores obtidos no longo prazo, com e sem o uso do índice atual: A partir
dos dados, apontar as falhas da utilização dos métodos atuais.
Proposta de um novo índice: Propor uma nova técnica que maximize os ganhos tanto para
o consumidor, quanto distribuidora (atingir a modicidade).

ESTUDO DE APLICAÇÃO DO IAS
Antes da realização dos estudos e análise dos resultados, será apresentado a regra atual de
Cálculo de IAS, utilizado pela ANEEL para valoração dos ativos de distribuição de Energia
Elétrica.
REGRA ATUAL
O índice de aproveitamento estabelecido para o grupo de ativos que compõem uma subestação
(transformador de força, disjuntor, chaves seccionadoras, barramento, transformadores de
corrente e de potencial e religadores que compõem o “bay”, do transformador da subestação),
resulta da aplicação de seu fator de utilização e da expectativa para os próximos 10 anos do
crescimento percentual da carga atendida pela subestação. Esse índice está limitado a 100% e é
calculado da seguinte forma:

Onde:
IAS: Índice de Aproveitamento para Subestação (%); FUS: Fator de Utilização da Subestação (%);
DM: Demanda Máxima em MVA verificada nos últimos 2 anos;
PTI: Potência Total Instalada em MVA (ONAF - ventilação forçada, quando houver);
TCA: Estimativa percentual de crescimento anual de carga máxima atendida pela subestação;
ECC: Expectativa de crescimento percentual da carga atendida pela subestação, para o período
projetado de 10 anos, comprovada pelos demonstrativos de aumento de demanda dos quatro
últimos anos. Para efeitos de verificação de consistência, é utilizada a evolução de carga dos
últimos 4 anos bem como as premissas de desenvolvimento econômico da área atendida pela
respectiva subestação.
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ESTUDO DE UM CASO 1 (HIPOTÉTICO)
O estudo de caso considerou uma distribuidora que trabalha com três valores de potência para
transformadores de subestação, sendo eles: 12,5; 20 e 26,6 MVA.
Essa distribuidora irá realizar uma obra para construir uma nova subestação. A carga inicial,
esperada, é de 9 MVA com crescimento esperado, de 3% ao ano. Logo, a demanda esperada no
10º ano é de 12,1 MVA.
A distribuidora optou por realizar a obra com um transformador de 26,6 MVA. Se as previsões se
concretizarem, a projeção de carga para os dois primeiros ciclos estão representados na Figura 1
e Figura 2; foi considerado revisões a cada 4 anos:

Figura 1: Resultado da primeira revisão
A carga do décimo ano é aproximada para o próximo transformador comercial (de 12,5 MVA).

No final do primeiro ciclo (4º ano) a subestação estará com 10,1MVA que corresponde a 38% da
sua capacidade instalada em uso, que está dentro dos 47% do IAS calculado.

Figura 2: Resultado da Segunda Revisão
Para o segundo ciclo a carga é aproximada para o próximo transformador comercial que neste
caso é o de 15 MVA.

No final do segundo ciclo (8º ano) a subestação atingirá 11,4 MVA que corresponde a 42,8% da
sua capacidade instalada em uso, dentro dos 56% do IAS calculado.
A Tabela 1 mostra o resumo dos indicadores durante a vida útil de uma subestação (40 anos),
assim como a utilização no final de cada ciclo (de 4 anos).
Tabela 1: Resumo para 10 ciclos de Revisão
CICLO

1

2

3

4

5

Carga (MVA)

10,1

11,4

12,8

14,4

16,2

Utilização da
SE

38,0%

42,8%

54,2%

61,0%

68,6%

6

7

8

9

10

18,3

20,6

23,1

26,0

26,6

77,3%

87,0%

97,9%

97,7%

100,0%
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IAS

47,0%

56,4%

70,5%

70,5%

75,2%

94,0%

94,0%

100,0%

100,0%

100,0%

A Agência reguladora (ANEEL) considera como investimento imprudente quando o IAS da
subestação fica abaixo dos 75% no ciclo tarifário. Conforme pode ser verificado na Tabela 1, a
subestação hipotética estudada permaneceu por 4 ciclos abaixo dos 75%. Não tendo, portanto,
seus investimentos reconhecidos por 4 ciclos. No entanto, essa subestação atenderá a carga
estimada, sem novas obras, por quase toda a sua vida útil (37 de 40 anos).
Se a distribuidora tivesse optado por fazer uma obra com o transformador de 12,5 MVA, o
cenário seria o apresentado na Tabela 2:
Tabela 2: 10 ciclos com o transformador de 12,5 MVA
CICLO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Carga (MVA)

10,1

11,4

12,8

14,4

16,2

18,3

20,6

23,1

26,0

26,6

Utilização da
SE

80,9
%

91,0
%

102,5
%

115,3
%

129,8
%

146,1
%

164,4
%

185,1
%

208,3
%

212,8
%

IAS

100,0
%

100,0
%

100,0
%

100,0
%

100,0
%

100,0
%

100,0
%

100,0
%

100,0
%

100,0
%

0,3

1,9

3,7

5,8

8,1

10,6

13,5

14,1

Carga Não
Atendida
(MVA)

No fim do primeiro ciclo a utilização da SE já seria de 81%. Pois, a carga projetada para o décimo
ano, aproximada para o próximo transformador comercial, seria igual a 12,5 MVA.
A distribuidora teria 100% dos investimentos reconhecidos já no primeiro ciclo. No entanto, seria
necessária uma ampliação ou construção de uma nova SE em menos de 12 anos, penalizando o
consumidor (este resultado será evidenciado na análise do impacto regulatório, item 4.6).
Portanto, a metodologia atual não incentiva a modicidade tarifária, muito menos verifica a
prudência dos investimentos.
PRINCIPAL FALHA DO MÉTODO ATUAL
Uma metodologia que impacta no reconhecimento dos custos deve contemplar os próprios
custos como parte integrante do método.
Ao se analisar a parte dos custos associados a essa obra envolvendo os diversos
transformadores disponíveis na distribuidora, o sinal de imprudência do investimento é
totalmente invertido.
A diferença de custos entre o transformador que atende a carga em 40 anos e aquele que atenda
apenas 12 anos é inferior a 20%, conforme apresentado na Tabela 3:
Tabela 3: Avaliação dos Custos
Transformadores
Disponíveis
Potência (MVA)

Custo do TRAFO*
(mil R$)

Custo do Trafo Custo
do Trafo Instalado

12,5

1.300

84%

20,0

1.400

90%

26,6

1.550

100%

* Dados da CEMIG apresentados no Cired/2013 – transformadores de 69/13,8 kV.
Portanto, ao se analisar esses valores, observa-se que o critério atual é severamente punitivo.
PROPOSTA DO NOVO IAS
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No estudo de caso 1 no item 4.3, caso à distribuidora, ao realizar a obra com a SED de 26,6
MVA, pudesse optar por receber pelo valor da obra com 12,5 MVA, sua receita seria maior do que
a calculada pelo IAS. Para este caso, poder-se-ia aplicar um IAS de 84% (diferença de custos) ao
invés do IAS de 47% (critério atual).
Assim, uma proposta de metodologia adequada para a aplicação de índice de aproveitamento
deve manter o critério atual, mas adicionar a variável de custo na análise.
Manutenção do IAS, porém com uma componente de Aproveitamento de Custo (IAC)

Compondo um índice de aproveitamento final (IAF), dado pela fórmula:

Sendo i: o número de transformadores disponíveis. Onde:
Custo do Transformador i: Custo dos transformadores padronizados pela empresa cuja potência
nominal atenda a projeção inicial de carga.
Custo do Transformador instalado: Custo da SE com a potência escolhida pela distribuidora.
IAS i: Índice de aproveitamento da subestação para cada transformador disponível. Limitado a
100%.
APLICAÇÃO DA PROPOSTA
Como a distribuidora apresentava 2 padrões disponíveis inferiores a 26,6MVA (caso base) e com
potência nominal que atendia a carga inicial, serão utilizados os três valores para obtenção do
valor final. O IAS calculado para os três níveis de potência (12,5; 20 e 26,6 MVA) estão
apresentados na Tabela 4:
Tabela 4: Calculo do IAS (igual ao método atual)
CICLO

1

IAS (12,5
MVA)

100%

IAS (20,0
MVA)
IAS (26,6
MVA)

2

3

4

100%

100%

100%

60%

68%

86%

45%

51%

57%

5

6

7

8

9

10

100%

100%

100%

100%

100%

100%

97%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

65%

73%

82%

92%

100,0%

100,0%

100,0%

Como empresa têm disponível 3 transformadores e optou por realizar a obra com o de 26,6 MVA.
A diferença entre os custos das obras será obtida pela relação dos custos entre o transformador
tabelado e o escolhido. O resultado da conta está na tabela 5:
Tabela 5: Calculo do IAC
CICLO

1

2

3

IAS (12,5
MVA)

83,9%

83,9%

83,9%

IAS (20,0
MVA)

90,3%

90,3%

IAS (26,6
MVA)

100,0%

100,0%

4

5

6

7

8

9

10

83,9%

83,9%

83,9%

83,9%

83,9%

83,9%

83,9%

90,3%

90,3%

90,3%

90,3%

90,3%

90,3%

90,3%

90,3%

100,0%

100,0
%

100,0%

100,0
%

100,0
%

100,0
%

100,0%

100,0
%

Por fim, calcula-se o valor do Índice Final. Os passos intermediários e valores finais por ciclo
estão na Tabela 6.
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Tabela 6: Cálculo dos Índices de Aproveitamento Finais (Parciais e escolha do maior)
CICLO

1

IAS (12,5
MVA)

83,9
%

IAS (20,0
MVA)
IAS (26,6
MVA)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

83,9
%

83,9
%

83,9
%

83,9
%

83,9
%

83,9
%

83,9
%

83,9
%

83,9
%

54,5
%

61,4
%

69,1
%

77,7
%

87,5
%

90,3
%

90,3
%

90,3
%

90,3
%

90,3
%

45,4
%

51,1
%

57,5
%

64,7
%

72,8
%

82,0
%

92,3
%

100,0
%

100,0
%

100,0
%

Obs1: Para melhor entendimento dos cálculos, segue detalhe para o primeiro ciclo, na Tabela 7:
Tabela 7: Cálculo dos Índices de Aproveitamento Finais (Parciais e escolha do maior)
1 º CICLO

IAS

IAC

IAF = IAS * IAC

Trafo de 12,5 MVA em relação ao de 26,6
MVA

100%

83,9%

83,9%

Trafo de 20,0 MVA em relação ao de 26,6
MVA

60%

90,3%

54,5%

Trafo de 26,6 MVA em relação ao de 26,6
MVA

45%

100%

45,4%

Melhor opção (IAF)

83,9%

Pelo novo critério de cálculo, a prudência da Obra é sempre superior a 80%, bem diferente do
método atual, em que ela alcança 80% apenas no sexto ciclo.
ANÁLISE DO IMPACTO REGULATÓRIO
Para demonstrar o impacto regulatório entre consumidores e distribuidora, foram utilizados os
seguintes dados técnicos:
Tabela 8: Dados Técnicos
Carga máxima (1º ano)

9 MVA

Taxa de crescimento a.a

3%

Fator de carga

66%

Fator de potência

92%

Fator de utilização (fixo)

82,5%

Taxa de depreciação do transformador
WACC (3ºCRTP)

2,5%
7,5%

Com esses dados é possível calcular o valor incremental na remuneração dos ativos (em mil R$)
e o incremental na tarifa (R$/MWh), por ciclo.
A seguir serão apresentados os custos reconhecidos integralmente (100%), para o transformador
de 26,6 MVA. A remuneração, por ciclo, está apresentada na Figura 3 e os cálculos estão na
Tabela 9.
Figura 3: Incremental na Base (mil R$) e Tarifa (R$/MWh) – Sem Índices de Aproveitamento
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Resumo do Cálculo:
Tabela 9: Calculo dos Valores por Ciclo – Obra com Transformador de 26,6 MVA
Custo = 1550 mil R$
(26,6 MVA)

1 º
Cicl
o

2 º
Cicl
o

3 º
Cicl
o

4 º
Cicl
o

5 º 6 º
Cicl Cicl
o
o

7 º
Cicl
o

8 º
Cicl
o

9 º
Cicl
o

10º
Cicl
o

Unidade

QRR = Custo (mil
R$) * 2,5% *
4

155

155

155

155

155

155

155

155

155

155

mil R$

RLC = [Custo - QRR *
(nº
do ciclo - 1)] *4 * 7,5%

465

419

372

326

279

233

186

140

93

47

mil R$

TOTAL = QRR + RLC

620

574

527

481

434

388

341

295

248

202

mil R$

CARGA = Projeção de
Carga para meio ciclo

9,53

10,7
3

12,0
7

13,5
9

15,2
9

17,2
1

19,3
7

21,8
0

24,5
4

27,6
2

MVA

Carga = CARGA * 0,92
*
0,66 * 0,825

4,77

5,37

6,05

6,81

7,66

8,62

9,70

10,9
2

12,2
9

13,8
4

MW

Tarifa = TOTAL/Carga

14,8
3

12,1
8

9,95

8,06

6,47

5,13

4,01

3,08

2,30

0,86

R$/MWh

Considerando a condição de carga exposta anteriormente e aplicando a metodologia atual
(apenas IAS), para o transformador de 26,6 MVA. O resultado está na Figura 4:

Figura 4: Incremental na Base (mil R$) e Tarifa (R$/MWh) – Com IAS
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Considerando a condição de carga exposta anteriormente e aplicando metodologia do IAF, para o
transformador de 26,6 MVA, tem-se:

Figura 5: Incremental na Base (mil R$) e Tarifa (R$/MWh) – Com IAC
A Tabela 10 apresenta os cálculos intermediários referentes ao transformador de 12,5 MVA, com
100% de reconhecimento, porém, com necessidade de nova obra em 12 anos. Os valores finais
são apresentados na Figura 6.
Tabela 10: Calculo dos Valores por Ciclo – Obra com Transformador de 12,5 MVA
Custo = 1300 mil R$
(12,5 MVA)

2 º
Cicl
o

3 º
Cicl
o

4 º
Cicl
o

5 º
Cicl
o

6 º
Cicl
o

7 º
Cicl
o

8 º
Cicl
o

9 º
Cicl
o

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

mil R$

RLC = [Custo - QRR * (nº do
ciclo - 1)] *4 * 7,5%

390

351

312

273

234

195

156

117

780

390

mil R$

TOTAL_1 = QRR + RLC

520

481

442

403

364

325

286

247

208

169

mil R$

520

481

442

403

364

325

286

mil R$

845

767

689

611

533

455

mil R$

QRR = Custo (mil R$) *
2,5%

TOTAL_2 = Obra 1 deslocada
em 4 ciclos

10º
Cicl
o

Unidad
e

1 º
Cicl
o

TOTAL = TOTAL_1
+ TOTAL_2

520

481

442

923

CARGA = Projeção de Carga
para meio ciclo

9,53

10,7
3

12,0
7

13,5 15,2
9
9

17,2
1

19,3 21,8
7
0

24,5
4

27,6
2

MVA

Carga = CARGA * 0,92 *
0,66 *
0,825

4,77

5,37

6,05

6,81 7,66

8,62

9,70 10,9
2

12,2
9

13,8
4

MW

Tarifa_1 = TOTAL/Carga

12,4
3

10,2
2

8,34

6,76 5,42

4,30

3,36 2,58

1,93

1,39

R $ /
MWh

11,1 9,20
9

8,34

6,76 5,42

4,30

3,36

R $ /
MWh

17,9 14,6
5
2

12,6
5

10,1 8,01
2

6,23

4,76

R $ /
MWh

Tarifa_2 = Tarifa_1 deslocada
Tarifa = Tarifa_1 + Tarifa_2

12,4
3

10,2
2

8,34
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Figura 6: Incremental na Base (mil R$) e Tarifa (R$/MWh) – Com transformador de 12,5 MVA

Na obra com apenas um transformador de 12,5 MVA, os investimentos são 100% reconhecidos
desde o primeiro ciclo. No entanto é necessário realizar uma nova obra no quarto ciclo para
atender a carga da região, que continua crescendo. A nova obra apresenta o custo idêntico à
primeira. O custo é rateado para mais consumidores, mas isso não ameniza o impacto tarifário.
O resumo da aplicação dos índices é apresentado na Tabela 11, mensurando o VPL (em 6% ao
ano), em relação ao valor hipotético de 100% reconhecido.
Tabela 11: Efeito médio nos consumidores e distribuidoras
Índices

Efeito no Consumidor

Efeito no Distribuidor

V P L
(6%)

E f e i t o
médio

V P L
(6%)

E f e i t o
médio

IAF

46,52

85,4%

1790,96

87,1%

IAS

33,54

61,6%

1380,84

67,2%

T r a f o
menor

98,49

180,8%

2235,07

108,7%

100%

54,46

100,0%

2055,97

100,0%

Legenda:
100% = caso de referência, com transformador de 26,6 MVA e valor integralmente reconhecido.
IAS = Cálculo atual para o transformador de 26,6 MVA.
IAF = Proposta de cálculo para transformador de 26,6 MVA.
Trafo menor = Cálculo para o transformador de 12,5 MVA, 100% reconhecido, com necessidade
de nova obra.
Obs.: A tabela foi criada, a partir do fluxo de caixa descontado. O efeito médio é o custo em cada
um dos casos dividido pelo caso sem índice de aproveitamento (reconhecimento de 100% do
valor investido). Para o VPL da distribuidora, foi o utilizado o conceito do ROI (Remuneração /
Custo).
Não há dúvidas que a Agência Reguladora, com a regra atual, estimula a concessionária a
subdimensionar suas instalações.
O melhor investimento para a distribuidora é o que requer um segundo investimento (108,7%
sobre o investimento bem dimensionado com 100% do valor reconhecido), no entanto, o
impacto, no consumidor é elevado (180%).
O melhor investimento para o consumidor é o sobre dimensionamento das instalações com
aplicação do IAS. Mas, a utilização do IAS afeta o caixa da distribuidora.
A aplicação do IAF é o que melhor compartilha os ganhos de escala e custo, sem onerar em
demasia o consumidor e sem fornecer incentivos inadequados à concessionária.
ESTUDO DE VALORAÇÃO DO TRANSFORMADOR DE RESERVA
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Em alguns casos a onerosidade de alguns equipamentos é remunerada pela Agência em caráter
de reserva. Antes de apresentar as proposta de mudança, será apresentada a regra atual de
transformador reserva, utilizado pela ANEEL e estudo de caso.
REGRA ATUAL
Quando a demanda máxima multiplicada pela expectativa de crescimento percentual da carga
atendida pela subestação, para o período projetado de 10 anos (ECC), for igual ou menor à
potência total de (n-1) transformadores instalados, o transformador excluído para esta análise,
mesmo que energizado, será considerado como reserva.
Como exemplo, considere-se uma subestação que possui três transformadores trifásicos
instalados, cuja potência unitária é de 40 MVA, e sua demanda máxima multiplicada pelo ECC
menor ou igual a 80 MVA = 40 MVA*(3-1): o terceiro transformador será considerado como
reserva. Esse equipamento não será considerado no cálculo do índice de aproveitamento da
subestação onde se encontra.
TRANSCRIÇÃO MATEMÁTICA:
A regra atual, de dois parágrafos, é transcrita em formulas matemáticas do seguinte modo:

ESTUDO DE CASO 2 (HIPOTÉTICO)
A mesma distribuidora do caso 1, opta por realizar a mesma obra, agora com 2 transformadores
de 12,5 MVA, caracterizando o outro como reserva (Carga inicial de 9 MVA e crescimento de 3%
ao ano). A Figura 7 mostra o crescimento de carga e cálculo do IAS para os dois primeiros ciclos
de revisão tarifária:
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Figura 7: Resultado da primeira e segunda revisão
A carga no primeiro ciclo é aproximada para o próximo transformador comercial de 12,5 MVA.

Considerar o segundo como Transformador de reserva.
A carga no segundo ciclo é aproximada para o próximo transformador comercial de 15 MVA. Não
há mais transformador de reserva.

A Tabela 12 mostra o resumo dos indicadores durante a vida útil da subestação (40 anos), assim
como a utilização no final de cada ciclo (de 4 anos).
Tabela 12: Resumo para 10 ciclos de Revisão com Transformador de Reserva
CICLO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Carga (MVA)

10,1

11,4

12,8

14,4

16,2

18,3

20,6

23,1

26,0

26,6

Utilização da
SE

40,4
%

45,5
%

51,2
%

57,7
%

64,9
%

73,0
%

82,2
%

92,5
%

100,0
%

100,0
%

IAS

100
%

60%

75%

75%

80%

100
%

100
%

100
%

100%

100%

Durante o primeiro ciclo, pela regra atual, a SED é enquadrada com transformador de reserva,
alcançando o IAS de 100%. A partir do segundo ciclo, seu IAS cai abruptamente pra 60%. No
entanto, a utilização efetiva da subestação ainda é inferior a 50%. Portanto, ainda existe um
Transformador na condição de reserva na SED. No terceiro e quarto ciclo a utilização esta um
pouco acima de 50%.
Uma metodologia de aproveitamento deveria: considerar essa reserva efetiva não reconhecida
(no caso do segundo ciclo, do exemplo) e a reserva parcial (no terceiro e quarto ciclo).
PROPOSTA PARA TRANSFORMADOR RESERVA
A proposta é criar um patamar intermediário entre os dois níveis existentes atualmente, que
contemple a diferença entre a reserva efetiva e a projetada.
Ou seja, se a projeção de 10 anos rompeu a barreira do transformador reserva, mas a projeção
de carga até o fim do ciclo atual não superar em 20% o valor do primeiro transformador, este é
considerado como transformador de reserva, mas toda a projeção de 10 anos que ultrapassou o
patamar é deduzida do índice.
Obs.: Foi adotado o valor de 20%, como exemplo, pois é comum que os critérios de
planejamento admitam sobrecarga de 20% em transformadores de potência para situações de
contingência.
Matematicamente a descrição está a seguir:

APLICAÇÃO DA PROPOSTA
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O resultado da aplicação da metodologia proposta está na Tabela 13:
Tabela 13: Aplicação do IAF com transformador de Reserva
CICLO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

P o t ê n c i a s e m re s e r v a
(MVA)

12,5

12,5

12,5

12,5

12,5

12,5

12,5

12,5

12,5

12,5

Potência total (MVA)

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

Carga 10 anos (MVA)

12,1

13,6

15,3

17,2

19,4

21,8

24,5

25,0

25,0

25,0

Carga 2 anos (MVA)

10,1

11,4

12,8

14,4

16,2

18,3

20,6

23,1

25,0

25,0

1

2

2

2

3

3

3

3

3

100
%

96%

89%

81%

80%

100
%

100
%

100
%

100
%

Condição: (1) atual com
reserva,
(2) nova e (3) atual sem
reserva.
IAF

3

100
%

Pelo novo critério de calculo, o transformador reserva tem um reconhecimento mais adequado
para os primeiros ciclos.
Resolução numérica para o quarto ciclo, usando (9), (10) e (11):

ANÁLISE DE IMPACTO DE REGULATÓRIO
Para demonstrar o impacto regulatório entre consumidores e distribuidora, foram utilizados os
mesmos dados técnicos do caso 1, Tabela 8.
A partir dos dados técnicos é possível calcular o incremental da remuneração dos ativos (em mil
R$) e o incremental na tarifa (R$/MWh), por ciclo. De forma simplificada, seguem na Tabela 14 os
efeitos nos consumidores e no distribuidor:
Tabela 14: Efeito médio nos consumidores e distribuidoras
Índices

Efeito no Consumidor

Efeito no Distribuidor

V P L
(6%)

E f e i t o
médio

V P L
(6%)

E f e i t o
médio

IAF

85,27

93%

1917,52

93,3%

IAS

75,52

83%

1658,32

80,7%

T r a f o
menor

98,49

108%

2235,07

108,7%

100%

91,40

100%

2055,97

100,0%

Legenda:
100% = caso de referência, com transformador de 26,6 MVA e valor integralmente reconhecido.
IAS = Cálculo atual para o transformador de 26,6 MVA.
IAF = Proposta de cálculo para transformador de 26,6 MVA.
Trafo menor = Cálculo para o transformador de 12,5 MVA, 100% reconhecido, com necessidade
de nova obra.
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Obs.: A tabela foi criada, a partir do fluxo de caixa descontado. O efeito médio é o custo em cada
um dos casos dividido pelo caso sem índice de aproveitamento (reconhecimento de 100% do
valor investido). Para o VPL da distribuidora, foi o utilizado o conceito do ROI (Remuneração /
Custo).
Novamente, com a regra atual, a concessionária é estimulada a subdimensionar seus
investimentos. O melhor investimento para a distribuidora é o que requer um segundo
investimento (109% sobre o investimento bem dimensionado com 100% do valor reconhecido). E
o melhor investimento para o consumidor é o superdimensionado com aplicação do IAS.
A aplicação do IAF é a que melhor compartilha os ganhos de escala, custo e confiabilidade.
RESULTADOS
Os resultados do estudo foram:
- Fórmula paramétrica, agregando o custo da obra na avaliação do aproveitamento atual.
- Definição algébrica do cálculo do modelo de transformador de reserva, com melhorias.
- Maximização de 20% da receita para as concessionárias.
- Mitigação de um prejuízo de até 80% para os consumidores.
COMENTÁRIOS FINAIS
Por fim, percebe-se que, em geral, os métodos atuais de calcular o aproveitamento dos ativos
são insuficientes para avaliar a prudência dos investimentos realizados pelas concessionárias.
Tendo caráter demasiadamente punitivo e que incentiva as distribuidoras a subdimensionarem
suas instalações, sendo um sinal regulatório contrário ao principio da modicidade tarifária.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ANEEL - PRORET, “Módulo 2.3 – Base de Remuneração Regulatória” Resolução Normativa nº
640/2014, de 16/12/2014.
ANEEL - PRODIST, “Módulo 2 e 6 - Planejamento da Expansão do Sistema de Distribuição” 2011.
ANEEL – NOTA TÉCNICA 304/2010 – SRE/ANEEL, “Banco de Preços Referenciais – Módulos
Construtivos” 2011.
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RESUMO
Este artigo apresenta metodologia implementada em sistema computacional que visa à avaliação
regulatória de investimentos na expansão de sistemas de distribuição, tendo por objetivo
fornecer ao planejador os indicadores econômicos e financeiros reais associados às obras e
planos de investimento, apoiando a tomada de decisão da empresa diante de diferentes cenários
e opções de investimento. O sistema analisa a rentabilidade regulatória determinada pela
metodologia de módulos construtivos da ANEEL e seguindo as regras de remuneração dos
investimentos definidos na regulação vigente, sendo estes pontos utilizados como subsídios para
o cálculo da remuneração regulatória dos investimentos, que ainda utiliza conceitos contábeis e
financeiros. Após a análise técnica e econômica dos investimentos, determina-se a formação do
plano de investimento da distribuidora. O ambiente proposto foi validado com a realização de
estudo de caso para a região de Porto Velho (RO).
Palavras chave: Metodologia, ARIES, Regulação.
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INTRODUÇÃO
Os avanços tecnológicos recente, somados às exigências regulatórias cada vez mais
acentuadas, demandam o aprimoramento de processos com o incremento de novas técnicas e
novas formas de avaliação de processos, de maneira a garantir os produtos necessários ao
planejamento do sistema.
OBJETIVO
Este artigo apresenta a metodologia implementada em sistema computacional que visa a
avaliação regulatória de investimentos na expansão de sistemas de distribuição, tendo por
objetivo fornecer ao planejador os indicadores econômicos e financeiros reais associados às
obras e planos de investimento, apoiando a tomada de decisão da empresa diante de diferentes
cenários e opções de investimento.
O objetivo do sistema é montar o Plano de investimentos de uma empresa de distribuição,
incluindo a análise econômica e financeira das obras do plano. A análise dos investimentos
considera as metodologias da Agência Reguladora, as regras de remuneração e a informações
definidos na regulação vigente, além dos conceitos contábeis e financeiros do MCPSE.
METODOLOGIA
A metodologia utilizada no processo é descrito a seguir:

• Cadastro de Informações do Estudo: As transgressões de índice técnico ou necessidades
•
•
•
•
•

operacionais encontradas pela concessionária em sua rede devem ser analisadas através
de um estudo. Esses estudos devem conter alternativas de solução para cada necessidade
de investimento na rede.
Padrões Construtivos: Os planos de ação da empresa são cadastrados em um banco de
dados, contendo a informação dos equipamentos utilizados e as características de
montagem.
Orçamentação: Os padrões criados serão orçados através de custos registrados nos
sistemas contábeis da empresa. Além disso, os componentes Menores e Custos Adicionais
também serão calculados através dos módulos ANEEL.
Rentabilidade Regulatória: Esta etapa tem a função de determinar os custos e as receitas
regulatórios das obras que serão realizadas pelas concessionárias. A partir das taxas de
depreciação, custo de capital e contabilização dos ativos.
Classificação das Alternativas e Formação do Plano de Investimentos: Nesta etapa será
realizada a avaliação da rentabilidade das alternativas de obra para cada estudo realizado
pela concessionária e a formação do plano de investimento através das alternativas
selecionadas.
As alternativas que tiveram os melhores desempenhos deverão ser escolhidas para a
formação do plano de obras (plano de investimentos) da concessionária.

DESENVOLVIMENTO
O fluxograma da Figura apresenta a sequência das etapas para a realização das análises e
consequente formação do plano de investimentos da concessionária.
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Figura 1. Fluxograma do módulo de planejamento
A primeira etapa corresponde ao cadastro no sistema dos estudos de planejamento, das
alternativas para cada estudo e das obras para cada alternativa. Na segunda etapa é realizada a
avaliação técnica das alternativas no módulo de avaliação técnica utilizando, no caso das
Empresas de Distribuição da Eletrobrás, as ferramentas ANAREDE e SINAPgrid. As alternativas
que solucionam o problema técnico da rede devem então avançar para a avaliação econômicoregulatória.
Nas próximas etapas são realizadas: a análise regulatória das alternativas de planejamento no
sistema e a orçamentação das alternativas de planejamento, que são interligadas pela
metodologia de padrões construtivos. A partir destas análises é realizada a classificação das
alternativas de planejamento para cada estudo. Finalmente o usuário define quais alternativas de
planejamento comporão o plano de investimentos da concessionária.
ETAPA: CADASTRO DE INFORMAÇÕES DO ESTUDO
Cada transgressão de índice técnico ou necessidade operacional encontradas pela
concessionária em sua rede deve ser analisada através de um estudo. A
Figura ilustra o processo de realização de um estudo pela concessionária, iniciando pela
avaliação da rede original sem obras, partindo para a localização dos gargalos técnicos ou
pontos com necessidade de investimento, e finalizando na realização de estudos com
alternativas de solução para cada necessidade de investimento na rede.

Figura 2. Fluxo de realização de estudos técnicos
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Cada estudo é composto de alternativas para solução, e cada alternativa é composta de uma
lista de obras. A Figura ilustra a hierarquia de um estudo.

Figura 3. Hierarquia de um estudo
A rede BAU (Business as Usual) corresponde à rede original, ou seja, a rede atual sem a inclusão
de obras. A primeira tarefa para a definição das informações necessárias é o cadastro dos
estudos, alternativas e obras. O estudo deve estar relacionado com a resolução de um problema
técnico encontrado na rede da concessionária, ou com a análise de expansão da rede para o
atendimento de novos consumidores. Cada estudo deve conter no mínimo uma alternativa para a
resolução do problema. Cada obra deve estar relacionada a uma alternativa no estudo. Assim,
uma alternativa pode conter diversas obras.
O cadastro dos estudos e das alternativas poderá ser realizado no sistema de planejamento ou
na ferramenta de avaliação técnica SINAPgrid, e depois importado para o sistema ARIES
juntamente com as avaliações técnicas das alternativas, com os equipamentos instalados e com
o cronograma de ativação da obra.
ETAPA: AVALIAÇÃO TÉCNICA
A primeira tarefa para a avaliação técnica das alternativas de obras é a preparação da rede para a
realização de estudos pode ser realizada por qualquer software de cunho técnico, ou pela
experiência do planejador, para o estudo de caso analisado foi utilizado o sistema SINAPgrid.
A Figura apresenta a representação das tarefas de preparação da rede para estudo.

Figura 4. Preparação da rede para estudo
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A segunda tarefa para a avaliação técnica é a análise da rede. Dentro do SINAPgrid é possível
construir, simular e executar a avaliação técnica das alternativas de obras, atendendo a um ou
mais critérios técnicos definidos. Cada alternativa é composta por um conjunto de obras, as
alternativas que atenderem os critérios técnicos serão posteriormente avaliadas economicamente
e poderão formar o plano de investimentos da empresa. A Figura apresenta a tela de inserção de
alternativas e obras.

Figura 5. Alternativas de Obras
Para cada obra cadastrada para a alternativa, deverão ser informadas a identificação da obra, o
tipo de obra, o percentual de obrigações especiais da obra, as datas previstas para início e para
entrada em operação e Padrão Construtivo que será instalado na obra. A Figura apresenta a tela
de cadastro de uma nova obra.

Figura 6. Cadastro de Obras
A exportação dos dados disponibilizados no software técnico, no caso o SINAPGrid, é realizada
através de Web Services, que estabelecem a comunicação com o Sistema ARIES.
Esta integração deverá conter as seguintes informações necessárias de cada estudo realizado:

•
•
•
•
•
•

Descrição do estudo;
Descrição das alternativas;
Descrição das obras realizadas em cada alternativa;
Data prevista para a obra;
Obrigações especiais da obra;
Lista de padrões construtivos de cada obra, identificando a ação implementada entre outros
que são necessários para os cálculos no ambiente do ARIES.
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ETAPA: PADRÕES CONSTRUTIVOS
A quantificação dos equipamentos que foram planejados para instalação na rede da
concessionária deverá ser realizada atentando-se aos diversos sistemas aos quais o ARIES
integra-se e ao modelo de avaliação de receitas e custos das obras.
Para a avaliação das receitas regulatórias e dos custos das distribuidoras, será utilizado o
conceito da ANEEL de módulos construtivos, conforme Figura 7, que agrega conjuntos de
equipamentos para a avaliação dos custos regulatórios das obras.

Figura 7. Informações necessárias para a definição do conceito de padrões construtivos.
Para cada módulo construtivo são disponibilizadas as (i) características técnicas das unidades de
cadastro que compõem o módulo, (ii) o desenho ilustrativo do módulo, e (iii) a tabela com a lista
dos Equipamentos Principais e suas Unidades de Cadastro, os Componentes Menores e os
Custos Adicionais.

Figura 8. Estrutura dos Módulos Construtivos
A Figura 8 apresenta a estrutura dos módulos construtivos, destacando os dados que serão
utilizados como entrada para o modelo. Um módulo construtivo é composto pelos seguintes
componentes:
• Equipamentos de cada Unidade de Cadastro, que são valorados pelos preços do SISBASE;
• Custo de Componentes Menores;
• Custos Adicionais;
A formação dos Padrões Construtivos será realizada através de instâncias, que representam o
nível de agregação de equipamentos e o relacionamento com os sistemas e variáveis externas.
• A 1ª instância corresponde ao nível máximo de agregação e será nomeada de “Padrão
Construtivo”. Geralmente esta instância estará ligada aos equipamentos e redes.
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• A 2ª Instância está relacionada com a classificação dos tipos de módulos no PDD e será

nomeada “Padrão PDD”. Esta instância esta ligada a 1ª instância e faz o vínculo entre o que
está na rede e o que é informado para a ANEEL no plano decenal.
• A 3ª instância está relacionada aos módulos construtivos da ANEEL e por isto será
nomeada “Módulo Construtivo”. Esta instância está ligada diretamente aos Padrões PDD,
sendo que um Padrão PDD pode estar relacionado com um ou mais Módulos Construtivos.
Esta instância estará ligada ao Banco de Preços Referenciais do Setor Elétrico (SISBASE)
que avaliará o custo regulatório dos ativos, e ao Banco de Custos Modulares da Empresa,
que irá valorar o custo real de instalação dos ativos de distribuição.
• A 4ª Instância está relacionada com os equipamentos dos módulos construtivos da ANEEL
e, portanto será nomeada de “Equipamentos do Módulo ANEEL”. Esta instância está ligada
diretamente com os Módulos Construtivos. Esta instância esta relacionada a base contábil
da distribuidora.
Por fim, o preenchimento das 4 instâncias é necessário para conectar os dados reais de ativos na
rede, com os dados que vão pra contabilidade e para a ANEEL.
A Erro! Fonte de referência não encontrada. apresenta uma versão resumida de todas as
instâncias na formação de um Padrão Construtivo de uma Rede de Distribuição.

Figura 9. Instâncias de um Padrão Construtivo de Rede de Distribuição.
ETAPA: RENTABILIDADE REGULATÓRIA
Esta etapa tem a função de determinar os custos regulatórios das obras que serão realizadas
pelas concessionárias.
Estes custos são determinados pela metodologia de módulos construtivos da ANEEL e são
utilizados como subsídio para o cálculo da remuneração regulatória dos investimentos, que ainda
utiliza conceitos contábeis e financeiros como: depreciação de ativos, Valor Novo de Reposição
(VNR), Valor de Mercado em Uso (VMU) e Taxa de Remuneração Regulatória. Os dados dos
Módulos Construtivos serão obtidos através dos Padrões Construtivos inseridos para cada obra.
A taxa de depreciação dos equipamentos vinculadas a atividades relacionadas à energia elétrica
são definidas no Manual de Controle Patrimonial do Setor Elétrico (MCPSE) e são calculadas a
partir da expectativa de vida útil destes equipamentos. Esta depreciação definirá a rapidez em
que os investimentos são amortizados, que operacionalmente é realizado através da Quota de
Remuneração Regulatória.
Cada taxa de depreciação é vinculada a um Tipo de Unidade de Cadastro e a um Tipo de Bem.
A figura 10 apresenta as informações necessárias para o cálculo do VNR e do VMU dos
equipamentos no horizonte de estudo e a partir de quais dados elas serão obtidas. Estas
informações serão tratadas com maiores detalhes na etapa de especificação computacional.
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Figura 10. Informações para o cálculo do VNR e do VMU

Além disso, para o cálculo da rentabilidade regulatória dos investimentos é calculado, para cada
obra que envolva subestações, o Índice de Aproveitamento de Subestações (IAS), que avalia a
prudência dos investimentos e sua respectiva incorporação à Base de Remuneração Regulatória
da empresa.
Etapa: Orçamentação
A orçamentação das obras será realizada através de custos modulares. Cada Equipamento do
Módulo ANEEL deverá ter seu valor obtido a partir de registros de aquisição inseridos nos
sistemas contábeis da empresa. Os componentes Menores, Custos Adicionais e Juros sobre
Obras em Andamento serão tratados de forma individual em cada módulo.
A concessionária, de forma análoga ao realizado para os custos ANEEL, deverá determinar o
cronograma de desembolso dos custos reais. A Figura 11 ilustra esta metodologia.

Figura 2. Cronograma de Desembolso
ETAPAS: CLASSIFICAÇÃO DAS ALTERNATIVAS E FORMAÇÃO DO PLANO DE
INVESTIMENTOS
Nestas etapas serão realizadas as avaliações de rentabilidade das alternativas de obra para cada
estudo realizado pela concessionária e a formação do plano de investimento através das
alternativas selecionadas. As alternativas que tiveram os melhores desempenhos deverão ser
escolhidas para a formação do plano de obras (plano de investimentos) da concessionária.
A avaliação de cada alternativa será realizada através de um fluxo de caixa, incorporando as
receitas provenientes do submódulo “Rentabilidade Regulatória” e os custos provenientes do
submódulo “Orçamentação” que trata dos custos reais de aquisição de equipamentos. A Figura
12 ilustra a formação do fluxo de caixa.

Figura 3. Fluxo de Caixa da Alternativa
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Os ativos que ainda não foram totalmente depreciados no horizonte de estudo serão tratados
através de seu custo residual, que incorpora o Valor de Mercado em Uso do ativo no final do
horizonte. Esta metodologia permite que sejam avaliados projetos com diferentes valores de vida
útil e retira o efeito de um horizonte limitado.
A avaliação de uma alternativa será realizada através do Valor Presente Líquido (VPL) e da Taxa
Interna de Retorno (TIR).
A concessionária deverá então definir quais as alternativas de planejamento para cada estudo
que comporão o plano de obras da empresa, conforme ilustrado na Figura 13:

Figura 13. Escolha das Alternativas para formação do plano de obras
Após a formação do plano de obras deverá ser realizada uma nova avaliação do fluxo de caixa,
para o cálculo da rentabilidade do plano como um todo.
ESTUDO
Foi escolhido um local da empresa de distribuição da Eletrobrás para aplicação piloto, Porto
Velho em Rondônia.
Ao início do estudo, extraíram-se as subestações de influência do munícipio de Porto Velho,
realizado o diagnóstico dos dados e levantado os arquivos de entrada para o ambiente de
simulação SINAP.
Então, foram propostas duas alternativas: construção da SE Centro (3 trafos de 20/26,6MVA) com
transferência de carga sugerida pela CERON (alternativa 1) e construção da SE Centro (2 trafos
de 20/26,6MVA) com transferência de carga sugerida por mapa de influência e o terceiro
transformador entrando em 2017 (alternativa 2).
Finalmente, foram feitas as mesmas considerações de dados de entrada no ARIES e pode-se
observar na Figura 4 e na Figura que a alternativa onde a principal diferença é o deslocamento de
um transformador no tempo tem vantagem sob o ponto de vista de VPL e TIR.

Figura 4. Avaliação das Alternativas de Porto Velho na ferramenta ARIES
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Figura 15. Fluxo de caixa de Porto Velho para Alternativa escolhida (alternativa 2)
COMENTÁRIOS FINAIS
Os resultados do sistema são:

• Valoração dos índices técnicos de qualidade e transgressão
• Cálculo da Quota de Reintegração Regulatória (Qrr), Remuneração Líquida do Capital (RLC)
e Ganho Técnico.
• Conhecimento ex-ante do impacto da obra e apuração da receita regulatória.
• Elaboração do Plano Decenal de Investimentos.
COMENTÁRIOS FINAIS
É vital para a garantia da saúde financeira das empresas, a realização de avaliações econômicas,
que espelhem as metodologias do regulador e as características do mercado, para dar à empresa
uma precisão real da rentabilidade dos investimentos, apoiando, assim, a tomada de decisão por
um plano que, além de sanar as transgressões de índices técnicos e garantir a expansão
adequada do sistema, possa permitir à concessionária a remuneração definida no arcabouço
vigente.
O sistema foi desenvolvido, inicialmente, para o sistema elétrico, mas os conceitos contábeis e
financeiros aplicados podem ser expandidos para os demais setores regulados.
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RESUMO
O foco principal da apresentação será de como obter redução de custo de produção com a
reservação ideal quanto à utilização da energia elétrica nas tarifas do plano tarifário horo-sazonal
verde assim como, diminuir a utilização de energia elétrica no horário de ponta (Intervalo das
18h00 às 20h00).
Apresentarei a forma de cálculo para dimensionamento de reservatório com a utilização taxas de
consumo para diferentes horários do dia (intervalo de duas horas), sugeridas por alguns autores,
obtendo curva de variação de demanda. Como também o cálculo de volumes necessário para
dimensionamento do Reservatório considerando períodos diferentes de adução. Destaco que
seria uma introdução sem aprofundar muito na teoria e engenharia, pois a ideia é levar aos
presentes princípios para de forma rápida verificar se a capacidade de reservação está ideal.
Palavras-chave: Reservatórios, reservação, demanda, água e energia.
TEXTO
As motivações que me levaram a apresentar este trabalho são:

• Desde 02 de março de 2015 está em vigor o novo valor da tarifa de energia elétrica,

determinado pela ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica), aumento médio foi de
33%.
• Os gastos com energia elétrica despendem de 12 a 20% da arrecadação dos sistemas de
abastecimento de água no País.
• Segundo insumo mais importante, superado apenas pelos gastos com pessoal.
• Estima-se que 95% deste consumo de energia elétrica advenha das estações de recalque.
Conceito de reservação:
Objetivos principais: A NBR 12217 - Projeto de reservatório de distribuição de água para
abastecimento público define reservatório de distribuição como o elemento do sistema de
abastecimento de água destinado a regularizar as variações entre as vazões de adução e de
distribuição e condicionar as pressões na rede de distribuição. As principais finalidades dos
reservatórios de distribuição são:
• Regularizar a vazão: receber uma vazão constante, igual à demanda média do dia de maior
consumo de sua área de influência, acumular água durante as horas em que a demanda é
inferior à média e fornecer as vazões complementares quando a vazão de demanda for
superior à média.
• Condicionar as pressões na rede de distribuição: a localização dos reservatórios de
distribuição pode influir nas condições de pressão na rede, principalmente, reduzindo as
variações de pressões.
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• Segurança ao abastecimento: fornecer água por ocasião de interrupções no funcionamento
normal da adução, como conseqüência da ruptura da adutora, paralisação da captação ou
estação de tratamento, falta de energia elétrica, etc.
• Reserva para incêndio: suprir vazões extras para o combate a incêndio.
• Os reservatórios devem ser localizados de forma a manter o funcionamento da rede de
distribuição entre pressões estáticas máximas e pressões dinâmicas mínimas.

Figura 1: tipos de reservatório quanto a localização do reservatório no terreno.
Conceito da tarifa de uso, a tarifa de energia e os encargos setoriais:
SINAL HORÁRIO – POSTOS TARIFÁRIOS
Os postos tarifários segregam o dia em períodos que resultará em tarifas diferenciadas entre os
períodos.
Grupo A: São definidos 2 postos.
O início do horário de ponta é adotado por distribuidora, segundo as características de seu
sistema elétrico.

Figura 2: definição de horário de ponto e fora de ponta.
Dados:
A cidade para estudo adotada foi a de Alvinlândia que possui em seu sistema 02 poços tubular
profundo - PPS, 02 Reservatórios totalizando 150 m3 e 01 Estação Elevatória de Água Tratada –
EEAT.
Outros dados
População em 2014 - 3.074 hab.
Número de ligações - 993 lig.
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Figura 3: Localização do município de Alvinlândia.
A seguir apresentaremos o croqui do sistema de abastecimento de água:
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Figura 4: Croqui do Sistema de Abastecimento de Água de Alvinlândia.
A concessionária do sistema (neste caso a SABESP) divulga através de relatórios técnicos dados
tais como:
• Características dos equipamentos instalados;
• Volume produzido mensal de água;
• Quantidade de horas operadas pelo sistema.
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Figura 5: Dados divulgados destaque para o funcionamento e tipo de bombas dos poços.
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Figura 6: Dados divulgados destaque para o volume produzido mensal em 2013 na cidade de
Alvinlândia.
Utilizaremos estes dados para dimensionamento da capacidade necessária dos reservatórios
públicos da cidade escolhida.
Escolhi o mês de agosto, maior valor de produção, que teve a produção mensal de
16.243 m3, ou 524 m3/dia, obtidas da seguinte formula:
Produção diária = produção mensal / nº de dias no mês = 16.243 / 31 = 523,97 ≅ 524 m3/dia.
Adotando a produção diária = consumo diário e lançamos para obter a curva de variação de
demanda segundo Azevedo Netto1 teremos:
Tabela 1: curva de variação de demanda segundo Azevedo Netto
Período

%

Consumo no
período

00-02

3,35%

17,55

17,55

02-04

3,35%

17,55

35,11

04-06

5,00%

26,20

61,31

06-08

9,20%

48,21

109,52

08-10

12,05%

63,14

172,66

10-12

11,70%

61,31

233,97

12-14

12,05%

63,14

297,11

14-16

10,80%

56,59

353,70

16-18

11,70%

61,31

415,01

18-20

9,60%

50,30

465,31

20-22

6,20%

32,49

497,80

22-24

5,00%

26,20

524,00

total

Consumo acumulado

100,00% 524
m3/dia

José Martiniano de Azevedo Netto (Mococa, 1918 — São Paulo, 1991) foi um engenheiro civil, de
Engenharia Hidráulica e de Engenharia sanitária. Foi professor de Hidráulica e de Saneamento da
Universidade de São Paulo, da Universidade Mackenzie, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo,
dentre outras escolas de engenharia.
1
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Figura 7: Curva de consumo acumulado segundo Azevedo Netto, considerando a adução
continua durante 18H45min.
Conforme obtemos nos dados fornecidos teríamos o consumo de 524 m3/dia, com a produção
de 27,90 m3/hora, obtemos desta forma o tempo necessária de adução:
Tempo de adução = Volume necessário (dia) / volume de produção horária = 18,78h = 18horas
45min e 10s
poço

Exploração m3/h

pps01

10,90

pps02

17,00
27,90
18:45:10

Graficamente obtemos os seguintes dados para a Reservação de equilíbrio:
Vr = V1 + V2 = 45 + 25 = 70 m3
Desta forma verificamos que o município de Alvinlândia possui 100 m3 de Reservação teria
equilíbrio entre a produção e consumo.
A principal pergunta: Quais seriam os volumes necessários de Reservação para garantir o
funcionamento contando ser necessários volumes para Emergências e Incêndio como também a
desligamento dos equipamentos no horário de ponta diminuindo o custo da tarifação (Horo
Sazonal2)
Vamos calcular o Volume de Reservação necessário para um sistema de distribuição:
Existem várias fórmulas e maneiras de se determinar o volume de reservação necessário para um
sistema de distribuição. Na pratica, no entanto se adota 1/3 do consumo máximo diário:
𝑉 = 𝑃. 𝑞. 𝐾1 (𝑚), em que:
3
V = Volume a reservar P = população servida
O sistema de tarifação atualmente utilizado é o da Tarifação Horo-Sazonal, ou seja, um sistema em que o
preço das tarifas é diferenciado para os diferentes horários do dia (ponta e fora de ponta) e períodos do
ano (seco e úmido).
2
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Q = consumo médio per capita
K1 = coeficiente de variação diária do consumo
As demandas de emergências e as vazões de combate a incêndios não estão consideradas neste
cálculo.
Aplicando ao nosso estudo:
Vr = 3074 x 0,17 x 1,2 / 3 = 209 ≅ 210 m3
Vale uma observação quanto ao valor adotado no consumo médio per capita que foi
obtido da divisão do consumo diário pela população servida, ou seja, 524 m3 / 3074 = 0,170
dia m3/dia = 170 litros/ dia.
Demanda de incêndio:
Considera-se pra densidades superiores a 150 hab.ha então Q a partir de 30 L.s e para as
demais situações podemos empregar 15 L.s.
Obs.: Raramente em municípios pequenos calcula-se a reserva de incêndio. V i = 15 * 4 * 3600=
216.000 l = 216 m3
Demanda de emergência:
Este volume destina-se a evitar que a distribuição entre em colapso sempre que houver acidentes
imprevistos com o sistema de adução, por exemplo, uma falta de energia ou um rompimento da
canalização adutora.
Vd = Vr / 3 = 210 / 3 = 70m3
Volume necessário total = 210 + 70 = 280 m3

O calculo do volume útil baseado na curva de consumo pode ser realizado considerando-se a
adução continua ou intermitente ao reservatório.
Vamos ao relembrar o principio para adução continua (vazão constante durante as 24 horas do
dia). Na figura a seguir apresentamos no tempo t1, a vazão de consumo começa a ultrapassar a
vazão de adução, de modo que o reservatório começa a esvaziar, terminando no tempo t2. Entre
os intervalos t2 e 24 horas e 24 horas e t1, a adução supera o consumo e o reservatório vai
acumulando água em excesso, para cedê-la ao setor no intervalo de tempo t1 e t2. As áreas
hachuriadas em tracejado são iguais às áreas não hachuriadas, representando cada uma delas a
capacidade mínima do reservatório para atender o consumo normal no dia de consumo máximo.
O volume de reservação poderá ser determinado através da seguinte equação:

Onde:
V= Volume de Reservação; Q= vazão consumida (variável alo longo do dia);
𝑄̅ = vazão média do dia (igual a vazão de adução se esta for continua, e;
t1 a t2 = período em que o consumo (rede) é maior que a vazão fornecida (adução).
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Figura 8: Gráfico exemplo da adução continua.
Adução intermitente (adução para um intervalo de tempo de funcionamento de t horas). Ao iniciar
o funcionamento da adução, no instante t1 o reservatório irá acumulando os volumes de água até
o fim do período de funcionamento no instante t2, em que o nível de água do reservatório atinge
o seu valor máximo. área hachuriada em traços contínuos representa o volume que deve estar
disponível no reservatório para que possa ser atendido o consumo de água durante os intervalos
de tempo t2 a 24 horas e 24 horas a t1. As áreas hachuriadas com traços interrompidos
representam os volumes consumidos durante os intervalos de tempo em que não esta
funcionando o sistema adutor. No dia de maior consumo, as duas áreas, correspondentes ao
saldo de adução e ao consumo quando a adutora não esta funcionando, são iguais. Cada uma
delas representa a capacidade mínima do reservatório para atender os consumos normais do
setor de abastecimento.
Figura 9: Gráfico exemplo da adução intermitente.
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Para determinamos e verificarmos se o volume calculado ou existente seria suficiente para
garantir o funcionamento no desligamento dos equipamentos no horário de ponta diminuindo o
custo da tarifação (Horo Sazonal) recorreremos a um estudo gráfico de forma pratica.
Primeiramente lançaremos os dados do consumo diário conforme curva de variação de demanda
segundo Azevedo Netto de nosso exemplo.
Tabela 2: Tabela de variação de demanda segundo Azevedo Netto para Alvinlândia.
Hora

%

3

m

Acumulado m3

1

1,68%

8,78

8,78

2

1,68%

8,78

17,55

3

1,68%

8,78

26,33

4

1,68%

8,78

35,11

5

2,50%

13,10

48,21

6

2,50%

13,10

61,31

7

4,60%

24,10

85,41

8

4,60%

24,10

109,52

9

6,03%

31,57

141,09

10

6,03%

31,57

172,66

11

5,85%

30,65

203,31

12

5,85%

30,65

233,97

13

6,03%

31,57

265,54

14

6,03%

31,57

297,11

15

5,40%

28,30

325,40

16

5,40%

28,30

353,70

17

5,85%

30,65

384,35

18

5,85%

30,65

415,01

19

4,80%

25,15

440,16

20

4,80%

25,15

465,31

21

3,10%

16,24

481,56

22

3,10%

16,24

497,80

23

2,50%

13,10

510,90

24

2,50%

13,10

524,00

Lançada esta tabela num gráfico obtemos:
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Figura 10: curva de variação de demanda segundo Azevedo Netto para Alvinlândia.
Vamos lançar neste gráfico a produção em 18h45 min de 27,90 m3/hora, deixando de funcionar
no horário de ponta (18h00 as 21h00). Ficando assim o, que está pintado de verde teremos o
reservatório enchendo e em vermelho o reservatório está sendo esvaziado. O volume necessário
é área utilizada que neste exemplo é 87,0 m3.

Figura 11: gráfico do calculo do volume necessário considerando adução de 18h45min e
desligamento dos equipamentos no Horo Sazonal.
Conclusão: Neste exemplo apontamos que os volumes de reservação necessário para um
sistema de distribuição ideal seriam da ordem de 280 m3, sem prevermos crescimento
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populacional, se quisermos desligar os equipamentos no horário de ponta para termos economia
seriam necessários aproximadamente 87 m3 acrescidos a este valor.
Economia proporcionada:
Quanto de economia obteria se desligarmos os equipamentos no horário de ponta? Sem
detalharmos a complexa tarifação e/ou Cálculo de Demanda para Medição de
Cliente em Baixa Tensão a seguir apresentarei de forma sucinta os valores encontrados:
Tabela 3: Tabela comparativa de valores utilizando ou não os equipamentos no Horo Sazonal.

Para termos ideia de grandeza elaborei a mesma tabela comparativa em outro município
(Valentim Gentil):

Não entraremos no mérito da necessidade de investimento para objetivar a economia
proporcionada. Ao ponto de vista deste técnico a energia elétrica e a crise hídrica impactam nas
tarifas de ambas. Se utilizarmos energia elétrica adequadamente estaremos utilizando menos
águas e desta forma acarretará economia tanto na tarifa de energia quanto de abastecimento de
água.
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RESUMO
Este trabalho tem por objetivo apresentar os mecanismos de incentivo à eficiência e à melhoria
da qualidade dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, introduzidos na
metodologia tarifária da Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa), regulamentada
pela Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco (Arpe)
em fevereiro de 2014. O trabalho está especialmente fundamentado nas Notas Técnicas ARPE/
DEF/CT nº 01/2014 e nº 02/2014, ambas de 28 de janeiro de 2014, que tratam da Metodologia
Tarifária para os serviços de água e esgoto de Pernambuco e sua aplicação na Revisão Tarifária
Ordinária da Compesa (RTO/2014), respectivamente. Nessa metodologia foi adotada uma
abordagem híbrida de regulação econômico-financeira associando os modelos de regulação pelo
custo do serviço ao de preço-teto, visando incorporar incentivo ao desempenho do prestador
dos serviços, mediante a aplicação do conceito de metas regulatórias. Foram definidos dois tipos
de metas: a) as de incentivo à eficiência; e b) as de incentivo à melhoria e à qualidade dos
serviços. As metas de incentivo à eficiência são determinadas e aplicadas numa mesma revisão
tarifária, reduzindo o índice de reposição resultante, compartilhando os possíveis ganhos de
produtividade com os usuários. Já as metas de incentivo à melhoria e qualidade dos serviços,
compõem um fator K e são definidas numa revisão tarifária ordinária para serem realizadas no
ciclo de quatro anos que se inicia. Dessa forma tais metas são aferidas na revisão seguinte,
aplicando-se seus efeitos nos reajustes do próximo ciclo tarifário.
Palavras-chave: Metodologia tarifária, Meta regulatória, Regulação econômica, Eficiência,
Saneamento.
INTRODUÇÃO
A Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco (Arpe),
criada em janeiro de 2000, atua, entre outros setores regulados, nos serviços de abastecimento
de água e esgotamento sanitário, prestados pela Companhia Pernambucana de Saneamento
(Compesa), mediante o desenvolvimento das seguintes atividades: a) fiscalização técnicooperacional e comercial; b) determinação e homologação das tarifas; e c) atendimento às
demandas dos usuários e mediação de conflitos.
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Para a definição das tarifas da Compesa, a Arpe vinha realizando revisões tarifárias anuais,
utilizando o modelo tarifário instituído pelo extinto Planasa1, inserido no Regulamento Geral da
Concessionária (Decreto Estadual nº 18.251, de 21 de dezembro de 1994). É importante
mencionar que a partir de 2005 esses procedimentos foram acompanhados de Audiências
Públicas, com a apresentação de Notas Técnicas prévias à sua realização.
A Lei Nacional de Saneamento Básico (LNSB)2, estabelecendo as diretrizes gerais para o setor de
saneamento no Brasil, desafiou o regulador, ao explicitar, entre outros dispositivos, que um dos
objetivos da regulação (inciso IV do art. 22) é “definir tarifas que assegurem tanto o equilíbrio
econômico e financeiro dos contratos como a modicidade tarifária, mediante mecanismos que
induzam a eficiência e eficácia dos serviços, e que permitam a apropriação social dos ganhos de
produtividade.” (BRASIL, 2007)
Nesse contexto, foram promovidos ajustes dos aspectos relativos à regulação econômica, no
Regulamento Geral da Compesa. Inicialmente, a partir de 2009, a periodicidade das Revisões
Tarifárias foi modificada, passando de anual para quadrienal, com a possibilidade de serem
realizadas Revisões Extraordinárias, nas condições previstas na LNSB, e a aplicação de
Reajustes Anuais (Decreto Estadual nº 33.354, de 29 de abril de 2009).
Posteriormente, em janeiro de 2014, mediante a publicação do Decreto Estadual nº 40.256/2014,
houve o alinhamento às diretrizes gerais do marco regulatório nacional, conforme se verifica no
trecho extraído, a seguir.
Art. 65. As tarifas devem ser definidas de modo a assegurar o
equilíbrio econômico- financeiro da prestação dos serviços
pactuados e a modicidade tarifária, mediante mecanismos que
incentivem a eficiência das operações e que permitam a
apropriação social dos ganhos de produtividade.
Parágrafo único. O regime tarifário e a metodologia de cálculo
das tarifas devem ser definidos pela ARPE, mediante consulta
envolvendo o Poder Concedente, o prestador de serviços e os
usuários, e regulamentados por meio de Resolução,
contemplando:
[...]
V - os mecanismos de aplicação de metas regulatórias de
incentivo à eficiência das operações e à melhoria da prestação
dos serviços; (sem grifos no original) (PERNAMBUCO, 2014)
É importante mencionar que a nova metodologia tarifária para os serviços de abastecimento de
água e de esgotamento sanitário foi desenvolvida no contexto do Projeto de Sustentabilidade
Hídrica de Pernambuco (PSHPE), mediante o termo de contrato PSH nº 006/2012 firmado com o
consórcio formado entre as empresas INECON Ingenieros y Economistas Consultores S/A (Chile)
e GERENTEC Engenharia Ltda. (SP/Brasil), e discutida em conjunto com a sua própria aplicação,
na Audiência Pública nº 01/2014, realizada em 31 de janeiro de 20143 .
Assim, este trabalho enfoca, fundamentalmente, os mecanismos de incentivo à eficiência e à
melhoria dos serviços prestados pela Compesa, inseridos na metodologia tarifária desenvolvida
pela Arpe, e estruturando-se em seis sessões, incluindo esta introdução.
A sessão seguinte apresenta um breve contexto dos serviços de abastecimento de água e de
esgotamento sanitário em Pernambuco, em especial, sobre os aspectos abordados nas metas
regulatórias definidas na última revisão tarifária da Compesa (RT-2014).
Na terceira sessão a metodologia tarifária é apresentada em linhas gerais, e para uma melhor
compreensão, exemplifica-se a sua aplicação considerando-se o cálculo da insuficiência tarifária
realizado na RT-2014. Nessa sessão também serão demostradas as metas regulatórias de

O Plano Nacional de Saneamento Básico (Planasa), criado no final dos anos 1960, ditava as diretrizes,
financiava a estruturação e estabelecia a política tarifária a ser praticada no setor de saneamento, sob o
controle do Ministério do Interior. Vigorou até setembro de 1991, quando foi extinto pelo Executivo Federal,
ficando a cargo dos estados a gestão tarifária dos serviços de saneamento
1

2

Lei Federal nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007.

Ver Relatório da Audiência Pública Arpe nº 01/2014, disponível em: <http://www.arpe.pe.gov.br/
tarifa.php>. Acesso em 15/04/2015.
3
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incentivo à eficiência no contexto das revisões tarifárias, bem como das metas de incentivo à
melhoria dos serviços, aplicadas no âmbito dos reajustes tarifários anuais.
Na última sessão são feitas algumas considerações sobre a metodologia, apresentando as
expectativas da Arpe com a sua aplicação.
CONTEXTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E DE ESGOTO EM PERNAMBUCO - 2014
Para contextualizar Pernambuco, convém registrar que, conforme as projeções mais atuais do
IBGE4 , a sua população estimada, em 2014, é de 9,3 milhões de habitantes, distribuídos em 185
municípios, incluindo a ilha de Fernando de Noronha. De acordo com a última Pesquisa Nacional
por Amostra de Domicílios, realizada em 2012, são 2,31 milhões de domicílios particulares
permanentes urbanos no Estado, sendo 51% na Região Metropolitana do Recife (RMR). (IBGE,
2013, p. 112)
A Compesa presta serviços de abastecimento de água em 173 dos municípios do Estado,
inclusive na ilha de Fernando de Noronha. Para os serviços de esgotamento sanitário, dados
recentes da Concessionária informam que estão sendo atendidos 24 municípios, incluindo
Fernando de Noronha, sendo onze na RMR.
Os dados levantados pela Arpe durante o processo de Revisão Tarifária, encerrado em fevereiro
de 2014, indicavam 82,1% da população urbana de Pernambuco atendida com abastecimento
de água pela Concessionária e 18,7% com serviço de esgoto.
Quanto ao abastecimento de água, convém observar que a operação plena do Sistema
Pirapama, iniciada em 2013, permitiu que a oferta de água para a RMR ficasse equacionada,
restando ser realizados investimentos nos sistemas de distribuição.
Para o interior de Pernambuco, conforme registro no website da Compesa (http://
www.compesa.com.br), estão sendo desenvolvidas diversas obras com recursos dos Governos
Estadual e Federal e de financiamentos do BNDES, visando à ampliação desse serviço.
Para os serviços de coleta e tratamento de esgoto no âmbito da RMR e no município de Goiana,
abrangendo 15 municípios, a Compesa contratou um consórcio de empresas (Foz do Atlântico,
atual Odebrecht Ambiental), mediante o estabelecimento de Parceria Público-Privada,
comumente denominada de PPP do Saneamento. Esse contrato, com duração de 35 anos, prevê
investimentos na construção de novos sistemas de esgotamento sanitário e na recuperação dos
existentes, além da operação e manutenção de todos os sistemas.
Os serviços da PPP do Saneamento iniciaram em julho de 2013, tendo como meta elevar o índice
de cobertura dos serviços de esgoto na RMR e Goiana, dos atuais 30% para 90%, em 12 anos,
devendo ser 100% dos esgotos tratados na área de atuação do contrato.
Há registros de investimentos que também estão sendo realizados para melhorar os serviços de
esgotamento sanitário no interior do Estado, em especial obras de implantação, ampliação ou
melhoria dos sistemas de coleta e tratamento, em municípios das bacias dos rios São Francisco
e Parnaíba, com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)5.
Além da cobertura, as perdas são consideradas pela Arpe como um dos aspectos mais
importantes na prestação dos serviços de abastecimento de água, sendo acompanhadas
sistematicamente pela área técnico-operacional da Agência, sendo, desde 2005, ser o único
indicador a receber tratamento regulatório nos processos tarifários, com reflexo no índice de
reposição calculado.
Para ampliar a visão sobre o assunto, registra-se que as perdas são também acompanhadas pelo
Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) utilizando o índice de perdas de
faturamento (IN013) que compara o volume de água disponibilizado para distribuição e o
faturado. Os valores calculados pelo SNIS para as perdas de faturamento dos estados do
Nordeste constam na Tabela 1, a seguir, verificando-se que as perdas em Pernambuco ainda são
superiores à média da região.
Tabela 1 – Indicadores do SNIS sobre Perdas de Água
Descrição

Índice de perdas de faturamento
IN013 (%)

4

Disponível em: <www.ibge.gov.br/estadosat/perfil.php?sigla=pe>. Acesso em 30/06/2015.

5

V. website do Ministério do Planejamento: <http://www.pac.gov.br/obra/4536>. Acesso em: 29/06/2015.

539

IX Congresso Brasileiro de Regulação e 3º ExpoABAR
Alagoas

46,30

Bahia

27,56

Ceará

28,21

Descrição

Índice de perdas de faturamento
IN013 (%)

Maranhão

47,63

Paraíba

43,19

Pernambuco

43,46

Piauí

47,77

Rio Grande do Norte 46,46
Sergipe

52,10

Média Nordeste

39,30

Fonte: SNIS (2014)

A qualidade da água, também monitorada pela área técnico-operacional da Arpe, foi um dos
principais aspectos de qualidade abordados na nova metodologia.
Registra-se, na Tabela 2, a seguir, os resultados dos índices do SNIS (2014) sobre a incidência de
amostras fora do padrão de Cloro Residual (IN075), Turbidez (IN076) e de Coliformes Totais
(IN084), comparadas a quantidade de amostras analisadas, mostram que Pernambuco se situa,
neste último, acima da média dos estados do Nordeste.
Tabela 2 – Indicadores sobre Qualidade da Água
Descrição

Cloro Residual
IN075 (%)

Turbidez
IN076 (%)

Coliformes Totais
IN084 (%)

Alagoas

1,71

4,32

13,01

Bahia

2,02

1,46

0,92

Ceará

5,73

10,5
2

10,10

Maranhão

2,56

3,02

2,07

Paraíba

11,5

5,57

16,32

Pernambuco

0,28

1,20

5,41

Piauí

17,85

21,6
3

30,70

Rio Grande do Norte

2,48

1,20

9,95

Sergipe

0,80

3,99

2,95

Nordeste

3,16

4,84

4,88

Fonte: SNIS (2014)

Na análise contextual apresentada, fica evidenciado o espaço existente tanto para expansão,
quanto para eficientização e melhoria dos serviços prestados pela Compesa.
A METODOLOGIA TARIFÁRIA DESENVOLVIDA PELA ARPE
As metodologias tarifárias se baseiam em regimes de regulação econômica, sendo mais comuns
o da regulação pelo custo do serviço ou taxa interna de retorno, e o da regulação por limite de
preços (price cap ou preço- teto) ou regulação por incentivos. (VASCONCELOS, 2009)
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O regime de regulação pela taxa de retorno visa garantir, para a firma regulada, preços que
remunerem os custos totais e contenham uma margem de lucro que proporcione uma taxa
interna de retorno adequada à continuidade da produção dos bens e/ou serviços. As críticas
mais frequentes a esse regime referem-se à assimetria de informações, pois este modelo
pressupõe a utilização dos custos reais do prestador; e à falta de incentivo à eficiência, pelo fato
de se garantir uma taxa mínima de retorno, independente do custo reconhecido na tarifa.
(FREITAS; BARBOSA, 2008)
No regime da regulação por incentivos se estabelece um valor teto para a tarifa, com validade
para um período, em geral, de quatro a cinco anos, ajustado anualmente pela inflação
descontada de um índice de ganho de produtividade pré-definido, o denominado fator x. O
principal objetivo desse regime é estimular a produtividade, recompensando a empresa regulada
se seu desempenho for superior a parâmetros (benchmarks) determinados pelo regulador.
(FARIA, 2013)
Na metodologia desenvolvida pela Arpe foi adotada uma modelagem híbrida associando os
modelos de regulação pelo custo do serviço ao de preço-teto, visando incorporar incentivo ao
desempenho do prestador dos serviços, mediante a aplicação do conceito de metas regulatórias.
A metodologia prevê a utilização de dois tipos de metas regulatórias: a) as de incentivo à
eficiência; e b) as de incentivo à melhoria e à qualidade dos serviços.
As metas de incentivo à eficiência são definidas e aplicadas na mesma revisão tarifária,
interferindo na redução do índice de reposição resultante. O cumprimento dessas metas, que
estão associadas à redução das perdas de água e dos custos operacionais, assegurará o
equilíbrio entre a receita necessária para cobrir os custos operacionais e remunerar os
investimentos dentro do período utilizado para a avaliação da tarifa.
Já as metas de incentivo à melhoria e qualidade dos serviços, compõem um fator k e são
definidas numa revisão tarifária ordinária para serem realizadas no ciclo de quatro anos seguinte.
Dessa forma tais metas são aferidas na revisão imediatamente posterior, aplicando-se seus
efeitos nos reajustes do próximo ciclo tarifário.
A REVISÃO TARIFÁRIA E AS METAS REGULATÓRIAS DE INCENTIVO À EFICIÊNCIA
O processo de revisão tarifária visa estabelecer o equilíbrio da equação tarifária, que define a
relação entre as receitas e o custo dos serviços num período de doze meses. Em Pernambuco,
aplica-se no processo de revisão tarifária da Compesa, a seguinte equação:
RR = DEX + COS + RIR + QRR + RC – RI, onde:
RR:

Receita requerida pelo prestador para prover os serviços de água e esgoto.

DEX:

Despesas de Exploração, envolvendo os custos com serviços de terceiros, pessoal, energia
elétrica, materiais, produtos químicos, tributárias, despesas gerais e outras despesas.

COS:

Remuneração da PPP pelos serviços prestados de operação, manutenção e ampliação da
coleta e tratamento de esgoto na Região Metropolitana de Recife e no município de
Goiana.

RIR:

Receitas Irrecuperáveis Regulatórias, que correspondem à inadimplência admitida como
irrecuperável pela Companhia.

QRR:

Quota de Reintegração Regulatória, calculada a partir da Base de Ativos Regulatória Bruta
e da taxa média anual de depreciação.

RC:

Retorno do Capital, calculado a partir da Base de Ativos Regulatória Líquida, do Capital
de Giro e da Taxa de Custo de Capital.

RI:

Receitas indiretas, associadas, em especial, aos serviços comerciais realizados pelo
prestador por solicitação dos clientes.

Na primeira etapa do processo de Revisão Tarifária da Compesa são realizadas análises de
consistência dos custos de serviços e das receitas projetadas pela Concessionária, e calculado
um Índice de Reposicionamento Tarifário (IRP) preliminar, utilizando-se a seguinte fórmula:
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Sendo a Receita Atual (RA), obtida pela multiplicação dos volumes projetados para faturamento
(água e esgoto) no Ano Base6 pela tarifa média atual de cada serviço. Assim, o IRP representa o
nível de insuficiência das tarifas atuais, ou seja, o ajuste que estas devem incorporar para garantir
o financiamento integral do serviço. Na Revisão Tarifária da Compesa de 2014, foi o apurado um
IRP preliminar de 11,01%.
Na segunda etapa da Revisão, é efetuado o cálculo do valor final do IRP, após a incorporação
dos efeitos das Metas Regulatórias de Incentivo à Eficiência definidas pela Arpe. Essas metas
estão associadas a indicadores relacionados com a gestão operacional da Compesa que
repercutem na redução do custo dos serviços, no aumento da receita operacional e, por
consequência, na modicidade das tarifas.
Ressalta-se que indução à eficiência pode se refletir tanto na otimização de receitas e despesas,
quanto na redução de perdas, sendo consequência tanto do aprimoramento das técnicas de
gestão e de execução de obras e serviços quanto da realização de investimentos em melhoria da
infraestrutura. (MELO e GALVÃO JÚNIOR, 2013)
Dessa forma, a Arpe visando incentivar a eficiência da Compesa, definiu Metas Regulatórias de
Redução das Perdas (MRRP) e dos Custos Operacionais (MRRC) que impactam no custo dos
serviços e na receita da Concessionária. (ARPE, 2014b)
Meta Regulatória de Redução de Perdas (MRRP)
Antes de apresentar a estrutura da MRRP, cabe registrar a fórmula utilizada pela Arpe para
calcular as perdas da Compesa (IPerdas) que, para um determinado período, expresso em valor
percentual, é calculado da seguinte forma:

Assim, a Meta Regulatória de Redução de Perdas (MRRP) é definida em ponto percentual (p.p.)
do Iperdas anualizado da Compesa, representando a redução que a empresa deverá alcançar no
período de avaliação (ano base).
Cabe observar que uma redução no índice de perdas de água proporciona dois impactos nas
finanças do prestador: a) aumenta o faturamento, se houver demanda; e b) reduz os custos de
produção de água, para a demanda inexistente.
Inicialmente, o volume equivalente de água (em m³) é calculado aplicando-se o percentual de
redução ao volume produzido previsto para o ano base. Em seguida, definem-se os percentuais
deste volume a serem recuperados pelo faturamento (X) e pela redução da produção (Y), X e Y
totalizam 100%. Posteriormente, obtêm-se os efeitos da MRRP na Receita Atual, e no Custo dos
Serviços resultantes das análises de consistência realizadas.
Calcula-se o efeito da MRRP na Receita Atual pela seguinte expressão:

ΔRA:

Efeito da MRRP na Receita Atual (RA), expresso em Reais.

X:

Percentual do Volume a ser recuperado com a redução das perdas, definido pela
Arpe no momento da revisão.

Vperdas:

Volume de água a ser recuperado com a redução das perdas (m³).

Tmédia atual:

Tarifa média atual de água expressa em R$/m³.

Já o efeito da MRRP no Custo dos Serviços é obtido utilizando a seguinte expressão:

6

ΔCS:

Efeito da MRRP no Custo dos Serviços (CS), expresso em Reais.

Y:

Percentual do Volume a ser recuperado com a redução das perdas,
definido pela Arpe no momento da revisão.

Período de 12 meses considerado em um processo de revisão tarifária para a análise das informações.
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Vperdas:

Volume de água a ser recuperado com a redução das perdas (m³).

Cunitário produção:

Custos unitários variáveis de produção de água (energia elétrica, produtos
químicos) em R$/m³.

O valor calculado para o ∆RA é acrescido à Receita Atual (RA); o valor do ∆CS deduzido do
Custo dos Serviços, ambos resultantes da análise de consistência realizada, visando ao cálculo
do IRP final.
Na Revisão Tarifária de 2014, a ARPE definiu uma MRRP de 2 p.p. para a Compesa e adotou os
percentuais de 20% para a recuperação do volume faturado e de 80% para a redução do volume
a ser produzido, encontrando os resultados apresentados na Tabela 3, a seguir.
Tabela 3 – Meta Regulatória de Redução de Perdas
Descrição

Cenário Base

Cenário Meta

Nível de Perdas (%)

47,89%

45,89%

Volume Produzido de Água (m³ mil)

602.959

587.716

Volume Faturado de Água (m³ mil)

314.230

318.041

Volume de Perdas de Água (m³ mil)

288.728

269.675

Volume recuperado com a MRRP (m³ mil)

(19.053)

Com esses valores, obteve-se um ΔRA de R$ 10.415 mil a ser adicionado à Receita Atual e um
ΔCS de R$3.546 mil a ser deduzido da DEX para a obtenção da DEX Eficiente (DEXefcte).
Meta Regulatória de Redução de Custos Operacionais (MRRC)
A Meta Regulatória de Redução de Custos Operacionais (MRRC) é expressa da seguinte forma:
MRRC:

Meta Regulatória de Redução de Custos Operacionais.

DEXcf:

Valor da DEX referente aos custos fixos* resultante da análise de
consistência.

W:

Percentual de redução da DEXcf.

* Os custos operacionais fixos não são afetados pela Meta Regulatória de Redução de Perdas
(MRRP).
O valor de W é definido pela ARPE a partir da comparação da DEX resultante da análise de
consistência e a DEX de Referência (DEXref).
O valor calculado da MRRC é deduzido da DEX resultante da análise de consistência utilizada no
cálculo do IRP preliminar.
Para isso, são feitas análises com enfoque híbrido, envolvendo a aplicação de métodos de
análises top down7 e botton up8, originando duas metas preliminares de redução de custos
operacionais (MRRC1 e MRRC2). (ARPE, 2014a)
Em seguida, desenvolve-se uma análise de funcionalidade prática e coerência para finalmente
estabelecer a MRCC definitiva (v. Figura 1).
Na Revisão Tarifária da Compesa de 2014, a Arpe obteve uma MRRC de R$ 7.959 mil equivalente
a uma redução de 1,5% na DEXcf, conforme apresentado na Tabela 4 a seguir.
Tabela 4 – Demonstrativo do cálculo da MRRC

O enfoque bottom up envolve uma análise profunda e detalhada dos principais componentes dos gastos
informados pela Compesa (ARPE, 2014a p. 38-44).
7

O enfoque top down envolve a combinação de duas metodologias: benchmarking de índices de
produtividade e custos unitários e a utilização do DEA (Data Envelopment Analisys).
8
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Na Revisão Tarifária da Compesa de 2014, a Arpe obteve uma MRRC de R$ 7.959 mil equivalente
a uma redução de 1,5% na DEXcf, conforme apresentado na Tabela 4 a seguir.
Tabela 4 – Demonstrativo do cálculo da MRRC
Despesa Fixa

Valor Análise de Consistência
(R$ mil)

Valor Meta (R$ mil)

Serviços de Terceiros

200.321

193.520

Pessoal

287.420

286.271

Materiais

16.745

16.745

Despesas Gerais

26.144

26.144

Total

530.630

522.680

Percentual a ser aplicado (W) na DEXcf

(1,5)

MRRC(R$mil)

7.959

Fonte: ARPE, 2014b
Dessa forma, o valor da DEXefcte a ser considerado no cálculo do IRP final é obtido por:

Na Revisão Tarifária da Compesa de 2014, a DEXefcte, após serem considerados os efeitos das
Metas Regulatórias de Redução de Perdas (MRRP) e de Redução dos Custos Operacionais
(MRRC), apresentou o valor de R$ 730.027 mil (= R$ 741.532 mil – R$ 7.959 mil – R$ 3.546 mil).
A combinação desse efeito com o aumento de R$ 10.415 na Receita Atual decorrente da
aplicação da parcela correspondente da MRRP (∆RA), resultou num Índice de Reposicionamento
Tarifário (IRP) final de 8,75%.
A Tabela 5, a seguir, apresenta a comparação do Índice de Reposicionamento Tarifário (IRP)
calculado antes (preliminar) e depois (final) da aplicação das Metas Regulatórias de Incentivo à
Eficiência.
Tabela 5 – Demonstrativo do Cálculo do IRP da Compesa - 2014
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Descrição

Valor (R$ Mil)
Preliminar

Final

(+) Despesas de Exploração - DEX

741.532

730.027

(+) Contraprestação Operação Sistema - COS

145.237

145.237

(+) Quota de Reintegração Regulatória - QRR

50.753

50.753

(+) Retorno do Capital - RC

259.702

259.533

(-) Receitas Indiretas - RI

43.018

43.018

(=) Receita Requerida (antes da RIR e DTA)

1.154.206

1.142.531

(+) Receitas Irrecuperáveis Regulatórias - RIR

63.311

62.670

(+) Despesa Tributária Adicional - DTA

6.179

4.911

(=) Receita Requerida - RR

1.223.696

1.210.112

Receita Atual - RA

1.102.336

1.112.751

Insuficiência Tarifária (= RA - RR)

121.360

97.361

11,01

8,75

Índice de Reposicionamento Tarifário - IRP (%)

Fonte: ARPE (2014c)
Desse modo, a insuficiência tarifária identificada na RT-2014 foi apropriada da seguinte forma: a )
8,75% serão compensados pelos usuários dos serviços pelo aumento de tarifas; e b) 2,26% virão
do esforço operacional da Compesa para reduzir suas perdas e eficientizar suas despesas de
exploração.
O REAJUSTE TARIFÁRIO E AS METAS REGULATÓRIAS DE INCENTIVO À MELHORIA DOS
SERVIÇOS
No intervalo entre as revisões, serão aplicados Reajustes Tarifários Anuais calculados da seguinte
forma: IRT = (a x IPCA + b x IGP-M) ± K, onde:
IRT:

Índice de Reajuste Tarifário.

IPCA:

Variação do IPCA no período compreendido entre o mês da última atualização
tarifária e o mês anterior ao do reajuste em processamento.

IGP-M:

Variação do IGP-M no período compreendido entre o mês da última atualização
tarifária e o mês anterior ao do reajuste em processamento.

a:

Participação percentual dos itens das Despesas de Exploração (DEX) da
Compesa cuja variação for compatível com o IPCA.

b:

Participação percentual dos itens da DEX da Compesa mais aderentes ao IGP-M.

K:

Fator de qualidade associado às Metas Regulatórias de Incentivo à Melhoria dos
Serviços.

As Metas Regulatórias de Incentivo à Melhoria dos Serviços são associadas aos indicadores da
gestão operacional da Compesa que repercutem na continuidade, qualidade e cobertura. Nesse
caso, são definidas metas para o período de quatro anos. Na revisão tarifária que se suceder, no
final do período, serão apurados os resultados alcançados para cada um dos indicadores que
comporão o fator K que será aplicado nos próximos reajustes anuais. (ARPE, 2014a)
O fator K é calculado a partir de um Índice Geral de Cobertura e Qualidade (IGCQ), que
corresponde à aplicação ponderada de indicadores definidos em cada revisão tarifária: X0, X1,
X2, X3, calculado a partir da seguinte expressão matemática:
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Onde:
i
i

X M:

Meta do Índice de Qualidade i estabelecida para o final do ciclo tarifário (ano 4).

X 4:

Índice de Qualidade i alcançado pela COMPESA ao final do ciclo tarifário (ano 4).

x, y, w, z:

Definem a ponderação entre os índices de cobertura e qualidade (X0, X1, X2, X3),
totalizando 1 (um).

É importante observar que o valor do IGCQ deve ser avaliado numa faixa entre 0,90 (-10% de
cumprimento da meta) e 1,10 (+10% sobre a meta). Dessa forma, a partir de uma tabela de
conversão, o fator K poderá proporcionar uma redução de até 0,5% nos Índices de Reajustes
Anuais, quando o IGCQ atingir o valor mínimo (-10% da meta) e um adicional de até 0,5%,
quando o IGCQ atingir o limite máximo (+10% sobre a meta).
Na Revisão Tarifária da Compesa de 2014 foram utilizados os seguintes índices componentes do
IGCQ:
X0 = Índice de Atendimento de Água (IAA), definido por:
IAA =

População urbana atendida com abastecimento de água pela Compesa
População urbana residente no município

X1 = Índice de Atendimento de Esgoto (IAE), definido por:
IAE =

População urbana atendida com esgotamento sanitário pela Compesa
População urbana residente no município

X2 = Índice de Qualidade da Água (IQA), que é calculado com base o atendimento à Portaria nº
2914/2011 do Ministério da Saúde nos itens considerados pela Arpe como os de maior
importância para a população, aos quais foram atribuídos pesos, conforme a Tabela 6, a seguir.
Tabela 6 – Parâmetros de qualidade integrantes do IQA
Parâmetros a controlar

Peso

Cor

1

Turbidez

2

Coliforme total

3

Cloro residual

4

E. Coli

5

Total

15

Fonte: ARPE, 2014b
Assim, para a obtenção do IQA, são analisadas as quantidades de amostras positivas acima do
limite admitido pelo Ministério da Saúde, relativas a cada um desses parâmetros, de acordo com
a seguinte fórmula:

Onde:
NTA:

Número total de amostras analisadas.

NFP:

Número de amostras positivas acima do limite admissível encontrado para a Compesa,
calculado pela subtração do número total de amostras positivas (NAP) do número
admissível de amostras positivas, estabelecido pela Portaria do MS (NAA).

X3 = Índice de Eficiência no Atendimento a Extravasamentos de Esgoto (IEAEE)
IEAEE =

Quantidade de serviços realizados em 72 horas
Quantidade total de serviços requeridos pelos usuários
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Nesse contexto, as Metas Regulatórias de Incentivo à Melhoria dos Serviços foram
dimensionadas nos valores apresentados na Tabela 7, a seguir.
Índice

Valor de
Referência

Meta
dez/2017

Atendimento de
Água (IAA)

82,1%

90%

Atingir o nível de cobertura que se aproxime
da universalização.

Atendimento de
Esgoto (IAE)

18,7%

38%

Impulsionar o nível de cobertura de esgoto.

Qualidade da Água (IQA)

92%

94%

Instituir um processo de melhoria contínua
do indicador.

Eficiência no Atendimento
a Extravasamentos de
Esgoto (IEAEE)

12%

70%

Objetivo

Melhoria sensível do indicador, de grande
repercussão para as condições de saúde pública.

Fonte: ARPE, 2014b
Quanto aos coeficientes (x, y, w, z) adotados no cálculo do IGCQ, na Revisão Tarifária de 2014 da
Compesa, foram estabelecidos os valores apresentados na Tabela 8, a seguir.
Tabela 8 – Coeficientes para o Cálculo do IGCQ 2014 - 2017
Coeficiente

Descrição

Valor (%)

x

Peso do IAA

20

y

Peso do IAE

40

w

Peso do IQA

20

z

Peso do IEAEE

20

Fonte: ARPE, 2014 b
É importante destacar que o cumprimento das Metas Regulatórias de Incentivo à Melhoria dos
Serviços (Tabela 7) colocará os serviços de saneamento básico de Pernambuco em novo
patamar de qualidade.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A metodologia utilizada pela Arpe introduziu elementos que incentivam a eficiência dos serviços
mediante a aplicação de metas regulatórias, que reduzem o percentual de recomposição das
tarifas no processo de revisão tarifária, havendo um compartilhamento com a sociedade dos
ganhos de produtividade previstos.
Desse modo, a questão subsequente passou a ser como incentivar o aumento da cobertura e a
manutenção da qualidade, considerando a obrigatoriedade de uma redução dos custos. Com a
definição e monitoramento das metas regulatórias de cobertura e qualidade foi dado um passo
no sentido da garantia da qualidade dos serviços.
A transparência é um fator crítico de sucesso em projetos governamentais, e, nesse particular, a
interação com a Compesa foi determinante para o êxito da implantação da metodologia. A Arpe
realizou diversas sessões de debate com as equipes da Concessionária durante todas as fases
do desenvolvimento do projeto, de modo a quebrar resistências provocadas pela perspectiva de
mudança de regras que iriam interferir na sua receita. Na etapa de implementação, a realização
de Audiência Pública e ampla abertura para os esclarecimentos com a imprensa conferiram
segurança à decisão da Agência.
A expectativa da Arpe é de aperfeiçoar os mecanismos introduzidos na metodologia, em
especial, quanto à fixação das metas regulatórias, ampliando a participação dos usuários e da
Compesa, por exemplo, na definição de indicadores que possam refletir as prioridades de
investimentos e também atendam aos anseios da sociedade.

547

IX Congresso Brasileiro de Regulação e 3º ExpoABAR

REFERÊNCIAS
ARPE, Agência de Regulação de Pernambuco. Nota Técnica DEF/CT nº 01/2014. Define
procedimentos para a realização de Revisões e Reajustes das tarifas dos Serviços de
Abastecimento de Água e de Coleta e Tratamento de Esgotos Sanitários do Estado de
Pernambuco prestados pela Companhia Pernambucana de Saneamento. Recife: 2014a.
D i s p o n í v e l e m : < h t t p : / / w w w. a r p e . p e . g o v. b r / d o w n l o a d D o c . p h p ? d = i m g Ta r i f a & f =
Nota_Tecnica_DEF_CT_01_2014_Metodologia_Tarifaria_CPSA.pdf>. Acesso em: 30 abr. 2015.
ARPE, Agência de Regulação de Pernambuco. Nota Técnica DEF/CT nº 02/2014. Informações
técnicas, econômico-financeiras e dos procedimentos utilizados para a Revisão Tarifária 2014 da
Companhia Pernambucana de Saneamento. Recife: 2014b. Disponível em: <http://
w w w. a r p e . p e . g o v. b r / d o w n l o a d D o c .
php?
d=imgTarifa&f=Nota_Tecnica_DEF_CT_022014_RTO_CPSA.pdf>. Acesso em: 30 abr. 2015.
ARPE, Agência de Regulação de Pernambuco. Relatório da Audiência Pública nº 01/2014:
Apresentação da metodologia tarifária e do resultado da revisão ordinária das tarifas da Compesa
2014. Recife: 2014c. Disponível em: <http://www.arpe.pe.gov.br/downloadDoc.php?
d=imgTarifa&f=Relatorio_da_Audiencia_ Publica_ARPE_n_01_2014.pdf>. Acesso em: 30 abr.
2014.
BRASIL. Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007. Estabelece diretrizes nacionais para o
saneamento básico; altera as Leis nos 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 8.036, de 11 de maio
de 1990, 8.666, de 21 de junho de
1993, 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; revoga a Lei no 6.528, de 11 de maio de 1978.
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11445.htm>.
Acesso em: 15 abr. 2015.
FARIA, D. M. C. A revisão tarifária no setor de saneamento básico: como adaptar o modelo do
setor elétrico às particularidades da lei 11.445/07. In: Anais do VIII Congresso Brasileiro de
Regulação. Associação Brasileira de Agências de Regulação (ABAR). Fortaleza, 2013. Disponível
em:
<http://abar.org.br/images/pdf/trabalhos-tecnicos/orais/sb/ SB06OABAR. pdf>. Acesso em: 25
mar. 2015.
FREITAS, M. A. A.; BARBOSA, A. C. Normatização tarifária: uma contribuição para as discussões
no âmbito das agências reguladoras. In GALVÃO JÚNIOR, A. C.; XIMENES, M. M. A. F. (Ed.).
Regulação: normatização da prestação de serviços de água e esgoto. ABAR. Fortaleza: Pouchain
Ramos, 2008. p. 249- 283.
IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Síntese de indicadores sociais: Uma análise
das condições de vida da população brasileira 2013. Série estudos e pesquisas: Informação
demográfica e socioeconômica, nº 32. Rio de Janeiro: 2013. Disponível em: <http://
biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/ livros/liv66777.pdf>. Acesso em: 15 abr. 2015.
MELO, A. J. M.; GALVÃO JUNIOR, A. de C. Regulação e universalização da prestação dos
serviços de abastecimento de água. Paranoá, Brasília, n. 10, p. 49-58, 2013. Disponível em:
<http://paranoa. fau.unb.br:8080/ojs/index.php/paranoa/article/view/59>. Acesso em: 16 abr.
2015.
PERNAMBUCO. Decreto Estadual no 40.256, de 3 de janeiro de 2014, que Altera o Anexo Único
do Decreto nº 18.251, de 21 de dezembro de 1994, que aprova o Regulamento Geral do
Fornecimento de Água e da Coleta de Esgotos, realizados pela Companhia Pernambucana de
Saneamento - COMPESA. Disponível em:
< h t t p : / / w w w . a r p e . p e . g o v . b r / d o w n l o a d D o c . p h p ?
d = i m g L e g i s l a c a o & f = D E C R E T O _ E S TA D U A L _ N _ 4 0 2 5 6 _ 0 3 _
01_2014_ALTERA_DEC_18251_REGULAMENTO_COMPESA 1_.pdf>. Acesso em: 15 abr. 2015.
SNIS, Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. Diagnóstico dos serviços de água e
esgotos – 2012. Ministério das Cidades. Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental. Brasília:

548

IX Congresso Brasileiro de Regulação e 3º ExpoABAR

SNSA/MCIDADES, 2014. Disponível em: <http://www.snis.gov.br/PaginaCarrega.php?
EWRErterterTERTer=103>. Acesso em: 15 abr. 2015.
VASCONCELOS, R. F. A. Enigma de Hidra: o setor de saneamento entre o estatal e o privado.
Tese (doutorado) - UFPE, Centro de Artes e Comunicação, Programa de Pós-Graduação em
Desenvolvimento Urbano. Recife, 2009. Disponível em: <http://repositorio.ufpe.br:8080/handle/
123456789/3032>. Acesso em: 15 abr. 2015.

549

IX Congresso Brasileiro de Regulação e 3º ExpoABAR

REGULAÇÃO E CONCORRÊNCIA INTRAMODAL NO
TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE CARGA SOB A
PERSPECTIVA COMPARADA BRASIL – ALEMANHA
Patrícia Regina Pinheiro Sampaio
Professora da Escola de Direito da Fundação Getulio Vargas. Pesquisadora do Centro de
Pesquisa em Direito e Economia – CPDE/FGV Direito Rio. Doutora e mestre em Direito pela USP
Mariam Tchepurnaya Daychoum
Mestranda pelo Instituto de Economia da UFRJ. Pesquisadora do Centro de Pesquisa em Direito
e Economia – CPDE/FGV Direito Rio.
Endereço
Praia de Botafogo, 190, 13º andar – Botafogo - RJ – CEP: 22250-900 – Brasil – Tel: +55 (21)
3799-5300 – email: Patricia.pinheiro@fgv.br
Mariam.daychoum@fgv.br
RESUMO
A concorrência intramodal é uma forma de mitigação dos problemas derivados de um monopólio
natural. Os setores assim estruturados caracterizam-se por elevados custos fixo e a fundo
perdido, com grandes economias de escala e necessidade de elevada escala mínima de
eficiência para viabilização da atividade. Essas circunstâncias impedem que a concorrência, em
seu sentido mais óbvio, seja ali instaurada. Esse é o caso do setor ferroviário, onde se verifica a
inviabilidade econômica de duplicação da infraestrutura. Entretanto, a depender da política
regulatória adotada pelo Estado, um ambiente mais competitivo pode ser instaurado.
O trabalho propõe uma análise comparada entre o modelo regulatório implementado na
Alemanha, a partir das reformas ferroviárias propostas pela União Europeia, buscando extrair da
experiência estrangeira aprendizados quanto aos dilemas enfrentados e características desejadas
ao modelo institucional brasileiro para as novas concessões ferroviárias nacionais previstas no
Plano Nacional de Investimento em Logística (PIL).
O objetivo da análise consiste em verificar qual foi o modelo regulatório aplicado pela Alemanha
para garantir parâmetros satisfatórios de concorrência intramodal e o modelo proposto pelo
Governo Federal, com o objetivo de incentivar a ampliação do uso desse modal na cadeia
logística brasileira, assim como aumentar a densidade da malha. Para permitir uma efetiva
comparação dos modelos, faz-se necessário proceder preliminarmente a um breve entendimento
sobre os arranjos regulatórios existentes que objetivam garantir o acesso à malha ferroviária: o
tráfego mútuo, o direito de passagem e as formas de unbundling.
A hipótese de investigação consiste em observar que as mudanças na regulação setorial que
estão sendo consideradas pelo governo brasileiro se distanciam tanto do modelo que foi utilizado
para a desestatização do setor, nos anos 90, quanto da experiência alemã de unbundling.
Palavras-chave: regulação ferroviária – concorrência intramodal – desverticalização – direito de
passagem
INTRODUÇÃO
O sistema de transporte ferroviário constitui uma estrutura de mercado pertencente à classe dos
monopólios naturais, com infraestrutura organizada em rede física e contínua. Os setores assim
estruturados caracterizam- se por elevados custos fixos e a fundo perdido, com grandes
economias de escala e escopo, bem como com necessidade de elevada escala mínima de
eficiência para viabilização da atividade. Essas circunstâncias impedem que a concorrência, em
seu sentido mais tradicional, seja ali instaurada, pois não se mostra economicamente viável a
duplicação da infraestrutura. Entretanto, a depender da política regulatória adotada pelo Estado,
pode-se instalar a concorrência em alguns segmentos da atividade.
As ferrovias consitituem um modal terrestre mundialmente utilizado para o escoamento de
produção, sendo especialmente indicadas para os percursos de longas distâncias. Apresentam
maior eficiência quanto à capacidade de transporte de carga, no que concerne ao volume,
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quando em comparação com o transporte rodoviário, e são reconhecidamente um meio mais
barato e menos poluente (PASTORI, 2010).
Todavia, no Brasil, o transporte ferroviário tem sua participação na indústria negligenciada,
consequência de decisões históricas que privilegiaram o modal rodoviário.1 Atualmente o
escoamento da produção do país é realizado majoritariamente por caminhões. De acordo com os
dados do PNLT (MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, 2011, p. 11), a matriz brasileira de transporte
de carga tem a seguinte distribuição modal: 52% rodoviário; 30% ferroviário; 8% cabotagem; 5%
hidroviário; 5% dutoviário.
Como uma primeira tentativa de atrair investimentos privados para recuperação da infraestrutura,
nos anos 90 o setor passou por um processo de desestatização, tendo a gestão e a operação
das malhas existentes sido transferidas à iniciativa privada. Mais recentemente, o Governo
Federal tem demonstrado preocupação com os custos (financeiros e ambientais) envolvidos na
atual matriz de transporte de cargas. Avaliando a economicidade do transporte por ferrovias, em
2012 apresentou à sociedade o Programa de Investimento em Logística - PIL: rodovias e
ferrovias, o qual foi revisto em uma segunda versão tornada pública em junho de 2015.
Considerando a importância do tema para o desenvolvimento do país, este trabalho tratará do
setor ferroviário sob a perspectiva regulatória e concorrencial sob a ótica comparada Brasil –
Alemanha, com foco na concorrência intramodal, discutindo-se tanto o modelo visualizado na
primeira etapa do PIL, quanto na segunda, que parece consistir em um retorno ao modelo de
concessão e regulação implementado nos anos 90 durante o processo de desestatização. Para
esse fim, serão brevemente apresentados os possíveis modelos institucionais que possibilitam a
maior competitividade intramodal no transporte ferroviário como, por exemplo, a
desverticalização do mercado (ou unbundling), o tráfego mútuo e o direito de passagem.
A justificativa para a escolha do modelo alemão, para fins comparativos, considerou os dados
levantados pela da COMISSÃO EUROPEIA (2012, p. 9 - 12), que apontaram a Alemanha como o
país europeu com maior malha ferroviária (33.890 km), seguido da França (29.918 km) e da
Polônia (19.419 km). Destaca ainda que há mais de 600 operadores ferroviários na União
Europeia que atuam no mercado de transporte de carga estando, dentre esses, 315 na
Alemanha. Além disso, segundo dados do Statistics Portal (STATISTA, 2015), em 2009 a
Alemanha era o país com a rede ferroviária mais densa do mundo, com 117,35m de linha férrea
por km²; enquanto que o Brasil, tendo uma rede ferroviária de 33.342km, de acordo com
informações disponíveis no site da ANTT, e uma área territorial de 8.515.767.049km2 (IBGE,
2013), tem densidade equivalente a 3,9m de linha férrea para cada km² de território, oque permite
verificar que a rede ferroviária alemã é trinta vezes mais densa que a brasileira.
Ressalta-se, ainda, o histórico de cooperação técnica entre Brasil e Alemanha, merecendo
destaque: (i) o Acordo Básico de Cooperação Técnica - ABCT de 1954, assinado entre o Governo
dos Estados Unidos do Brasil e o Governo da República Federal da Alemanha (Decreto nº
54.075/1954); (ii) as interações entre os dois Estados por intermédio do extinto Grupo de Estudos
para Integração da Política de Transportes – GEIPOT; (iii) o Acordo sobre Cooperação Financeira
para “estudos técnico, econômico e de Impacto Ambiental para a melhoria do transporte de
carga e passageiros, no corredor Rio de Janeiro/São Paulo/Campinas, inclusive seus acessos
aos Portos da Região”, firmado em 1995 entre o GEIPOT e o Instituto Alemão de Crédito para
Reconstrução (Kreditanstalt für Wiederaufbau); (iv) o Memorando de Entendimento para o setor
de transporte firmado em 1996 (D.O.U. em 25.09.1996); (v) o Acordo Básico de Cooperação
Técnica de 1998 (Decreto n 2.579/1998); e (vi) o Memorando de Entendimentos entre os
Governos dos dois países sobre cooperação econômica, sobretudo nos domínios da
infraestrutura e da segurança, com vistas à Copa do Mundo Brasil, em 2014, e aos XXXI Jogos
Olímpicos e XV Jogos Paraolímpicos no Rio de Janeiro em 2016.

De acordo com BRAGA e AGUNE (1979), a opção brasileira pelo modal rodoviário restou clara no Plano
de Metas (1956/1960), que para o setor ferroviário previa tão somente alguns acertos ao sistema
previamente existente, enquanto que para o modal rodoviário havia um claro plano de expansão. Os
autores ainda dão conta de que o setor ferroviário era identificado como um dos responsáveis pelo déficit
público e, portanto, pela inflação. Na metade dos anos 60, o governo federal lançou um programa de
“racionalização” dos transportes, que perdurou entre 1964 e 1966. A recomendação era que os déficits
operacionais não mais onerassem o governo federal. Além disso, o programa limitou a construção de
novas linhas férreas, cujas implantações só seriam admitidas após comprovação da justificativa
econômica.
1
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Além disso, foram identificadas notícias de jornal, datadas de 2012, informando que havia
intenção de a estatal VALEC – Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. constituir parceria com
a estatal alemã, Deutsche
Bahn (DB), para fins de estabelecimento do novo modelo institucional a ser adotado no mercado
ferroviário brasileiro.2 De acordo com nota disponível no sítio da Revista Ferroviária, o DiretorPresidente da VALEC à época, José Eduardo Saboia Castello Branco3 , justificou a escolha da
estatal alemã da seguinte forma: “Por conta do dinamismo alemão, queremos trazer a Deutsche
Bahn para nos apoiar em todos esses processos estruturais, de diretoria e de operações”.4
O objetivo da nossa análise, então, consiste em verificar qual tem sido o modelo regulatório
adotado pela Alemanha para garantir parâmetros satisfatórios de concorrência intramodal, e
compará-lo com o modelo proposto pelo Governo Federal brasileiro com o objetivo de incentivar
a ampliação do uso desse modal na cadeia logística brasileira. A hipótese de investigação
consiste em que as mudanças na regulação setorial que estão sendo consideradas pelo governo
brasileiro apresentam diferenças comparativamente à experiência alemã, o que poderá ter
impacto negativo no atingimento do objetivo de expansão do modal ferroviário na matriz logística
nacional.
O SETOR FERROVIÁRIO E A CONCORRÊNCIA INTRAMODAL: as ferramentas regulatórias
O setor ferroviário é historicamente reconhecido como sendo um monopólio natural: dados os
elevados custos afundados e as economias de escala, não se mostra economicamente eficiente,
no mais das vezes, haver duas linhas férreas construídas paralelamente, ligando os mesmos
pontos de origem e destino.5 Todavia, pode experimentar competição tanto intermodal como
intramodal. A concorrência intermodal, no entanto, apresenta limitações significativas: cargas de
baixo valor agregado e a serem transportadas por longas distâncias não se tornam competitivas
quando transportadas pelo modal rodoviário. Este tema não será objeto do presente artigo.
A competição intramodal, por sua vez, aparece como altamente relevante às ferrovias, mas seu
estabelecimento requer a presença de regulação adequada a esse fim. Nesse sentido, há
mecanismos regulatórios que auxiliam na promoção da competitividade intramodal, quais sejam:
(i) o compartilhamento de infraestrutura, podendo assumir a forma de tráfego mútuo ou direito de
passagem; e (ii) a fragmentação entre prestação de serviço e transporte e gestão da infraestrura,
também denominada desverticalização (ou unbundling).
O compartilhamento importa na permissão de acesso à infraestrutura por parte de agentes que
não detêm a sua propriedade e/ou os seus direitos de exploração. Ou seja, por meio de
instrumentos regulatórios, veda-se ao monopolista detentor da rede que exclua o uso da
infraestrutura por terceiros.
No setor ferroviário brasileiro, a regulação adotou a técnica de tráfego mútuo como regra geral
nos contratos de concessão dos anos 90, sendo permitido, subsidiariamente, o direito de
passagem. A operação do tráfego mútuo é caracterizada pela atividade conjunta entre diferentes
concessionárias e se verifica quando uma delas deseja ultrapassar as fronteiras de sua
concessão. Nesse sentido, o tráfego mútuo operacionaliza-se pela “partilha do frete entre as
concessionárias e a compensação dos débitos e créditos recíprocos, decorrentes do
compartilhamento dos recursos operacionais” (CARVALHO DE OLIVEIRA, 2005, p. 228). É, então,
uma ‘operação compartilhada’, em que a concessionária que deseja prestar serviços de

Editorial. Estatal alemã ajuda a desenhar o novo modelo do setor ferroviário. Jornal Valor Econoômico, 10
fev. 2012. Disponível em: http://www.valor.com.br/empresas/2525340/estatal-alema-ajuda-desenhar-onovo- modelo-do-setor-ferroviario#ixzz2SfZ51bbq Acesso em: 09.10.2013
2

Atualmente Castello Branco não é mais o diretor-presidente da empresa. Ele pediu exoneração ainda em
2012.
3

Editorial. Valec e BID discutem modelo de concessão brasileiro. Revista Ferroviária, 04 jul. 2012.
Disponível em: http://www.revistaferroviaria.com.br/index.asp?InCdEditoria=1&InCdMateria=16032 Acesso
em: 09.10.2013
4

Um interessante estudo mostrando como a passagem de um modelo de mercado puramente
concorrencial para uma regulação substantiva contribuiu para uma maior eficiência no transporte
ferroviário, na Inglaterra do século XIX, é apresentado por (FOREMAN-PECK, 1987).
5
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transporte para além de sua malha ferroviária utilizará a malha da outra concessionária,
compartilhando os recursos operacionais.6
Já o direito de passagem consiste na utilização, por uma concessionária, da infraestrutura
ferroviária administrada por outra, mediante remuneração. A operação da atividade é realizada,
nesse caso, pela concessionária que irá exercer seu direito de passagem, e não pela ‘anfitriã’,
conforme ocorre no tráfego mútuo. O direito de passagem (ou open access)7 consagra a
liberalização do mercado de transporte ferroviário, representando a possibilidade de um
competidor acessar a infraestrutura do detentor de outra, se assim o desejar.
O setor ferroviário também pode ser objeto de desverticalização entre as atividades de gestão de
infraestrutura e prestação de serviços de transporte, o que importa em uma liberalização maior e
pode ocorrer por meio de três formas distintas: (i) desagregação contábil, adotando-se uma
contabilidade distinta para cada atividade (gestão de infraestrutura e prestação de serviços), para
garantir mínima transparência, especialmente em relação à inexistência de subsídios cruzados; (ii)
desagregação jurídica, vedando-se a exploração em diferentes segmentos de um mesmo setor
pela mesma pessoa jurídica – importando, também, na desagregação contábil, mas não
impedindo que um mesmo grupo econômico, por meio de diferentes pessoas jurídicas, atue nos
diferentes segmentos; e (iii) desagregação societária (ou acionária), impedindo que um mesmo
grupo detenha investimentos nas diferentes etapas da atividade econômica (NESTER, 2006).
De acordo com GAUTIER e MITRA (2008, pp. 58 – 59), o processo de unbundling agrega dois
objetivos para se atingir um ambiente competitivo: (i) confere transparência ao processo de
concorrência, evitando os subsídios cruzados; e (ii) possibilita a aplicação de regimes jurídicos
distintos e mais adaptáveis à natureza das diferentes atividades.
No caso do setor ferroviário, entretanto, a desverticalização encontra alguma crítica. PINHEIRO
(2014) argumenta que a forte presença de economias de escopo no setor torna a segregação da
gestão da infraestrutura e dos serviços ineficiente. Sustenta, nesse sentido, que “o fluxo de
informações entre o transportador e o gestor de infraestrutura é maior e melhor quando os dois
são a mesma entidade. Isso permite de um lado, o melhor planejamento de investimentos e
atividades de manutenção; de outro, facilita a exploração da malha”. De outro lado, “a entrada de
transportadores independentes iria separar as decisões de investimento, reduzir a disponibilidade
de informações e encurtar o horizonte de planejamento, impondo restrições e, portanto, limitando
a otimização no uso de recursos”. (PINHEIRO, 2014, p. 224) Assim, na opinão do autor, a opção
pela desverticalização terá provavelmente um alto custo administrativo, para fins de se evitar que
as assimetrias de informação limitem o compartilhamento da malha, de modo que “vultosos
recursos terão de ser direcionados à geração e análise de informações” (PINHEIRO, 2014, p.
235). O autor também aponta para o risco de cream skimming, que ocorre quando um novo
entrante atua apenas nos segmentos mais lucrativos do mercado, seja em relação aos trajetos,
seja em relação aos produtos transportados (PINHEIRO, 2014, pp. 225– 227).
Por outro lado, BECK et. al. (2013) problematizam a questão da introdução da competição no
mercado de transporte ferroviário de forma distinta, evidenciando tanto casos de insucesso,
como o que teria ocorrido no segmento de transporte de passageiros no Reino Unido, quanto de
sucesso, do qual seria exemplo o transporte de carga nos Estados Unidos. Os autores ainda
realizaram um levantamento bibliográfico que evidencia a ausência de consenso na bibliografia
Nos termos da Resolução nº 3.695/2011 da ANTT, define-se o tráfego mútuo como sendo a “operação
em que uma concessionária compartilha com outra concessionária, mediante pagamento, via permanente
e recursos operacionais para prosseguir ou encerrar a prestação de serviço público de transporte
ferroviário de cargas”, e o direito de passagem como sendo a “operação em que uma concessionária, para
deslocar a carga de um ponto a outro da malha ferroviária federal, utiliza, mediante pagamento, via
permanente e sistema de licenciamento de trens da concessionária em cuja malha dar-se-á parte da
prestação de serviço”.
6

‘Open access’ significa que cada competidor que sustenta algumas características pré-requeridas (e.g.
exigências técnicas, de segurança e saúde financeira) pode ter acesso à estrutura essencial de forma não
discriminatória. Por exemplo, na União Europeia empresas ferroviárias precisam obter uma licença e um
certificado de segurança estatal para poder prestar serviços ferroviários. Permitir o acesso não
discriminatório às estruturas essenciais é uma prática bastante comum. É também bastante comum ter um
regime regulatório assimétrico entre o titular e os entrantes. Os entrantes têm liberdade para escolher em
qual mercado querem atuar [dentro de um mesmo setor] e quais consumidores querem servir, enquanto
que o titular é forçado a servir todos os consumidores (e.g. obrigações de serviços universais)” (GAUTIER;
MITRA, 2008, p. 663, tradução livre).
7
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atual sobre a eficiência ou não do unbundling no setor ferroviário, bem como destacam a
existência de relação direta entre o financiamento público, geralmente mais barato, e a eficiência
do setor.
Nesse sentido, identifica-se que inexiste consenso acerca dos benefícios da desverticalização no
setor ferroviário. Dessa forma, emerge a importância de se estudar com profundidade a realidade
do setor em cada país, buscando-se identificar os fatores nevrálgicos de desenvolvimento das
ferrovias à luz da realidade local, identificando-se a diversidade de arranjos possíveis e
sopesando-os com as metas e objetivos que se pretendem atingir através da regulação do setor.
Neste artigo exploraremos a experiência alemã como forma de interpretar as recentes mudanças
sugeridas para o marco regulatório brasileiro a partir de 2012.
O SISTEMA FERROVIÁRIO ALEMÃO
Originariamente, os sistemas ferroviários na Europa eram organizados em monopólios estatais
separados sob a regência das normas de cada país. Hoje, entretanto, com o advento da União
Europeia, os Estados tiveram que adequar seus sistemas às diretivas do bloco. Nesse contexto,
os sistemas de transporte ferroviário dos países- membors sofreram transformações tendentes à
liberalização do setor (Diretiva 440/1991), com a finalidade de se criar um mercado ferroviário
europeu aberto e competitivo (PAVLYUK, 2008). Nesse movimento, a Europa adotou a via da
separação entre as atividades de operação e manutenção da infraestrutura, de um lado, e
prestação de serviços, de outro, importando em regulações distintas para cada componente do
sistema integrado (BOUF; LÉVÊQUE, 2006, p. 2).
A Alemanha sofreu os influxos dessas determinações da normatiza comunitária e foi adaptando
seu sistema ao longo do tempo. Presentemente, o sistema ferroviário Alemão é coordenado por
uma holding, a Deutsche Bahn AG (DB), que é uma sociedade por ações cujo capital encontra-se
100% sob titularidade da República Federativa da Alemanha.8
Figura 1 – Modelo estrutural do Grupo Deutsche Bahn AG9

Apesar de a totalidade do controle estar nas mãos do Governo Federal Alemão, a DB é uma sociedade
constituída sob as regras do direito privado e não do direito público. Isso significa que, apesar de o capital
da holding ser totalmente estatal, sua contabilidade, gestão e estruturação seguem a racionalidade do
direito privado, em que pese algumas considerações acerca da independência da sociedade. De toda
forma, essa modelagem em conjunto com as exigências da legislação europeia fez com que a estruturação
da Deutsche Bahn fosse associada a um processo de privatização do setor, que ficou conhecido como
“privalização formal”, em oposição à “privatização material”, que até o momento não ocorreu.
8

“Within DB Group, DB AG manages the Infrastructure division with its business units DB Netze Track, DB
Netze Stations and DB Netze Energy directly. The remaining six business units are consolidated under the
management of the wholly owned subsidiary DB Mobility Logistics AG (DB ML AG). Within DB Group, DB
AG and DB ML AG both function as operational management holding companies. The DB AG and the DB
ML AG are largely occupied by the same people (in dual roles)”. Disponível em: http://
www1.deutschebahn.com/file/ecm2-db- en/1503130/4s4ZZTkZG2sxSZj3Fb2LNqvbcMQ/9252498/data/
ib2014_dbkonzern_en.pdf Acesso em: 07.07.2015.
9
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Fonte: Deutsche Bahn, Integrated Report, 2014
A DB surgiu em 1994 através da unificação das malhas ferroviárias do leste e do oeste da
Alemanha – à
época, Deutsche Bundesbahn (oeste) e Deutsche Reichsbahn (leste). Sua
transformação em holding ocorreu entre os anos de 1997 e 1999, quando se entregou às
subsidiárias as unidades de negócio e a propriedade da infraestrutura, restando a gestão à
controladora DB. (HAFNER, 2011, p. 3)
As autoridades federais com competência sobre as ferrovias são a Agência Federal de Indústrias
de Rede (Bundesnetzagentur) e a Autoridade Ferroviária Federal (Eisenbahnbundesamt), além do
Ministério dos Transportes e Infraestrutura Digital (Bundesministerium für Verkehr und digitale
Infraestruktur), responsável pelo planejamento do setor.
A Agência Federal de Indústrias de Rede é multisetorial e responsável por regular o setor
ferroviário desde 2006, conforme disciplinam os §§14b e 14f da Lei Geral de Ferrovias
(Allgemeines Eisenbahngesetz/1994). Sua atividade consiste no monitoramento da competição
no setor, assegurando o acesso não discriminatório à infraestrutura. A Agência atua de forma
independente, estando vinculada ao Ministério Federal da Economia e Tecnologia, de acordo
com a lei que rege sua atividade (Gesetz über die Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas,
Telekommunikation, Post und Eisenbahnen/2005).
A Agência Federal de Indústrias de Redes exerce atividade de controle ex ante e ex post. No
momento anterior ao início da atividade centra-se em questões de planejamento, como a
alocação de trajetos, o acesso à serviços acessórios e a intermediação de acordos-quadro que
tenham por objetivo coibir o uso de práticas negociais que infrinjam a regulação (SCHIMITT;
STAEBE, 2010, pp. 9 – 11). À Agência cabe ainda a regulação das tarifas, que é realizada via
imposição de teto tarifário (ou regulação price-cap).10

“A Agência de Redes adotou modelo regulatório de teto tarifário (ou price-cap), em relação aos encargos
pelo uso da infraestrutura ferroviário. De acordo com a Agência, as pequenas e médias empresas,
entretanto, devem ser excluídas da obrigação de respeito ao limite tarifário. Para determinação do teto
aplica-se uma fórmula que considera resultados práticos dependendo, nomeadamente, do
estabelecimento de quoeficientes denominados ‘fatores de eficiência’, elegíveis para a inclusão, na tarifa,
do custo de capital e da inflação” (SCHIMITT; STAEBE, 2010, pp. 357-358).
10
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Por sua vez, a competência da Autoridade Ferroviária Federal envolve o trabalho de
licenciamento e supervisão da atividade, no que respeita às questões de segurança no
transporte.
Sobre o sistema ferroviário alemão recai, ademais, a regulação econômica do direito antitruste. O
direito de acesso à infraestrutura tem salvaguarda legal específica, tanto no direito interno
alemão, quanto no direito europeu. Os §§19 e 20 da Lei Antitruste Alemã (Gesetz gegen
Wettbewerbsbeschränkungen/1998) reprimem respectivamente o abuso de posição dominante e
a concorrência desleal. O art. 102 do Tratato da União Europeia, por sua vez, veda o abuso de
posição dominante.
Até o presente momento, é possível identificar três etapas de reformas pelas quais passou, e vem
passando, o setor ferroviário alemão. Trata-se de um processo longo e planejado, que passamos
a descrever abaixo.
A primeira etapa da reforma ferroviária
Alterações significativas no setor ferroviário alemão começaram a ser realizadas no início dos
anos 90. Essas mudanças ficaram conhecidas como sendo a primeira etapa da reforma
ferroviária, tendo iniciado o processo de liberalização do mercado ferroviário, tal como requerido
pela Diretiva 440/1991 da UE. A legislação europeia abordou aspectos concorrenciais que foram
acoplados ao sistema de transporte ferroviário alemão como, por exemplo, o direito de
passagem.
O art. 1º da Diretiva estabeleceu que Estados-Membros deveriam garantir a independência de
gestão das empresas de transporte ferroviário e separar a gestão da infraestrutura ferroviária da
exploração dos serviços de transporte ferroviário, tornando a separação contabilística obrigatória
e a separação orgânica ou funcional facultativa. Além disso, determinou a garantia dos direitos de
acesso à rede ferroviária.
No plano nacional, a Comissão Governamental de Transporte Ferroviário, criada em 1989,
elaborou o projeto de privatização do setor sustentando uma reforma legal geral. Ponto nodal
dessa reforma era a transformação da Deutsche Bahn em uma sociedade por ações, com
autofinanciamento através do mercado, acompanhada de uma gestão empresarial livre de
influências políticas em suas decisões negociais. Outro ponto importante era a separação da
atividade de manutenção da infraestrutura da prestação dos serviços de transporte. De modo
geral, o relatório da Comissão apontava as ações necessárias para compatibilizar a estrutura da
empresa à forma de atuação das companhias privadas, que é o caso da AG (Aktiengesellschaft),
o que ficou conhecido como a “privatização formal” da DB (uma vez que materialmente a
empresa permeneceu sob controle estatal alemão). Assim, entre 1993 e 1994 foi promulgado um
pacote de seis leis nacionais, dentre elas a Lei Geral de Ferrovias, estruturante do setor (STAMM,
2009, p. 82).
No plano europeu, em 1995, foram publicadas as Diretivas nº 18 e 19, consolidando o primeiro
“pacote ferroviário” da UE que, em seu aspecto temporal, coincide com a primeira etapa da
reforma no transporte ferroviário na Alemanha. A Diretiva nº 18 dispôs sobre a concessão de
licenças pelos Estados-Membros para os operadores de transporte ferroviário. A Diretiva nº 19,
por sua vez, versou sobre a repartição da capacidade da infraestrutura ferroviária e a cobrança
de taxas para a utilização dessa infraestrutura, prevendo a aplicação do princípio da liberdade de
prestação de serviços ao setor ferroviário e direitos de acesso em um sistema de repartição da
infraestrutura, mediante remuneração não discriminatória pela utilização da malha.
A segunda etapa da reforma ferroviária
A segunda etapa da reforma ferroviária alemã consistiu em uma resposta ao segundo ‘pacote
ferroviário’ europeu, lançado em 2004, através (i) da Diretiva nº 49/2004, que dispõe sobre a
segurança no modal; (ii) da Diretiva de nº 50/2004, que versa sobre a interoperabilidade do
sistema ferroviário transeuropeu; (iii) da Diretiva nº 51/2004 que, alterando a Diretiva nº 440/91,
volta a tratar do direito de acesso no modal ferroviário; e, por fim, (iv) do Regulamento nº
881/2004, que instituiu a Agência Ferroviária Europeia – AFE. Mais uma vez, a legislação europeia
impôs a necessidade de mudanças internas, em busca de adequação entre o ordenamento
jurídico alemão, aplicável ao setor ferroviário, e o ordenamento jurídico europeu.
No direito interno, além das medidas legislativas que ocorreram desde 1994 para adequação à
legislação europeia, cumpre mencionar que o §2, I, i e o §25 da Lei de criação da DBAG
(Deutsche Bahn Gründungsgesetz/1993) já haviam determinado que, em não menos que três e
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em não mais que cinco anos após o início da operação do transporte local de pessoas pela DB
no modelo de sociedade por ações, o
transporte de passageiros de longa distância, o transporte de carga e a infraestrutura também
deveriam passar a ser operados pela recém-criada sociedade por ações.11 Dessa forma, em 01
de janeiro de 1999 (ou seja, no último momento possível) realizou-se o spin-oﬀ das empresas DB
Reise & Touristik AG, DB Regio AG, DB Cargo, DB Netz AG e DB Station & Service AG, que
passaram a ser subsidiárias da Holding DBAG (STAMM, 2009, pp. 128 – 129).
Ademais, em virtude do disposto no art. 10, III da Diretiva 440/91, foram realizadas, em 2005,
algumas alterações na Lei Geral de Ferrovias – LGF. A inserção do §14 na LGF teve papel
fundamental na intensificação da ideia do livre acesso fiscalizado, no sentido de se evitar
discriminação por meio da cobrança de taxas de acesso, aumentando-se também a
possibilidade de intervenção pela autoridade reguladora. Maior significado para a questão do livre
acesso veio, entretanto, com a edição do regulamento de utilização da infraestrutura
(Eisenbahninfrastruktur-Benutzungsverordnung – EIBV/2005), trazendo concretude ao disposto
no §14 da LGF (STAMM, 2009, pp. 129 – 130).
A desverticalização determinada pela Diretiva 440/91 (art. 6, III) foi materializada nesta segunda
etapa da reforma do setor ferroviário alemão. O texto do §9a da LGF conferiu status normativo à
liberalização da infraestrutura ferroviária e sua organização, assim como à necessidade de
desverticalização do setor ferroviário.12
De modo a implementar a independência entre gestão e operação, a lei determinou a
segmentação vertical das empresas ferroviárias que neste momento ainda estavam com a
estrutura integrada, tendo previsto que os contratos de serviço de operação firmados com
terceiros, pelas operadoras, não deveriam interferir em sua independência. Em suma, a lei
determinou a nulidade das previsões contratuais que buscassem mimetizar situações de
integração vertical. Essa regra focou, especialmente, nos possíveis acordos de controle que
eventualmente a DB poderia desejar firmar com suas subsidiárias.
Os contratos existentes que resultavam em dependência entre prestação de serviço e operação
da infraestrutura tiveram que ser ajustados ao novo modelo legal ou rescindidos. Exemplo da
independência que passou a apresentar o detentor da infraestrutura é aquele decorrente da
entrega, ao gestor, das decisões concernentes ao cronograma, à alocação e ao desenho da
malha ferroviária, assim como ao caminho a ser percorrido pela locomotiva na operação de
transporte (STAMM, 2009, pp. 130 – 131).13
A terceira etapa da reforma ferroviária
A terceira e última, mas ainda não finalizada, etapa de reforma do sistema ferroviário alemão tem
sido abordada como uma etapa de privatização “material”, uma vez que, como visto, a
“privatização” formal do setor já havia ocorrido desde a transformação da DB em sociedade por
ações, nos moldes da legislação privada, associada à aprovação de diplomas legislativos
determinando o livre acesso à rede.

O transporte ferroviário local de pessoas é aquele com origens e destinos dentro de um mesmo estado
federal, enquanto o transporte de longa distância é aquele cujo estado de origem não corresponde ao
estado de destino. O transporte de passageiros na Alemanha foi regionalizado (Gesetz zur Regionalisierung
des öﬀentlichen Personennahverkehrs/1993), isto é, o financiamento, planejamento e organização do
transporte ferroviário local de pessoas são de responsabilidade dos Estados, e não da União, ao passo que
o transporte de longa distância é de responsabilidade federal. Todavia, vale lembrar que a rede
(infraestrutura ferroviária) é propriedade federal.
11

O §9, 1 e 1ª da LGF, já previam a obrigação de separação contábil, nas empresas verticalmente
integralizadas, entre as atividades de serviços ferroviários e a operação da infraestrutura. O §9, 1c, por sua
vez, colocou a obrigação de separação da gestão, isto é, o dever de a prestação de serviço e a operação
da malha serem realizadas por empresa distintas. O §9a, 1, (2), prevê a necessidade de independência
operacional dos operadores ferroviários que vão exercer o direito de passagem. Por fim, o §9a da lei
colocou a obrigação de desverticalização legal, isto é, a necessidade de separação das atividades entre
pessoas jurídicas distintas. (SCHIMITT; STAEBE, 2010, p. 7-8)
12

Lembre-se de que cabe à Agência de Redes a atividade de planejamento, como, por exemplo, a
alocação dos trajetos que envolvem a operação de transporte de acordo com a capacidade da malha.
13
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Além disso, é contemporânea à Diretiva Europeia nº 58 de 2007 que, alterando a Diretiva nº
440/91, versa sobre o direito de acesso às redes; dessa vez conferindo maior ênfase aos serviços
de transporte com destino para além das fronteiras da Comunidade Europeia.
Os modelos para privatização da Deutsche Bahn vislumbrados pelo Ministério dos
Transportes
Em 2006, o então Ministério Alemão dos Transportes, Construção e Desenvolvimento Municipal
(atuamente Ministério dos Transportes e Infraestrutura Digital14), apresentou trabalho contendo as
possíveis variantes para privatização da DB, com e sem separação da infraestrutura, que ficou
conhecido como “PRIMON-Gutachten” (Privatsierungsvarianten der Deutschen Bahn AG mit und
ohne Netz). O estudo buscou mapear quais seriam as consequências em cada possível modelo
de privatização (BUNDESMINISTERIUM FÜR VERKEHR, BAU UND STADTENWIKLUNG – BVBS
et. al., 2006). Os modelos inicialmente vislumbrados foram os seguintes:
1. O modelo de separação (das Getrentntesmodell): Este
modelo assume a separação da gestão e da rede, de modo
que o Estado se manteria como detentor da infraestrutura,
ou seja, continuaria com 100% do capital da DB Netz AG.
As ações da holding, entretanto, seriam alienadas. A DB
Netz AG não estaria sob controle da holding nesse modelo.
2. O modelo de propriedade (das Eigentumsmodell): Este
modelo é parecido com o modelo de separação, sendo a
infraestrutura 100% estatal. Sob a forma de subsidiária da
holding, a DB Netz AG seria uma empresa privada com
controle estatal. A diferença em relação ao modelo anterior
é que à DB Netz não caberia a gestão e operação da rede.
Dessa forma, a empresa de infraestrutura ferroviária deteria
a rede, mas não sua gestão.
3. Variação de design do modelo de propriedade (das
Eigentumsmodell – Gestaltungsvariante): Outra
possibilidade para o modelo de propriedade seria a
transferência para uma empresa com capital estatal de
toda a infraestrutura, assim como de uma parte da
operação. No entanto, a transferência da operação seria
apenas em relação às atividades consideradas essenciais,
enquanto o restante das operações ficaria a cargo do
grupo DB, nesse momento, materialmente privatizado, i.e.,
transferido à iniciativa privada. Neste modelo seria
possível, no futuro, a transferência das atividades que
estariam nas mãos do Estado para outra operadora de
transporte ferroviário que não a DB.
4. O modelo integrado (das integrierte Modell): Neste
modelo permanece a divisão atual de tarefas e propriedade
do Grupo DB; a única diferença é que uma parte minoritária
da holding seria privatizada. A infraestrutura continuaria
sob o comando da DB Netz, sendo o governo o
proprietário indireto da rede – por meio da holding. Este é o
modelo que exige o menor número de alterações em
relação ao atual status quo.
5. O modelo de Holding participação financeira (das
Finanzholding-Modell): Este modelo mantém o formato de
holding da DB. Em contraste com o modelo de integração,
esclarece-se que este modelo não adotará o formato de
holding-gestora– que estabelece contrato de gestão com
suas subsidiárias –, mas sim o de holding financeira, que
Disponível em: http://www.bmvbs.de/DE/DasMinisterium/das-ministerium_node.html Acesso em:
27.09.13
14
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atua apenas como acionista das subsidiárias (BVBS et. al.,
2006, tradução livre).
O documento desenvolvido pelo Ministério traz análise comparativa de impacto dos modelos
propostos em relação a quatro aspectos: (i) concorrência e interesse dos clientes; (ii) eficiência do
modelo negocial e o mercado de capitais; (iii) implicações orçamentárias da alteração dos
modelos; e (iv) quadro institucional. Para efeitos deste artigo, apresentaremos apenas as
análises feitas em relação à concorrência intramodal no transporte ferroviário de carga, já
que no Brasil o transporte ferroviário de passageiros é quase inexistente e não constitui o foco
das políticas públicas para o setor anunciadas nos últimos anos.
A concorrência verificada no modelo de separação, quando comparada à do modelo integrado, é
claramente maior, especialmente no transporte das categorias de bens 5, 7&8 e 9 descritas no
relatório. A Categoria 5 compreende o transporte de ferro, aço e outros metais; as Categorias 7&8
abarcam o transporte de produtos químicos aplicados na agricultura e que são matéria prima, de
modo geral; por fim, a Categoria 9 compreende o transporte de veículos de locomoção
(automóveis, motocicletas, caminhões) e máquinas, produtos esses considerados prontos ou
semi-prontos, assim como o transporte de bens alocados em contêineres. Essas são
mercadorias com estreita relação com o sistema de transporte ferroviário, sendo difícil ou
ineficiente a utilização de outro modal para o seu transporte (BVBS et. al., 2006, p. 276).
Nesse sentido, o relatório do Ministério aponta, como questão prejudicial para a opção por esse
modelo, o mapeamento do possível comportamento que teria a DB. Aventou-se que se espera
que a DB tenha capacidade para suportar um ambiente mais competitivo, mantendo os serviços
naqueles trajetos relativamente não lucrativos e desenvolvendo com mais afinco a área da
atividade que se mostra mais lucrativa. Ressltou-se, ainda, a necessidade de se diluir no tempo e
entre os diversos concorrentes do mercado a manutenção desses trechos não lucrativos (BVBS
et. al., 2006, p. 407).
Outra questão consiste na possível vantagem competitiva que terá a DB frente aos novos
entrantes no mercado, por sua capacidade de competir em preço e qualidade. Tal dinâmica,
segundo o Ministério, levaria à queda de preços. Supôs-se que as taxas de frete praticadas pela
DB nesse modelo, para as categorias 5, 7&8 e 9, experimentariam uma queda real
(desconsiderando a inflação) de, mais ou menos, 10% em um primeiro momento, e mais 10%
nos próximos 10 anos (BVBS, et. al, 2006, p. 407).
Vejamos a tabela de prognose para o modelo de desverticalização elaborada pelo Ministério:
Tabela 1: Prognose sobre o transporte ferroviário de mercadorias no modelo de separação15
2005
Desempenho no transporte da DB AG
Desempenho no transporte dos concorrentes

79
9,4

2020
92

Bilhões tkm

33

Bilhões tkm

Fatia de mercado dos concorrentes no desempenho do transporte
ferroviário

10,7%

26,6%

Desempenho de vendas da DB AG

2.573

3.148

Fatia de mercado cativa das ferrovias, no transporte de bens em geral.
(indicativo de capacidade na competição intermodal)

15,8%

17,1%

Milhões
Euros

de

Fonte: BVBS et. al, 2006, p. 408.
O proveito para o transporte de carga no modelo de separação se traduz na possibilidade real de
desenvolvimento da concorrência. De todo modo, apesar dos efeitos positivos, o Ministério
entende que, com relação especificamente ao transporte de carga, esses efeitos poderiam ser
experimentados tão somente com o desenvolvimento do mercado interno europeu, sem a
necessidade de se alterar o modelo institucional.
“tkm” é uma unidade de medida utilizada no sistema de transportes que significa tonelada por
quilômetro. Ou seja, 1 tkm é igual a 1.000kg transportados no percurso de 1 km. Definição disponível em:
http://www.duden.de/suchen/dudenonline/tkm Acesso em: 05.10.2013.
15
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No modelo de propriedade, o prognóstico para o desenvolvimento da concorrência leva em
consideração as barreiras que podem ser impostas pelos atuantes no mercado ferroviário em
virtude de seu desenho institucional. Dado que se espera que a distorção da concorrência seja
maior no modelo integrado e menor no modelo de separação, os outros modelos ocupam uma
posição mediana em relação aos modelos limiares.
O Ministério dos Transportes considerou que, para o transporte de carga, não há muita diferença
entre o modelo de propriedade e o modelo integrado. As expectativas de grupo dos participantes
daquele mercado sobre o preço para acesso é a principal forma de barreira à concorrência.
Nesse modelo verifica-se também a expectativa de ocorrência de problemas relacionados à
operação da rede, por exemplo. A expectativa de possível discriminação entre concorrentes em
relação a planejamento de investimentos diminui a probabilidade de efetividade do modelo. O
Relatório conclui que o modelo de propriedade teria apenas 10% dos efeitos positivos sobre a
concorrência no transporte de carga comparativamente ao modelo de separação (BVBS et. al.,
2006, p. 309). A prognose feita para esse modelo em relação ao transporte de bens foi a
seguinte:
Tabela 2: Prognose sobre o transporte ferroviário de mercadorias no modelo de propriedade
2005
Desempenho no transporte da DB AG

89

Bilhões tkm.

9,4

21

Bilhões tkm

Fatia de mercado dos concorrentes no desempenho do transporte
ferroviário

10,7%

19,3%

Desempenho de vendas da DB AG

2.573

3.319

Fatia de mercado cativa das ferrovias, no transporte de bens em geral.
(indicativo de capacidade na competição intermodal)

15,8%

15%

Desempenho no transporte dos concorrentes

79

2020

Milhões
de
Euros

Fonte: BVBS, et. al., 2006, p. 310
Sobre a variação do modelo de propriedade, o relatório verificou que seriam alcançados 80% dos
benefícios para o transporte de mercadorias, em relação ao modelo de separação. A prognose
gerada foi a seguinte:
Tabela 3: Prognose sobre o transporte ferroviário de mercadorias na variação de design do
modelo de propriedade
2005
Desempenho no transporte da DB AG
Desempenho no transporte dos concorrentes

79
9,4

Fatia de mercado dos concorrentes no desempenho do transporte
ferroviário

10,7%

Desempenho de vendas da DB AG

2.573

Fatia de mercado cativa das ferrovias, no transporte de bens em geral.
(indicativo de capacidade na competição intermodal)

15,8%

2020
91

Bilhões tkm.

31

Bilhões tkm

25,1%
3.186 Milhões
de Euros
16,6%

Fonte: BVBS, et. al, 2006, p. 345
O modelo integrado é oposto ao modelo de separação. O relatório salienta que, dentre todos os
propostos, é o que menos aponta para o efeito de estímulo ao desenvolvimento do mercado
ferroviário. É importante esclarecer o panorama do modelo integrado (que é o modelo atual) em
relação à concorrência: a DB é a fornecedora dominante em todos os mercados da indústria de
transporte ferroviário, está conectada ao Estado de modo permanente, pois o Estado é detentor
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de 100% do capital da holding, e é quem controla o acesso principal à rede ferroviária, tendo
grande potencial, portanto, para distorcer a concorrência. A prognose para o mercado de
transporte ferroviário de cargas nesse modelo é a seguinte:
Tabela 4: Prognose sobre o transporte ferroviário de mercadorias no modelo de integração
2005

2020

Desempenho no transporte da DB AG

79

89

Bilhões tkm.

Desempenho no transporte dos concorrentes

9,4

20

Bilhões tkm

Fatia de mercado dos concorrentes no desempenho do transporte
ferroviário

10,7%

18,4%

Desempenho de vendas da DB AG

2.573

3.338

Fatia de mercado cativa das ferrovias, no transporte de bens em geral.
(indicativo de capacidade na competição intermodal)

15,8%

14,8%

Milhões
Euros

de

Fonte: BVBS et. al., 2006, p. 278
O modelo de Holding de participação financeira também está posicionado entre os modelos de
separação e integração. A avaliação desse modelo é um pouco prejudicada porque os aspectos
concorrenciais só podem ser avaliados com maior precisão quando diante do modelo real de
holding financeira. Dessa forma, a análise realizada pelo Ministério, com relação a esse modelo, é
coberta de incertezas, mas, de todo o modo, cumpre explicitar a prognose apresentada no
relatório:
Tabela 5: Prognose sobre o transporte ferroviário de mercadorias no modelo de Holding de
participação financeira
2005
Desempenho no transporte da DB AG
Desempenho no transporte dos concorrentes

79
9,4

Fatia de mercado dos concorrentes no desempenho do transporte
ferroviário

10,7%

Desempenho de vendas da DB AG

2.573

Fatia de mercado cativa das ferrovias, no transporte de bens em geral.
(indicativo de capacidade na competição intermodal)

15,8%

2020
91

Bilhões tkm.

29

Bilhões tkm

24,4%
3.205

Milhões
de Euros

16,4%

Fonte: BVBS et. al., 2006, p. 376
Nesse sentido, restou observado que a União Europeia, através da Diretiva nº 440/1991,
impulsionou o processo de desverticalização do setor ferroviário alemão, que foi ocorrendo
gradativamente estando agora em discussão a privatização material da holding DB AG.
Em 2006, a discussão principal era se a abertura de capital da estatal incluiria, ou não, a rede
física. Até o presente momento a discussão encontra-se paralisada e não foi verificada nenhuma
ação governamental sob este propósito, o que não significa que o país não tenha inaugurado um
modelo desverticalizado no setor ferroviário. Pode-se, todavia, problematizar o grau em que tal
desverticalização ocorreu.
O SISTEMA FERROVIÁRIO BRASILEIRO
O sistema ferroviário brasileiro está atravessando um período de mudanças, não apenas em
relação aos investimentos, mas também no que concerne ao desenho institucional do setor. A
retomada do debate acerca das ferrovias brasileiras foi impulsionada pelo Programa de
Investimento em Logística: rodovias e ferrovias (‘PIL’) lançado pelo governo federal em 2012, que
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objetiva, em relação ao setor em análise: (i) o resgate das ferrovias como alternativa de logística;
(ii) a quebra do monopólio na oferta de serviços ferroviários; e (iii) a redução das tarifas.16
O PIL é um programa que tem fundamento no Programa de Aceleração do Crescimento – PAC
(Lei nº 11.578/2007) e conta com a Empresa de Planejamento e Logística S.A. – EPL no
desempenho do planejamento e gestão dos investimentos a serem realizados nos setores de
logística.17 Além disso, a primeira etapa do PIL propôs uma nova modelagem para o setor
ferroviário brasileiro, com participação sui generis da estatal VALEC, que ficaria responsável pela
compra da capacidade integral da malha ferroviária para, em seguida, ofertá-la ao mercado em
procedimento público.
Atualmente, o modal ferroviário é regulado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres
(ANTT), a qual, no entanto, somente foi constituída em 2001, com a edição da Lei nº
10.233/2001, quando o processo de desestatização das malhas existentes nos anos 90 já havia
sido ultimado. Anteriormente essa função era exercida diretamente pelo Ministério dos
Transportes.
A histórica preferência pelo tráfego mútuo
A preferência regulatória brasileira pelo tráfego mútuo é anterior ao surgimento da ANTT, pois o
Decreto nº 1.832/1996, ao regular o setor ferroviário, já fizera explícita opção por essa regra no
art. 6º, assim como o fizeram todos os contratos de concessão firmados no processo de
desestatização da RFFSA.
No ano de 2003, a ANTT realizou audiência pública no cerne do Programa de Integração e
Adequação Operacional das Ferrovias, com o objetivo de propor nova resolução que
disciplinasse o tráfego mútuo e o direito de passagem. Dessa audiência pública surgiu, então, a
Resolução nº 433/04, que dispôs sobre o direito de passagem e o tráfego mútuo, mantendo a
preferência por este. Essa resolução foi posteriormente revogada pela Resolução nº 3.695/2011,
que, todavia, em nada inovou na regulação sobre o compartilhamento da infraestrutura,
mantendo a preferência pelo modelo de tráfego mútuo em detrimento do direito de passagem.
O modelo proposto na primeira etapa do PIL
O modelo de concessão apresentado na primeira etapa do PIL (2012) foi o de concessões, na
forma de parcerias público-privadas (PPPs). Segundo a agência reguladora setorial, o objeto dos
novos contratos de concessão abrangeria tão-somente as atividades de construção, operação,
manutenção, monitoramento e gestão, não estando incluídas as atividades de condução e
manutenção dos trens, que serão desenvolvidas pelo Operador Ferroviário Independente, novo
instituto que será detalhado adiante. Todavia, não tardaram a surgir questionamentos,
especialmente quanto ao fato de que “a empresa estatal Valec comprará anualmente toda a
capacidade operacional da ferrovia e fará ofertas públicas da capacidade adquirida, garantindose o direito de passagem na circulação de trens ao longo de toda a malha”.18 Seria PPP um
modelo no qual a ênfase da contratação encontra-se na construção e manutenção de
infraestrutura pública (as novas linhas férreas da malha) para o Estado, quando a própria gestão
da capacidade de transporte não ficará a cargo da concessionária, mas da empresa estatal (a
VALEC)?
Como instrumento jurídico de implementação do modelo foi editado o Decreto nº 8.129/2013,
que “institui a política de livre acesso ao Subsistema Ferroviário Federal; dispõe sobre a atuação
da Valec - Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., para o desenvolvimento dos sistemas de
transporte ferroviário; e dá outras providências”. De acordo com o art. 1º, a política de livre
acesso é voltada para o desenvolvimento do setor e visa promover a competição entre os
De uma perspectiva mais ampla, os objetivos governamentais gerais a serem alcançados através do PIL
consistem em: (i) restabelecimento da capacidade de planejamento integrado do sistema de transportes; (ii)
integração entre ferrovias, hidrovias, portos e aeroportos; e (iii) articulação com as cadeias produtivas.
Especificamente às ferrovias, o Programa tem a pretensão de reestruturação do modelo de investimento e
exploração, assim como, expansão da capacidade de transporte da malha.
16

À EPL caberá elaborar estudos sobre a viabilidade dos projetos; os elementos básicos do projeto de
engenharia; o licenciamento ambiental; o modelo de concessão dos projetos.
17

18

Disponível em: http://www.logisticabrasil.gov.br/ferrovias2 Acesso em: 18.09.2014
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operadores ferroviários. O parágrafo único desse artigo estabelece as diretrizes que serão/seriam
seguidas pelas novas concessões, quais sejam: (i) separação entre as outorgas para exploração
da infraestrutura ferroviária e para a prestação de serviços de transporte ferroviário; (ii) garantia
de acesso aos usuários e operadores ferroviários a toda malha integrante do Subsistema
Ferroviário Federal; ( iii) remuneração dos custos fixos e variáveis da concessão para exploração
da infraestrutura; e (iv) gerenciamento da capacidade de transporte do Subsistema Ferroviário
Federal pela VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., inclusive mediante a
comercialização da capacidade operacional de ferrovias, próprias ou de terceiros. Para tanto, a
VALEC adquiriria o direito de uso da capacidade de transporte das ferrovias que vierem a ser
concedidas a partir da publicação do Decreto.
O modelo foi didaticamente esquematizado pela ANTT na Nota Técnica nº 11/2013 que
instrumentalizou o processo da Tomada de Subsídio nº 17/2013 para confecção do Regulamento
do Operador Ferroviário Indepente, da seguinte forma:
Figura 2 – Reforma do setor ferroviário brasileiro (primeira etapa do PIL)

Fonte: ANTT
Nesse cenário, a VALEC seria a gestora da capacidade da malha, funcionando como “uma
espécie de ‘mercado administrado’, em que provedores e usuários de infraestrutura ferroviária se
’encontrem’. Apenas que, ao invés de se encontrarem, as duas pontas desse mercado vão se
relacionar com a Valec. Os fornecedores, vendendo-lhe toda a sua capacidade. Os usuários,
comprando capacidade da Valec” (PINHEIRO, 2014, p. 219).
Já a prestação de serviço de transporte ferroviário por Operadores Ferroviários Independentes
(OFIs) foi a forma encontrada para implementar o objetivo de livre acesso às malhas ferroviárias.
A previsão legal do OFI adveio da alteração do art. 13 da Lei nº 10.233/2001 promovida pela Lei
nº 12.743/2012 (conversão da Medida Provisória nº 576/2012). A habilitação dos OFIs é via
autorização, que poderá ser obtida junto à ANTT. Seu regulamento foi aprovado através da
Resolução nº 4.348/2014. Segundo esse diploma, para obtenção da autorização os OFIs deverão
atender a um conjunto de condições jurídicas, fiscais, econômico-financeiras e técnicas.
Sobre as condições de acesso à infraestrutura ferroviária, a Resolução prevê, em seu art. 18, que
a prestação do serviço de transporte ferroviário de cargas pelo OFI poderá ocorrer em qualquer
trecho do Subsistema Ferroviário Federal, que compreende, inclusive, as ferrovias concedidas já
em operação, e pressupõe a existência de dois contratos, um de Cessão Onerosa do Direito de
Uso da Capacidade de Tráfego, firmado com a VALEC, e outro Operacional de Transporte,
firmado com a concessionária titular da outorga para exploração da infraestrutura ferroviária na
qual ocorrerá a prestação do serviço. A solicitação de uso da infraestrutura, a ser apresentada à
concessionária, deverá ser realizada 60 dias antes da data pretendida para o início da operação
(art. 19).
Sobre a questão tarifária, a Resolução esclarece que a tarifa de disponibilidade da capacidade
ociosa – que consiste, de acordo com a Resolução do OFI, no “valor a ser pago pela VALEC às
concessionárias verticais em função da cessão do direito de uso da capacidade ociosa” – será
estabelecida por meio de livre negociação entre a VALEC e essas concessionárias.
Já a tarifa de capacidade de tráfego, que é o “valor a ser pago pelos OFI à VALEC pela cessão do
direito de uso da capacidade de tráfego”, será, segundo o art. 56 da Resolução, estabelecida
pela VALEC aos OFIs em função do direito de uso dessa capacidade. A venda dessa capacidade
será precedida de oferta pública, observando-se critérios objetivos e isonômicos.
A tarifa de fruição, “valor a ser pago pelos OFI às concessionárias em função da utilização da
Infraestrutura Ferroviária, calculada na forma dos Contratos Operacionais de Transporte e
contratos de concessão”, será cobrada pelas concessionárias em virtude do uso da infraestrutura
ferroviária.
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Por fim, a negociação entre o OFI e o usuário, pela prestação do serviço de transporte ferroviário
de cargas é livre.
O novo modelo de ferrovias que o governo apresentou para a primeira etapa do PIL ensejaou
algumas preocupações, a começar pela inicial ausência de marco legal que respaldasse as
mudanças desejadas.19 Tal situação levou à edição do Decreto nº 8.129/2013 – mantendo-se a
tradição de regulamentação do setor via Decreto. Com a edição do referido Decreto, foi
esclarecido que a VALEC estaria autorizada, no que concerne às novas concessões, a adquirir a
totalidade da capacidade ferroviária, de modo a reduzir substancialmente o risco de demanda
das concessionárias horizontais.
Todavia, o modelo faz surgir questionamentos de natureza fiscal/orçamentária em relação à
compra da capacidade total das novas concessões, que seria realizada pela VALEC, visto que a
estatal é dependente de aportes financeiros do Tesouro Nacional.20 Outra questão reside em que,
para o modelo previsto na primeira estapa do PIL, há a necessidade de a VALEC ter recursos
líquidos disponíveis para honrar suas obrigações contratuais ante aos concessionários. Assim,
parte da remuneração estaria vinculada ao aporte de recursos pela União, via lei orçamentária
anual. Sobre essa consideração, PINHEIRO (2014, p. 220) argumenta que “em qualquer ano
esses recursos podem não ser disponibilizados, seja por não constarem no orçamento, por não
terem sua execução autorizada pela Fazenda ou porque podem ser interrompidos por decisão,
por exemplo, do TCU”.
Tal ponto se apresentava crucial para o sucesso do primeiro modelo apresentado e parece ter
sido justamente o motivo pelo qual o governo federal parece ter retornado ao modelo
verticalizado na apresentação da segunda etapa do Programa. Em março de 2015 foi noticiado
que o programa de concessões ferroviárias, previsto na primeira etapa do PIL, havia esbarrado
na equipe macroeconômica escolhida pela Presidente para operar o processo de ajuste fiscal.21
Há ainda as concessões realizadas nos anos 90 que, por ter previsão de investimento em suas
malhas na segunda etapa do PIL, leva a crer que este seja um indicativo de que os contratos
serão renovados. Ademais é preciso ressaltar que nesses contratos o tráfego mútuo é a regra. Se
os termos do contrato se mantiverem quanto a este ponto, poderá haver dificuldades à
compatibilização dos modelos. De fato, essa heterogeneidade pode dar origem a novos gargalos
verificáveis nas operações de transporte que envolvam a passagem por malhas concedidas nos
modelos vertical e horizontal, uma vez que ainda não se encontra esclarecido como será operada
a passagem nas malhas verticalizadas. Conforme identificado pela CONFEDERAÇÃO NACIONAL
DO TRANSPORTE, a vigência simultânea de dois modelos poderá implicar em situação de
insegurança institucional, visto que a duplicidade perdurará por pelo menos 15 anos. Dessa
forma, a diversidade de regras poderá inibir os investimentos da iniciativa privada dificultando a
correção de gargalos e exigindo maiores dispêndios por parte do governo federal (CNT, 2013, pp.
23 – 24).
A segunda etapa do PIL: o retorno ao modelo dos anos 90?
A segunda rodada do PIL foi apresentada à sociedade brasileira em junho de 2015. Segundo
informações disponibilizadas no site do Ministério do Planejamento, o governo federal “poderá
optar entre realizar os leilões por maior valor de outorga, menor tarifa ou compartilhamento de
investimento. A escolha do modelo se dará de acordo com as características de cada ferrovia.
Em todos os casos, haverá garantia de direito de passagem e tráfego mútuo”.22
RITTNER, D.. Modelo de concessões de ferrovias não tem amparo legal, adverte TCU. Jornal Valor
Econômico, 10 set. 2013. Disponível em: http://www.valor.com.br/brasil/3264408/modelo-de-concessoesde- ferrovias-nao-tem-amparo-legal-adverte-tcu Acesso em: 04.11.2013.
19

A lista das estatais dependentes dos aportes do Tesouro Nacional, ano-base 2013, está disponível em:
http://www.planejamento.gov.br/secretarias/upload/Arquivos/dest/estatistica/
31_07_2013_Empresas_depende ntes_do_Tesouro_Nacional.pdf Acesso em: 23.06.2014.
20

CAMAROTTO, M.; PERES, L. Ajuste põe em risco concessões de ferrovias. Jornal Valor Econômico, 30,
mar. 2014. Disponível em: http://www.valor.com.br/brasil/3982266/ajuste-poe-em-risco-concessoes-deferrovias Aceso em: 29.06.15
21

Disponível
em:
http://www.planejamento.gov.br/assuntos/programa-de-investimento-em-logisticapil/ferrovias Acesso em: 29.06.15.
22
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O investimento estimado atinge o montante de R$86,4 bilhões. Prevê-se a construção de três
trechos da ferrovia Norte-Sul: Palmas (TO) – Anápolis (GO), Barcarena (PA) – Açailândia (MA) e
Anápolis (GO) – Estrela D´Oeste (SP) – Três Lagoas (MS); das linhas Lucas do Rio Verde (MT) –
Miritituba (PA), Rio de Janeiro (RJ) – Vitória (ES) e a Ferrovia Bioceânica que interligará as regiões
Centro-Oeste e Norte do país à costa do Peru, no Oceano Pacífico; além de investimento nas
concessões existentes para ampliação da capacidade de tráfego, construção de novos pátios,
duplicações, construção de novos ramais, redução de invasão de faixas de domínio, etc.
Assim como na primeira etapa, há até o momento baixa formalização dos documentos que
compõem a segunda fase do PIL. Em apresentação de slides o governo federal dá a entender
que pretende manter o modelo verticalizado, atualmente em vigor, pois um dos objetivos
apresentados é o de “aprimorar a concorrência no modelo de operador verticalizado”.23 Além
disso, em momento algum a estatal VALEC é mencionada na apresentação realizada em junho de
2015, e há referência à garantia do tráfego mútuo. Como esse só é possível em malhas onde o
serviço foi outorgado conjuntamente com a atividade de operação e manutenção da
infraestrutura, conclui-se que as linhas previstas nessa segunda estapa do plano serão leiloadas
na forma verticalmente integrada.
Todavia, não é certo que o modelo de unbundling esteja superado. O governo não anunciou
qualquer alteração de modelo em relação às linhas previstas na primeira etapa do PIL. Ademais,
no sítio eletrônico da ANTT sobre a primeira etapa do PIL Ferrovias encontra-se a seguinte
informação:
“Tendo em vista as diretrizes estabelecidas pelo Governo
Federal, esta Agência Reguladora, no cumprimento de seu
papel institucional, nos termos da Lei nº 10.233, de 5 de junho
de 2001, propõe um modelo de outorga de forma a afastar o
risco de demanda do concessionário na tentativa de ampliar a
participação de capital privado em projetos de infraestrutura
ferroviária. Em contrapartida, o modelo proposto elimina o
risco de engenharia do Governo ao delegar a construção de
ferrovias ao setor privado.
O modelo proposto é inovador e, caso seja decidido por sua
implementação, ensejará a adequação do marco regulatório do
transporte ferroviário, especialmente no que se refere à
separação das atividades de exploração de infraestutura
ferroviária e operação dos trens e suas implicações. O
mapeamento das alterações será objeto de profundo estudo
regulatório, quando da apresentação do plano de outorgas às
instâncias competentes do Executivo e aos órgãos de controle
externo”.24
Além disso, o Decreto que autoriza a estatal VALEC a comprar toda a capacidade da malha,
garantindo a política de livre acesso ao subsistema ferroviário, continua em vigor, assim como o
OFI está previsto em lei. Inclusive o trecho Açailândia (MA) – Barcarena (PA), relativo à 1ª fase, já
conta com minuta de edital disponibilizada ao público, cujo objeto é a licitação da concessão do
serviço público de exploração da Ferrovia, compreendendo a construção, operação,
manutenção, monitaração e gestã, estando excluída a atividade de prestação de serviço de
transporte ferroviário. Adota-se, portanto, uma modelagem desverticalizada.
ALGUMAS REFLEXÕES SOBRE A REGULAÇÃO NACIONAL A PARTIR DA EXPERIÊNCIA
ALEMÃ
Ao analisarmos o caso brasileiro à luz da experiência vivenciada pela Alemanha, a primeira
característica que se destaca é o planejamento setorial realizado por aquele país. O processo de
desenvolvimento das ferrovias e a alteração do modelo regulatório alemão (ainda não concluído,
Disponível em: http://www.planejamento.gov.br/apresentacoes/pil/ferrovias-pil2015 Acesso em:
29.06.15.
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Primeira_Etapa.html Acesso em: 29.06.15
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pois a holding DB continua tendo capital totalmente estatal) tem ocorrido mediante etapas de
alterações que ocorrem de forma gradual, em discussões que já perduram mais de duas
décadas.
Como visto, o sistema alemão como hoje se apresenta começou a ser delineado em 1989,
quando houve a unificação das malhas leste e oeste. Desde então mudanças vêm ocorrendo
paulatinamente. Ainda que a DB esteja, até o momento, sob o comando do capital estatal, a
Alemanha efetivamente adotou a desverticalização setorial e há discussões sobre como será a
privatização da estatal, se com ou sem a rede (infraestrutura). Manter a rede sob a custódia
estatal pode permitir o zelo pela integridade e homogeneidade de forma direta, ao invés de fazêlo via regulação/fiscalização. A esse respeito, cumpre destacar o cuidado que teve o governo
alemão em preparar um estudo sobre as diferentes possíveis formas de privatização da estatal,
apontando prós e contras, e disponibilizando-o para discussão. A Alemanha realizou as etapas
de sua reforma setorial através de pacotes legislativos detalhados e reflexivos em relação ao
futuro (por exemplo, foi colocado prazo para a alteração da natureza jurídica da DB para
sociedade por ações).
Dessa forma, a experiência alemã nos aponta reflexões quanto aos meios que têm sido adotados
para a implementação de mudanças do marco regulatório do setor ferroviário brasileiro. No
Brasil, as principais alterações no setor foram realizadas mediante Decreto Presidencial,
conforme são testemunhos o Decreto nº 1.832/1996 e o Decreto nº 8.129/2013. Decretos são
atos monocráticos do chefe do Poder Executivo. Não são objeto de votação, contrariamente ao
que ocorre com as leis votadas pelo Poder Legislativo, e geralmente não são precedidos de
audiências ou consultas públicas. De fato, as alterações no modelo institucional ferroviário não
foram dicutidas de forma ampla com a sociedade, e não parecem ter sido objeto de análise de
impacto regulatório.25
No que tange ao marco regulatório setorial, a opção alemã pela desverticalização pode ser
sintetizada da seguinte forma: (i) a operação e manutenção da infraestrutura são de
responsabilidade da DB; (ii) a prestação de serviços de transporte ferroviário é realizada em
regime de concorrência por operadores ferroviários; e (iii) a gestão da capacidade da rede é de
responsabilidade do órgão regulador. Nesse modelo, a alocação dos horários e rotas na
Alemanha é tarefa da Agência Federal de Redes, o que acaba por diminuir os riscos de
discriminação em relação à repartição do acesso. Esse formato foi previsto pela Diretiva Europeia
nº 19/1995, disciplinando que cada Estado-membro nomearia seu respectivo repartidor da
capacidade da infraestrutura.
Ao contrapormos o modelo alemão de unbundling à tentativa brasileira de desverticalização do
setor ferroviário, especialmente em relação ao papel que seria exercido pela VALEC, observa-se
uma diferença significativa.Se o intuito era de alguma forma repetir a experiência daquele país, o
caminho escolhido dele afastou-se dela em vários aspectos.
Veja-se, por exemplo, o papel que seria cumprido pela VALEC no modelo apresentado na
primeira etapa do PIL. Se, por um lado, poderia ser assemelhado ao da DB Netz (subsidiária
responsável pela infraestrutura ferroviária na Alemanha), há no caso uma diferença profunda, pois
a empresa alemã detém a infraestrutura fisicamente, enquanto a VALEC a deteria apenas
“virtualmente”, pois seria dona da capacidade apenas para fins de posterior leilão dessa
capacidade. A função da VALEC também não se confundiria com a de um operador ferroviário,
pois tal aquisição de capacidade não seria para uso próprio.
Caso se decida realmente pela desverticalização do setor, a depender dos moldes que a práxis
de unbundling ferroviário vier a adquirir no Brasil – pois não foi divulgado um detalhamento sobre
como se daria a gestão da capacidade da malha pela VALEC – o papel da estatal assemelhar-seia àquele exercido pela Agência Federal de Redes na Alemanha. Além de ofertar a capacidade da
rede, a estatal faria também sua gestão e repartição dos horários entre os usuários. Por outro
lado, sendo uma sociedade de economia mista, a VALEC não tem sequer formalmente as
salvaguardas jurídicas que conferem autonomia às agências reguladoras setoriais, tais como
Auditoria realizada pelo TCU entre 22/07/2014 e 31/03/2015 (TC 019.059/2014-0) constatou que “não há
registro das principais decisões relativas ao PIL Ferrovias. Os fundamentos técnicos e discussões que
subsidiaram algun dos processos decisórios mais relevantes do Programa não foram explicitados em
registros, estudos técnicos, pareceres, atas de reuniões ou quaisquer outros instrumentos formais”.
Verificou, também, a “ausência de estudos técnicos formais que verifiquem as alternativas possíveis para
os problemas regulatórios das concessões ferroviárias, que avaliem os riscos do modelo proposto e que
confrontem os benefícios a serem gerados pelo novo modelo com os custos e subsídios necessários ao
longo do período de concessão”.
25
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Diretoria Colegiada, mandatos fixos dos dirigentes com vedação à demissão imotivada, e
mandato legal para exercício de típicas funções de Estado – muito ao contrário, ao menos
teoricamente empresas estatais adquirem personalidade jurídica de direito privado e são
vocacionadas a atividade empresariais e lucrativas. Dessa forma, é válido questionar se a gestão
de capacidade das redes, em caso de opção setorial pela desverticalização entre infraestrutura e
prestação de serviços de transporte ferroviário, não deveria ser atribuída à ANTT, sem a
necessidade de ter a VALEC como intermediária.
À luz da experiência alemã, a regulação poderia instituir um sistema de preferência para a
passagem, de acordo com a essencialidade do produto a ser transportado e a existência ou não
de alternativas para o transporte, bem como tarifas diferenciadas, de acordo com a
essencialidade do produto a ser transportado ou a região em que a operação é realizada.
Outra reflexão a ser colocada é sobre o real papel da VALEC. Se não há atratividade ao
investimento privado na construção para ampliação da rede – sendo essa a justificativa para que
a estatal tome o risco da demanda – não poderia a estatal brasileira, a exemplo da DB Netz, ser
diretamente a detentora da rede? Nesse modelo, a estatal seria diretamente responsável pela
estrutura das malhas, a licitação seria tão somente das obras, e não haveria a responsabilidade
de compra da capacidade. Se o objetivo é diminuir quase que totalmente o risco da demanda,
não seria mais eficiente assumi-lo diretamnete?
Do ponto de vista normativo, parece ser recomendável a edição de uma lei geral para o setor
que, após amplo debate com os stakeholders, informe com clareza os princípios fundamentais
que regerão o setor, informando acerca das caractesrístcas gerais das participações estatal e
privada, bem como garantindo livre e justa competição entre os agentes, com respeito aos
contratos firmados e promovendo segurança jurídica.
Fato é que a situação pela qual passa o setor atualmente enseja preocupação pela falta de
clareza no modo que seriam operadas as decisões que foram tomadas (especialmente, como
seria implementada a desverticalização do setor), ausência de formalidade no processo que levou
às decisões regulatórias acima narradas, e pouca clareza nas atribuições a serem
desempenhadas pelos agentes estatais envolvidos (MT, ANTT, EPL, VALEC). Auditoria do TCU
constatou que a primeira etapa do PIL foi caracterizada por uma baixa formalização do processo
decisório, sem que fossem registradas eventuais estudos, discussões técnicas e análises de
impacto regulatório que justificassem as decisões que foram adotadas no âmbito do programa.
Possivelmente não seja uma surpresa que a 1ª etapa do PIL não tenha conseguido ser
concretizada em cerca de três anos desde o seu lançamento, não tendo sido licitado qualquer
dos novos trechos anunciados em 2012.26
CONCLUSÃO
Atualmente, teoria e prática convergem no entendimento de que o setor ferroviário não constitui
monopólio natural em sua integralidade. Em verdade, o monopólio é verificado tão somente na
operação e manutenção da infraestrutura, comportando concorrência na prestação do serviço.
Normativamente, tal reforma estrutural é possível via arranjos de unbundling no setor.
O processo de liberalização vivenciado pela Alemanha teve início no começo da década de 90. A
legislação comunitária impôs a desverticalização para as ferrovias, mas o processo de
implementação é interno, visto que as Diretivas europeias apenas impõem obrigações, sem
determinar os meios. O caminho adotado na Alemanha foi a criação de uma holding –
distribuindo atividades entre as diferentes subsidiárias da Deutsche Bahn. Dessa forma, a DB
continuou sendo a operadora e mantenedora da infraestrutura, mas a legislação interna cuidou
de garantir o direito de acesso aos operadores ferroviários que, de acordo com dados da UE, na
Alemanha superaram a casa dos 300 operadores registrados. O processo de liberalização vem
ocorrendo paulatinamente, orientado por um conjunto de diplomas legais, sendo um indicativo de
debate democrático e segurança jurídica sobre o processo de reforma do setor ferroviário.
Atualmente, o debate alemão pauta-se na possível abertura de capital da estatal. Discute-se se
essa abertura contemplará, ou não, a rede ferroviária. A DB tem subsidiárias que cuidam
exclusivamente da rede física. Essa é uma discussão bastante importante, pois está se
decidindo, afinal, como será garantida a homogeneidade e a integridade da malha ferroviária, ou
seja, como serão mantidos os efeitos de externalidade de rede. Nesse sentido, é aceitável que a
rede permaneça sob o comando de uma única pessoa podendo, inclusive, ser o próprio Estado.
Conforme constatou a Auditoria do TCU (TC 019.059/2014-0), com relação aos trechos lançados na
primeira etapa do PIL Ferrovias, “até março de 2015, nenhuma licitação foi realizada”.
26

567

IX Congresso Brasileiro de Regulação e 3º ExpoABAR

Nesse último caso pode haver redução de custos, por exemplo, em relação à atividade
fiscalizatória.
Sobre o sistema brasileiro, atualmente a regulação nacional e os contratos de concessão primam
pelo tráfego mútuo como regra e o direito de passagem de forma subsidiária. Alterações
legislativas foram realizadas em direção a uma maior liberalização do setor: a partir de 2012
passou-se a prever a desverticalização entre infraestrutura e prestação dos serviços, mediante
autorização para que a VALEC compre a total capacidade das novas concessões, tendo-se
criado a figura do OFI, cuja atividade é permitida por meio de autorização.
Ao contrapor o histórico brasileiro à experiência alemã, observa-se um grande distanciamento no
que se refere ao planejamento setorial de longo prazo. O processo de desenvolvimento das
ferrovias e a alteração do marco regulatório alemão, ainda não concluído, foi objeto de etapas
previamente planejadas, ocorrendo de forma gradual e constante.
A forma empregada na Alemanha para repartição da capacidade da malha é também diferente da
prevista para o Brasil. A alocação dos horários e rotas, naquele país, é de responsabilidade da
Agência Federal de Redes. Esse formato foi previsto pela Diretiva Europeia nº 19/1995, que
conferiu a cada Estado-membro a responsabilidade de nomear seus respectivos repartidores da
capacidade operacional das malhas ferroviárias. De acordo com a diretiva, o repartidor garantirá
a repartição isonômica dessa capacidade. Questiona-se se no modelo brasileiro tal atividade não
se adequaria melhor às atividades da ANTT.
Por fim, é desejável que a regulação ferroviária brasileira conte com um plano setorial claramente
estruturado e prospectivo, considerando diversos fatores que afetam o transporte ferroivário de
cargas e a necessidade de conjugar objetivos de curto, médio e longo prazos, com segurança
jurídica. Nesse sentido, sugere-se a edição de norma geral que consolide o marco regulatório, a
qual deverá ser precedida de análise de impacto regulatório e ampla discussão com os diversos
segmentos potencialmente afetados pela regulação.
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RESUMO
Em linhas gerais o trabalho visa alertar para a questão da responsabilização daqueles que de fato
detém o controle da Petrobrás e assim, propor uma modificação na postura do estado no sentido
de concretizar o interesse público na realização de uma política econômica adequada aos rumos
da empresa e assim fazer justiça em relação aos sócios minoritários indubitavelmente
prejudicados com a política de governo adotada para direcionar os rumos da Petrobrás.
PALAVRAS-CHAVE: responsabilidade; Petrobrás; sócios minoritários
INTRODUÇÃO
Segundo Moncada a intervenção do estado pode se dar de duas formas: de maneira direta e de
maneira indireta, sendo a primeira caracterizada pela intervenção do estado como agente
produtor e empresário, e a segunda como agente fiscalizador e regulador das atividades
econômicas, sendo ambos os papéis efetivados por meio da administração pública indireta.1
No trabalho em comento será analisada a intervenção do estado na economia de forma direta,
por meio das sociedades de economia mista e em especial a Petrobrás, constituída sob a forma
de sociedade anônima.
Neste ínterim, será analisada a questão da responsabilização do sócio majoritário, no caso a
União, em relação aos acionistas minoritários, muitos dos quais utilizaram os recursos
provenientes dos depósitos de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço para participarem do
capital social da empresa, e receberem os frutos provenientes da lucratividade da Petrobrás.
Acontece que diversos problemas foram surgindo com o passar dos anos, no que tange a
administração e condução dos negócios da empresa, eis que a Petrobrás ultimamente só tem
aumentado seu déficit financeiro, em meio a intromissões políticas do governo federal,
principalmente no que tange aos preços de combustíveis estipulados pelo governo federal,
mediante subsídios constantes, camuflando a inflação, e prejudicando os ativos da Petrobrás que
ao importar combustível por um preço maior que o valor de venda, cristalinamente resultará num
enorme prejuízo interno em termos financeiros.
Nesse sentido, tem-se observado um déficit equivalente a 500 bilhões de reais em dívida,
impedindo que a empresa prospere e prejudicando sensivelmente aqueles que acreditaram na
seriedade da empresa, frente ao seu objetivo crucial quando de sua criação, que é o interesse
público, por ser área estratégica e por relevante interesse nacional.
Esse argumento remete a outra questão que é o impedimento a imputação de falência às
sociedades de economia mista, eis que a lei veda tal ocorrência, permitindo unicamente que haja
a execução de seus bens, uma vez que em dissolução todo o patrimônio reverterá ao ente que a
criou e que portanto deve ter seus bens atingidos em casos de processos de execução.
Ainda pode ser aventado, o fato de que a má gestão, ou a gestão díspare do interesse público
pelos administradores da empresa, indicados pelos que detém maior poder de voto, o maior
acionista, e portanto a União, pode ensejar à prática de abuso de poder, conforme o art. 117, §1º,
“a” e “d” da Lei das Sociedades anônimas, indo de encontro a estrita legalidade administrativa, a
qual deveria estar pautada por fazer parte da administração pública, conforme o art. 5º, II da
Constituição Federal de 1988.

1

MONCADA, Luís Cabral de. Direito Econômico, 4.ed., Lisboa: Coimbra Editora, 2003, p. 44
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Por último, como tentativa de demonstrar a ausência dos gestores, administradores e do sócio
majoritário da empresa, vivenciou-se o leilão de libra, como uma tentativa de o governo federal
abarcar recursos, por estar imerso numa dívida quase impossível de ser estabilizada.
Por tudo isso, vem o presente trabalho apontar com base em doutrinas, legislações e
jurisprudências, todas os argumentos favoráveis ao reconhecimento da União como responsável
por todas essas irregularidades efetivadas pela empresa, repercutindo na esfera dos sócios
minoritários que foram além dos cidadãos brasileiros, os maiores prejudicados pelo descaso com
o comando da coisa pública, e que portanto nada mais justo do que ter o reconhecimento dessa
responsabilização de forma pacífica pelos tribunais.
DESENVOLVIMENTO
O objetivo primordial do trabalho é alertar para a questão da responsabilização daqueles que de
fato detém o controle da Petrobrás e assim, propor uma modificação na postura do estado no
sentido de concretizar o interesse público na realização de uma política econômica adequada aos
rumos da empresa e assim fazer justiça em relação aos sócios minoritários indubitavelmente
prejudicados com a política de governo adotada para direcionar os rumos da Petrobrás.
Em 1951, surge um movimento em favor da campanha “o petróleo é nosso”, adotado por Getúlio
Vargas, quando reeleito, ao elaborar o Projeto de Lei 1561/51 (1º/10/51), o qual proporcionou a
aprovação da Lei 2004/53, criadora da Petrobrás, reconhecendo seu monopólio com a instituição
da companhia para exercê-lo, mas que logo em seguida sofreu flexibilização em virtude da EC
09/1995, posteriormente refletida por meio da Lei 9478/97.
Neste ínterim, é válido salientar que nos termos de seu estatuto, há expressa previsão da
Petróleo Brasil S.A. como uma sociedade de economia mista, sob controle da União, por prazo
indeterminado, e sob a regência da lei de sociedades anônimas, nos termos do art. 1º.
O Decreto-lei 200/67, trouxe em sua estrutura o arquétipo da administração pública, e assim
dentre os entes estruturadores da administração indireta, elencou em seu bojo as sociedades de
economia mista, cujo teor foi reprisado na Carta de 88 que estampou no art. 37, XIX, a sua
criação condicionada por lei específica.
Sobre a definição das sociedades de economia mista, afirma Celso Antônio Bandeira de Mello:
Sociedade de economia mista federal há de ser entendida
como a pessoa jurídica cuja criação é autorizada por lei, como
um instrumento de ação do Estado, dotada de personalidade
de Direito Privado, mas submetida a certas regras especiais
decorrentes desta sua natureza auxiliar da atuação
governamental, constituída sob a forma de sociedade
anônima, cujas ações com direito a voto pertençam em sua
maioria à União ou entidade de sua Administração indireta,
sobre remanescente acionário de propriedade particular.2
Por se tratar de uma sociedade por ações na modalidade aberta, tem seu capital social livre para
participação dos investidores particulares interessados em suas ações registradas no Banco
Central do Brasil, cujos valores mobiliários estão disponíveis para negociação na bolsa de
valores, mediante prévia deliberação da assembleia geral, conforme dispõe o art. 2º de seu
estatuto social.
A sociedade, em querendo aumentar seu capital social, deverá proceder à convocação de uma
assembleia geral extraordinária, nos termos do art. 40, III do estatuto, dirigida pela presidência da
companhia, cujo exercício é proveniente de indicação política por parte do governo federal,
sendo a União acionista controladora da companhia e sócia majoritária.
Acontece que, se a presidência da assembleia geral sofre indicação política do governo federal,
paralelamente atuará politicamente favorável aos interesses do governo estabelecido, o que pode
gerar distorções no que tange ao objetivo maior da companhia como empresa.
O que se depreende em relação à sua criação, assim como em todas as sociedades de
economia mista, é a presença do estado interventor no domínio privado, caracterizando a

BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 17ª ed. rev. e atual. Malheiros: São
Paulo, 2004
2
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participação do estado e dos particulares no fundo social, participação ativa do estado na gestão
da sociedade, finalidade de interesse público e criação legal.3
Nesse sentido, o estado atuará apenas em caráter suplementar para explorar diretamente a
atividade econômica, assim toda sociedade de economia mista se reveste de interesse público,
devendo ser permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou de relevante
interesse coletivo, conforme definido em lei no art. 173, §1º e 2º da CF/88, que assim dispõe:
Art. 173 - Ressalvados os casos previstos nesta Constituição,
a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só
será permitida quando necessária aos imperativos da
segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme
definidos em lei. § 1º - A lei estabelecerá o estatuto jurídico da
empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas
subsidiárias que explorem atividade econômica de produção
ou comercialização de bens ou de prestação de serviços,
dispondo sobre: I - sua função social e formas de fiscalização
pelo Estado e pela sociedade; II - a sujeição ao regime jurídico
próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e
obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários; III licitação e contratação de obras, serviços, compras e
alienações, observados os princípios da administração
pública; IV - a constituição e o funcionamento dos conselhos
de administração e fiscal, com a participação de acionistas
minoritários; V - os mandatos, a avaliação de desempenho e a
responsabilidade dos administradores. § 2º - As empresas
públicas e as sociedades de economia mista não poderão
gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor privado.
Do que se depreende que o poder público tem todos os deveres e responsabilidades do
acionista controlador:
Art. 238. A pessoa jurídica que controla a companhia de
economia mista tem os deveres e responsabilidades do
acionista controlador (arts. 116 e 117), mas poderá orientar as
atividades da companhia de modo a atender ao interesse
público que justificou a sua criação.
Não obstante, parte da doutrina entende que em virtude do motivo de sua criação, as sociedades
de economia mista não se submetem ao procedimento falimentar reconhecido às demais
empresas quando envolvidas em uma fracassada gestão, pondo em risco o futuro dos acionistas
que investiram seu capital nas ações da empresa, embora seja reconhecida a problemática
gerada em caso de má administração conforme se abstrai do trecho a seguir exarado:
Em 1970, no Simpósio a que já aludimos, sustentamos que
não se concebia a declaração de falência de sociedade de
economia mista. Na década de 1950 assistimos, no Paraná, ao
fracasso de diversas sociedades de economia mista estaduais,
que chegaram a ter títulos protestados, devido à péssima
gestão administrativa e financeira. Pouco faltou para que os
credores desesperados lhes pedissem judicialmente a falência.
Naquele documento, dizíamos que “não se compreende que
sejam sujeitas ao processo comum de falência”.
Isto faz surgir uma questão no que tange a responsabilização em relação aos sócios minoritários,
que se sentem prejudicados com a política de governo utilizada dentro da empresa.
A nova lei de falências, lei 11.101/2005, no art. 2º, I exclui as sociedades de economia mista de
seu procedimento, além disso, o revogado art. 242 da lei das sociedades anônimas assim
dispunha:
3

ALMEIDA, Amador Paes. Manual das sociedades comerciais. 18 ed, São Paulo:Saraiva, 2010, p. 372
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Art. 242. As companhias de economia mista não estão sujeitas
a falência mas os seus bens são penhoráveis e executáveis, e
a pessoa jurídica que a controla responde, subsidiariamente,
pelas suas obrigações. (Revogado pela L-010.303- 2001)
Em meio à celeuma, o STF, por meio do Ministro Eros Grau tece seus comentários defendendo a
prestação de serviço pela economia mista como atuação pública e não privada e portanto não
extensível ao tratamento dos particulares, como o procedimento falimentar:
“...o estado não pratica intervenção quando presta serviço
público ou regula a prestação de serviço público. Atua, no
caso, em área de sua própria titularidade, na esfera pública.
Por isso mesmo, dir-se-á que o vocábulo intervenção é, no
contexto, mais correto, do que a expressão atuação estatal:
intervenção expressa atuação estatal, em área de titularidade
do setor privado; atuação estatal, simplesmente, expressa
significado mais amplo. Pois é certo que essa expressão,
quando não qualificada conota inclusive atuação na esfera do
público.”4
Entretanto, quando um ente público deixa de adimplir suas obrigações, ocasionará não só
prejuízo ao erário, como a toda a coletividade, afinal de contas é o cidadão quem vai pagar a
conta da má utilização do dinheiro público, incorrendo tal conduta no mínimo como ímproba.
Celso Antônio Bandeira de Mello, assim afirma:
Com relação às exploradoras de atividade econômica, nem a
lei poderia excluí-las da lei de sujeição à falência, assim como
não poderia estabelecer responsabilidade subsidiária do Poder
Público. Isto porque, quando a Constituição atribui-lhes regime
correspondente ao das empresas privadas, inclusive quanto
aos direitos e obrigações civis, comerciais, etc...(§1º, II do
artigo 173 da CF) pretendeu, evitar que tais sujeitos
desfrutassem de uma situação jurídica suscetível de colocá-las
em vantagem em relação às empresas privadas em geral.5
Embora parte da doutrina considere errônea a ausência de procedimento falimentar em relação
às sociedades de economia mista, cabe a elas a execução de seus bens quando necessários ao
ressarcimento por meio de indenizações, e em não havendo recursos suficientes, o poder público
deverá arcar com tal incumbência.
Inclusive o próprio art. 206, II, b reconhece o direito de o acionista pedir a dissolução da empresa
se ela não estiver gerando lucros.
Requião6 levanta a hipótese de imersão das sociedades de economia mista à falência porque se
revogado o art. 242 da Lei 6404/76 por meio da Lei 10.303/01, significa que houve um
restabelecimento à aceitação do procedimento.
Aspectos referentes à política econômica sobre o comércio de combustíveis adotado pela
Petrobrás
Sabendo-se que o maior problema da Petrobrás atualmente tem sido a política econômica em
relação à venda de combustíveis, uma vez que o governo tem se utilizado de subsídios para
conter o aumento necessário dos preços, objetivando uma política eleitoreira, na falsa contenção
da inflação, prejudica-se sensivelmente a situação econômica da empresa, eis que ao importar o
GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na constituição de 1988, São Paulo: Malheiros, 2000,
p.124-134
4

BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo, São Paulo: Malheiros, 2002, p.
179- 180
5

6

REQUIÃO, Rubens. Op. Cit, p. 378
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petróleo por um valor acima do repassado para os consumidores internos naturalmente gerará
um desequilíbrio econômico, gerando a difícil situação em que a Petrobrás se encontra, com uma
dívida de quase 500 bilhões de reais.
Isso pode ser verificado no trecho a seguir colacionado de “O valor econômico”, fruto de uma
pesquisa da economista Paula Barbosa da FGV:
O controle de preços da gasolina, diesel e de outros
combustíveis não está apenas corroendo o patrimônio da
Petrobras, que tem hoje a maior dívida corporativa do mundo.
Ao provocar uma distorção dos preços relativos de diversos
energéticos comercializados pela estatal para controlar a
inflação, o governo está dando um tiro no próprio pé.7
Além do que termina gerando prejuízos imensos aos sócios que tiveram seus investimentos em
ações diluídos em virtude da imersão na dívida em comento, que só cresce.
Da mesma maneira José Roberto Afonso, em seu artigo “Tributação versus Subsídios: o caso da
Petrobrás”, denuncia o problema ao citar Adriano Pires quando afirma:
Para quantificar especificamente os prejuízos para a Petrobras decorrente da defasagem de seus
preços, vale recorrer ao especialista Adriano Pires, do Centro investidores:
Brasileiro de Infra Estrutura (CBIE), que calcula o custo anual de oportunidade em relação à
gasolina, ao diesel e ao GLP – estimando um montante de R$ 82,3 bilhões, em valores históricos,
entre 2003 e março de 2014.8
E salienta a responsabilidade social da empresa em relação aos seus
Não custa recordar que a Petrobras, como uma companhia aberta, está regulada pela Lei das
Sociedades Anônimas, que, dentre outras normas, dispõe sobre deveres e responsabilidades da
pessoa jurídica que controla a companhia, relevando que “... poderá orientar as atividades da
companhia de modo a atender ao interesse público que justificou a sua criação.” (art.238)
Ninguém pode duvidar que combater a inflação seja de interesse da sociedade, porém, a
Petrobras não foi criada a pretexto de combater a inflação, nem mesmo a carestia nos preços de
combustíveis, e nunca algo próximo disso fez parte de seus objetivos sociais.9 Além dos
problemas que causa para a governança específica da Petrobras, a atuação contraditória do seu
controlador (a União) também pode estar impactando de forma negativa a bolsa de valores como
um todo. Isso expõe uma certa armadilha no campo maior da macroeconomia pois o mercado de
capitais seria a melhor alternativa para substituir a excessiva dependência de oferta de crédito
estatal para financiar no longo prazo projetos de investimentos – atualmente, ainda agravada por
ter como funding a emissão de dívida mobiliária. Os desarranjos na governança empresarial da
Petrobras acabam por contaminar e, pior, comprometer o próprio futuro da governança
macroeconômica nacional.
Segundo o jornal “O valor econômico”, houve uma queda acentuada nas ações da companhia na
bolsa, cujo valor da queda foi de 3,60%, fechando o dia em R$17,64. A Petrobrás caiu mais de
3% e pesou sobre o Ibovespa, que fechou em leve alta de 0,13% a 54.280 pontos. Conforme o
jornal havia um plano para aumentar o teor de etanol na gasolina, de 25% para 27,5%, o que
Disponível em: http://www.novacana.com/n/etanol/mercado/gasolina/controle-precos-combustiveisperda-arrecadacao-240214/. Acesso em 20 de junho de 2014.
7

Disponível em : http://portalibre.fgv.br/main.jsp?
lumPageId=8A7C82C53B9D2561013BB36110F5309F&lumItemId=8A7C82C
5467C07B9014681A6CD070081. Acesso em 10 de junho de 2014.
8

Segundo o Estatuto Social da Petrobras, a competência para “... aprovar ... política de preços e estruturas
básicas de preço dos produtos da Companhia...” é da Diretoria Executiva, segundo o art. 33, II, “c”, do
Estatuto Social, disponível na página sobre Governança de seu portal na internet em: http://bit.ly/1nhazKq
Parece estranho considerar como normal uma política de preços em que eles são fixados em valores
inferiores ou insuficientes para cobrir custos operacionais, gerar lucros e ainda financiar a expansão dos
negócios. É curioso que a Lei das S/As prevê que o administrador “… responde, porém, porém, civilmente,
pelos prejuízos que causar, quando proceder … com violação da lei ou do estatuto” (art. 158, II) (Afonso,
José Roberto. Tributos versus subsídios: o caso da Petrobrás. Blog do autor, maio de 2014)
9
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representaria um alívio no caixa da Petrobrás, no entanto, o ministro Edison Lobão afirmou que
só ocorrerá tal medida após aproximadamente 3 meses. Marco Aurélio Barbosa, chefe de análise
da CM Capital Markets comentou: “Hoje a Petrobrás é obrigada a importar gasolina para atender
à toda a demanda nacional do combustível. Com mais etanol na mistura, o volume importado
seria reduzido”.10
O que se percebe é que há uma preocupação no aumento do valor dos combustíveis, para
minorar os prejuízos sobre as ações da empresa que caem drasticamente, não apenas por parte
dos economistas e analistas do setor, como da própria Graça Foster, quando afirma “é
necessário um aumento dos preços dos combustíveis, já que a premissa da companhia é de
alinhamento de preços e cumprimento das metas de produção.”11
Com a queda das ações se percebe que o mercado reagiu mal às medidas, afetando ainda mais
o já combalido caixa da Petrobrás, e o governo observa que a capacidade de pagamento aos
credores está sendo comprometida ainda mais.12
A capitalização da Petrobrás como medida emergencial de amortização da dívida
Não bastasse isso, a solução encontrada para amortizar a dívida da Petrobrás foi abrir seu capital
para a União aumentando sua participação societária, para que a União cedesse os títulos da
dívida pública da Petrobrás ao BNDES e este concedesse o capital almejado pela empresa, a
qual deu ainda 5 bilhões de barris do pré-sal para a realização de tal desiderato. Ocorre que os
barris foram vendidos sem saber ao certo a quantidade de óleo ali existente, além do que gerou
uma intervenção excessiva do governo.
O motivo para parte da doutrina se pautou devido a grande capacidade técnica da estatal, além
disso, ao aumento da participação da União no capital da Petrobrás, porém, os investidores
privados terão que investir na participação para não verem seus dividendos minguarem.
Esqueceram que a sociedade de economia mista só foi criada porque houve colaboração do
capital privado, uma vez que o governo sozinho não teria condições de desenvolver a atividade,
mas mesmo assim não permitiram que o acionista privado continuasse recebendo as riquezas do
petróleo.
A cessão dos barris para a União gerou no ativo da Petrobrás o equivalente a dívida da empresa
para com a União, com a subscrição das ações houve o lançamento dos títulos da dívida pública
no ativo da Petrobrás, aumentando o capital social no passivo, e como a dívida da Petrobrás
pode ser paga com títulos da dívida pública, aqueles títulos utilizados pela União e entes federais
serviram para o pagamento da dívida, concomitantemente a entrada de outros acionistas trouxe
recursos no ativo da Petrobrás, proporcionando a captação de R$ 115.052.319.090,80, tornandoa a quarta maior companhia do mundo.13
Esta capitalização além de diminuir o exercício do direito de preferência dos acionistas, põe em
risco o novo valor do capital da empresa. Soma-se a isto a afronta a diversos princípios
constitucionais, tais como a livre concorrência, a isonomia, a liberdade, a autonomia, a segurança
jurídica, a democracia e o estado de direito. 14
Conforme o art. 170 §1º da Lei 9.457, o preço de emissão de ações deve ser fixado sem diluição
injustificada da participação dos antigos acionistas, além do que não poderão ser de maneira
arbitrária ou aleatória, com base no §7º do mesmo artigo.
Por tudo isto, resta claro que a Petrobrás como responsável pela administração da sociedade,
deve arcar com os danos proporcionados aos sócios minoritários, muitos dos quais utilizaram
valores provenientes de seus depósitos de fundo de garantia, na tentativa de participar dos
lucros da empresa por meio da compra dessas ações, e que, no entanto, terminaram sendo
10

Jornal “O valor econômico”. Quarta feira, 25 de julho de 2014, ano 15, número 3533, A 5 e C2

11

Idem.
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Idem.

RIBEIRO, Marilda Rosado de Sá. Novos Rumos do Direito do Petróleo. Rio de janeiro: Renovar, 2009, p.
109-116
13

PRISCO, Alex Vasconcellos. Atuação da Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural
S. A.– Pré-sal Petróleo S. A. (PPSA): gestão e risco no regime jurídico-regulatório dos consórcios
constituídos no âmbito do sistema de partilha de produção. Revista de Direito Público da Economia. Belo
Horizonte: Editora Fórum, ano 9, n. 34, p. 1-256, abr/jun , 2011
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ludibriados pela má gestão política da empresa, que deveria se atrelar ao êxito social, na
proteção do interesse público, não obstante tem priorizado um comportamento eleitoreiro
diametralmente oposto ao êxito da empresa.
Sendo assim, nada mais justo do que o reconhecimento da União na prestação de danos morais
e materiais aos sócios minoritários.
O poder de comando da sociedade anônima, o abuso de poder e os mecanismos de controle
Com base na legislação, quem detém o controle da sociedade anônima é o detentor de maior
voto, o qual elegerá os diretores, por ter o maior poder, uma vez que terá o maior número de
votos nas decisões da assembleia geral, última instância dentro da sociedade.
Adolf A. Berle e Means15 elencam diversas modalidades de controle: aquele fundado na quase
totalidade das ações da companhia, aquele fundado na posse da maioria das ações, o
minoritário e o gerencial ou administrativo. Fábio Konder Comparato reclassifica-os em totalitário,
majoritário, minoritário e gerencial. No primeiro caso, nenhum acionista é excluído do poder de
dominação da sociedade, o majoritário é para aquele que detém maior número de ações com
direito a voto, o minoritário é quando o controle está nas mãos de alguém que detém menos da
metade das ações com direito a voto, enfatizando a grande dispersão acionária e gerencial é
quando se verifica o controle interno totalmente desligado da questão da titularidade das ações,
também relacionado a dispersão acionária, no qual os administradores assumem o controle e os
acionistas só prestam capital.16
Em análise a classificação supra mencionada, Fábio Ulhôa Coelho, menciona que no Brasil a
mais característica seria a totalitária, pois a minoritária jamais existirá e nem a gerencial.17
Para conter o abuso do poder no controle social, há mecanismos externos que servem como
baliza a atuação empresarial. o art. 24 da Lei 8884/94 por exemplo, traz essa proteção por meio
do CADE, como um ente fiscalizador de condutas abusivas no âmbito econômico.
Segundo a doutrina administrativa, ocorre abuso de poder por meio de dois aspectos: excesso
de poder, quando a autoridade perpassa aos limites de sua competência, ou desvio de finalidade,
quando a autoridade desvia a finalidade do interesse público colimado.18
Nesse sentido, Comparato aborda o poder de controle da sociedade anônima por meio do art.
116 da Lei 6404/76, os intra e os extra empresariais, dentre os quais, o primeiro diz respeito a
tudo que trouxer satisfação aos participantes da empresa e os extra à comunidade da qual a
sociedade faz parte, posto que o artigo supra trata da necessária função social da empresa, o
que significa dizer que embora o § único do art. 117 verifique a aprovação das decisões em
assembleia, não significa que dê espaço para que o controlador pratique abusos de poder.
A responsabilidade do acionista controlador não é diferente
daquela na qual se encaixa os demais acionistas. No entanto,
atenta-se para o fato de o controlador ser responsabilizado
solidariamente com a empresa por atos lesivos ao sistema de
seguridade social (Lei 8620/93,art.l3,parágrafo único), e,
também quando houver má administração de instituição
financeira, quando em liquidação ou sob intervenção.(Decreto
-lei n. 2.321/ 87 e Lei n. 9.447/97, art 1º). Sendo no primeiro
caso solidário em relação a sociedade anônima e no segundo
em relação aos administradores. É importante lembrarmos que
não é só o controle interno que gera responsabilidade do seu
detentor. A responsabilidade do controlador externo, seja de
que natureza for instituição financeira, agencias reguladoras,
órgão públicos, etc. presente. 19
BERLE Adolf A.; MEANS, Gardiner C. The modern Corporation and private property. New York,
Macmillian, 1940
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COMPARATO, Fábio Konder. O poder de controle na sociedade anônima, 3" ed., São Paulo, ed. Forense,
1983, p. 69
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Fábio Konder Comparato afirma que: "O estabelecimento desse controle externo, com a
intervenção estatal na empresa privada, não pode deixar de produzir consequências importantes,
no que tange à responsabilidade civil do Estado pela gestão empresarial, perante o acionista e
terceiros ...".20
Assim, o art. 159, § 3º e 4º da Lei das S.A. dá o direito ao acionista não controlador propor ação
contra o controlador pelo dano sofrido, bem como contra os administradores nos termos do §7º
do mesmo artigo. Da mesma forma a Comissão de Valores Mobiliários21 pode impor sanções
administrativas ao controlador.
Pode ocorrer de os acionistas prejudicados tutelarem judicialmente em conjunto as demandas
em virtude do abuso de poder do controlador e nesse caso caracteriza-se o acordo de
acionistas.
Dentre esses mecanismos de controle, a doutrina salienta a importância do CADE, com o fito de
reprimir o abuso do poder econômico, em vias administrativas, reputada como entidade
reguladora independente aplicável às condutas que repercutirem no território nacional desde que
infratoras à ordem econômica conforme as condutas constantes no art. 20 da lei 8884/94, cuja
alínea “d” faz menção ao exercício da posição dominante.22 Na mesma linha, o art. 173 §4º da
CF/88 demonstra a importância da atividade fiscalizadora e punitiva do CADE.
Na ótica de Saddi23 , o controlador pode assumir o papel de um stakeholder, ou seja, um
influente, sendo a influência efetivada, na visão de Freeman, por dois sujeitos: os proprietários de
capital e os controladores e administradores, imagine-se quando essas condições se tratam da
mesma pessoa, controlador e detentor de maior capital.
A ANP, como agência reguladora no âmbito do petróleo também tem um papel importante na
fiscalização da política econômica da Petrobrás, não obstante, a regulação do petróleo, tem se
efetivado com altos indícios de captura, o que faz engessar a atuação do regulador a agir não só
com deficiência técnica, mas com alto déficit de autonomia, destoando os objetivos de sua
criação.24
Certamente, todos esses problemas envoltos da Petrobrás, estejam relacionados à questão do
neoinstitucionalismo, aventado por Douglas North25 e Oliver Williamson, apontando como
uma das possibilidades das ineficiências entre as instituições o problema da racionalidade
limitada dos indivíduos, os quais por confiarem nas estruturas de governo, terminam
prejudicados em virtude dos oportunismos objetivados pelos indivíduos integrantes das
instituições.26
O pensamento é reconhecido ainda por Coase em relação às escolhas das instituições, pois
estas podem levar alguns setores da economia à melhora ou à piora. Segundo o autor: “o

COMPARATO, Fábio Konder. O poder de controle na sociedade anônima, 3" ed., Rio de Janeiro:
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governo é, num sentido, uma super-firma (mas de um tipo especial), já que está apta a influenciar
o uso de fatores de produção por decisão administrativa.27
Em relação à responsabilização da sociedade de economia mista tem os tribunais se posicionado
no sentido do reconhecimento do governo quando a empresa não dispõe de recursos para o
atendimento de suas obrigações, conforme se observa no acórdão a seguir colacionado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA.
RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ESTADO DE
ALAGOAS POR DÉBITO DE SOCIEDADE DE ECONOMIA
MISTA . 1. O Tribunal Regional manteve a responsabilidade
subsidiária do Estado de Alagoas por dívidas da Companhia
Alagoana de Recursos Humanos e Patrimoniais – CARPH,
como base nos seguintes fundamentos: a) por concluir que o
ente federado tem se valido da personalidade jurídica da
CARHP para não cumprir as obrigações trabalhistas devidas
pelas empresas estatais extintas; b) diante da insuficiência
financeira da sociedade de economia mista e por aferir a
caracterização de abuso da personalidade; c) em face de o
ente federado ter sido o beneficiário dos serviços prestados
pelo empregado, ora representado por seu espólio; d) ante a
incidência à hipótese da desconsideração da personalidade
jurídica da CARHP . 2. O art. 173,
§ 1º, da Lei Maior contém norma genérica , dispondo sobre o
estatuto jurídico da sociedade de economia mista. Assim, a
indicação de ofensa a esse preceito constitucional não serve
como argumento adequado a infirmar a fundamentação do
acórdão recorrido, razão pela qual não se divisa violação da
sua literalidade. 3. Deve ser mantida, portanto, a decisão
agravada. Agravo de instrumento a que se nega provimento .
(TST – AIRR: 39940-48.2007.5.19.0009, Relator: Walmir
Oliveira da Costa, Data de Julgamento: 11/05/2011, 1ª Turma,
Data de Publicação: DEJT 20/05/2011. Os grifos não constam
no original.)28
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA.
RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ESTADO DE
ALAGOAS POR DÉBITO DE SOCIEDADE DE ECONOMIA
MISTA . 1. O Tribunal Regional
manteve a responsabilidade subsidiária do Estado de Alagoas
por dívidas da Companhia Alagoana de Recursos Humanos e
Patrimoniais – CARPH, por concluir que, além de existir
previsão específica no art. 242 da Lei Estadual nº
6.404 / 76, o ente federado, na condição de principal
acionista , deve responder pelas dívidas quando exaurido o
patrimônio da sociedade de economia mista criada. 2. O art.
173, § 1º, da Lei Maior contém norma genérica , dispondo
sobre o estatuto jurídico da sociedade de economia mista.
Assim, a indicação de ofensa a esse preceito constitucional
não serve como argumento adequado a infirmar a
fundamentação do acórdão recorrido, razão pela qual não se
divisa violação da sua literalidade. 3. Deve ser mantida,
portanto, a decisão agravada. Agravo de instrumento a
que se nega provimento.” (TST – AIRR:
Do original: “The government is, in a sense, a super-firm (but of a very special kind)since it is able to
influence the use os factors or production by administrative decision.” [COASE, Ronald H. The problem of
social cost. Journal of law and economics, v. 3, out, 1960. Disponível em www.ccer.edu.cn/download/78744.pdf. Acesso em 10 de junho de 2014.
27
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65140-60.2007.5.19.0008, Relator: Walmir Oliveira da Costa,
Data de Julgamento: 11/05/2011, 1ª Turma, Data de
Publicação: DEJT 20/05/2011. Os grifos não constam no
original.)29
Da análise do acórdão depreende-se a remissão ao art. 242 da lei das sociedades anônimas, que
determina a responsabilização da sociedade de economia mista subsidiariamente, em não
havendo bens a serem penhoráveis e executáveis, umas vez que não cabe falência em relação a
essas entidades, devendo o acionista majoritário, no caso o estado de Alagoas em meio a
insuficiência de recursos, ser responsabilizado pelas dívidas.
Acrescenta-se ainda o Princípio da reserva legal, art. 5º, II da CF/88, utilizado no âmbito da
administração pública, que vincula os atos da sociedade de economia mista, inserta na
administração indireta, à observância obrigatória a legalidade, nestes termos o art. 23 da lei
8.029/90 a obrigação da União em relação às obrigações pecuniárias da entidade.
Art. 23. A União sucederá a entidade, que venha a ser extinta
ou dissolvida, nos seus direitos e obrigações decorrentes de
norma legal, ato administrativo ou contrato, bem assim nas
demais obrigações pecuniárias.
Sobre o assunto em comento, há expressa remissão ao dispositivo supra elencado, o art. 24 da
lei 9491/97 que assim estabelece:
Art. 24. No caso de o Conselho Nacional de Desestatização
deliberar a dissolução de sociedade incluída no Programa
Nacional de Desestatização, aplicar-se-ão, no que couber, as
disposições da Lei nº 8.029, de 12 de abril de 1990
CONCLUSÃO
Sendo assim, as sociedades de economia mista necessariamente sendo constituídas sob a
forma de sociedades anônimas, tem o seu capital social dividido por ações, cuja
responsabilidade dos acionistas está por essas ações limitadas, conforme a participação na
empresa, com base no art. 1º da Lei das S.A. , mas no caso da Petrobrás, sendo a União a sócia
majoritária, com o poder de controle sobre a empresa, direcionando as decisões da assembleia
geral, indicando os diretores e administradores, deve ter o seu reconhecimento no que tange a
responsabilização pelos prejuízos causados aos sócios minoritários em relação à má gestão, já
aventada anteriormente em relação á intromissão política na comercialização de combustíveis.
E da mesma maneira, respondem solidariamente os diretores e administradores da empresa por
ato ilegal no exercício do cargo, com base no art. 117 §2º e 3º da lei das S.A, incorrendo ainda
como conduta proveniente de exercício abusivo o art. 117, §1º, “a e “c” da lei em comento.
Art. 117. O acionista controlador responde pelos danos
causados por atos praticados com abuso de poder. § 1º São
modalidades de exercício abusivo de poder: a) orientar a
companhia para fim estranho ao objeto social ou lesivo ao
interesse nacional, ou levá-la a favorecer outra sociedade,
brasileira ou estrangeira, em prejuízo da participação dos
acionistas minoritários nos lucros ou no acervo da companhia,
ou da economia nacional; c) promover alteração estatutária,
emissão de valores mobiliários ou adoção de políticas ou
decisões que não tenham por fim o interesse da companhia e
visem a causar prejuízo a acionistas minoritários, aos que
trabalham na empresa ou aos investidores em valores
mobiliários emitidos pela companhia;
Embora o art. 158, II reconheça a responsabilização do administrador em caso de contrariedade
à lei e/ou ao estatuto, tem-se entendido que o acionista controlador por ter o poder de voto,
deliberar sobre os rumos da empresa, deve ter sua responsabilização reconhecida, vislumbrando
29

Idem
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a proteção à manipulação dos votos em assembleia geral, desvirtuando o interesse público
primordial na administração publica.
Por fim, percebe-se que segundo a doutrina, lei e jurisprudência, conforme todo o exposto supra
relatado, o controle acionário sempre pertencerá à pessoa política que a instituiu ou à entidade
da administração indireta, ou seja, à União, no caso específico da Petrobrás, sendo corolário
natural, a maior responsável pelas condutas por ela ordenadas.
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RESUMO
Considerando a ocorrência de fenômenos naturais extremos e a inconsequência do
comportamento humano, os conceitos de probabilidade baseados em eventos hidrológicos
cíclicos e no comportamento normal do homem devem ser reconsiderados, haja vista que, a
cada dia, os desastres naturais e os causados por falhas humanas são mais frequentes. Desta
forma, a magnitude da ocorrência de eventos desastrosos deve conduzir a prevenção para
proteção das instalações e dos sistemas existentes.
Os prestadores de serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário devem avaliar,
em seus instrumentos de gestão de riscos, as ações preventivas traduzidas em medidas de
contingências em obras e instalações, ou na preparação de planos de emergência que
minimizem os riscos, restabelecendo a continuidade e regularidade dos serviços.
Os desastres naturais e os acidentes de várias outras naturezas, inclusive, ações intencionais de
vandalismo, sabotagem, até terrorismo, devem ser previstos nos planos de emergência e
contingência, considerando as várias situações possíveis de acontecer, principalmente, as mais
prováveis. Desta forma, podem ser estabelecidos critérios para superação das anormalidades
com mais celeridade e menos prejuízos materiais e financeiros.
Palavras-chave: gestão de riscos, emergência e contingência, plano de emergência.
OBJETIVO
Este trabalho dispõe sobre a gestão de riscos dos serviços públicos de abastecimento de água e
de esgotamento sanitário, as medidas de contingências e de emergências, inclusive
racionamento, apresentando proposta de Resolução de Emergência e Contingência, visando a
regulação dos serviços durante a ocorrência de acidentes, inclusive períodos de escassez
hídrica.
METODOLOGIA
Para definição da proposta de Resolução, foi analisada a Lei Federal n. 11.445/2007,
especificamente, seus artigos 2º, 9º, 19 e 23, que abordam a necessidade de enfrentamento às
situações de emergência e contingência.
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Considerou-se, ainda, a essencialidade dos serviços de abastecimento de água e esgotamento
sanitário, inclusive como elemento fundamental para a promoção da contenção e recuperação
dos efeitos de desastres, podendo exigir por parte do Prestador de Serviços ações de
emergência e contingência, com vistas a prevenir sempre que possível o agravamento dos
danos, a mitigar os impactos negativos, responder rapidamente às emergências e restabelecer
de forma ágil a normalidade dos serviços.
A partir das definições da legislação pertinente e da situação de grave escassez de recursos
hídricos que ocorre na Região Nordeste, principalmente, no Estado do Ceará, organizaram-se
sugestões para o enfrentamento regulatório, visando não submeter os Prestadores de Serviços a
maiores dificuldades além daquelas causadas pelos próprios incidentes naturais.
Não foi abordada a ausência ou deficiência de planejamento, partindo do pressuposto que a fase
de planejamento não interfere na situação crítica de escassez hídrica.
Como os acidentes podem ser de origem natural ou antrópica, a proposta de Resolução não se
restringe à escassez hídrica, observando também outras ocorrências, como: greve, terrorismo,
terremoto, inundação, dentre outras.
RESULTADOS/DISCUSSÃO
DO SISTEMA DE GESTÃO DE RISCO
O Sistema de Gestão de Riscos consiste na identificação dos riscos aos quais um sistema de
abastecimento de água ou esgotamento sanitário está exposto e respectivas ações que visem
fazer com que eles não se tornem eventos ou, caso aconteçam, que seus impactos sejam os
mínimos possíveis.
São instrumentos do Sistema de Gestão de Riscos:
- o Plano de Emergência e Contingência: documento que define um conjunto de procedimentos
que permite ao prestador de serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário
prevenir e, diante de ocorrências de eventos, providenciar soluções adequadas às situações de
emergências ou estados de calamidades, incluindo levantamento dos pontos críticos e
vulneráveis dos sistemas mapeados em sua área geográfica de abrangência;
- o Protocolo de Procedimentos de Emergência: documento composto pela descrição das
informações e pelos procedimentos necessários para resposta inicial, durante e após à situação
de emergência;
- o Relatório de Análise de Acidentes: relatório detalhado de um acidente, dividido em duas
partes:
• a primeira descritiva do acidente e das ações realizadas;
• a segunda, com a análise do processo de instalação da resposta inicial e da eficácia das
medidas de controle, com identificação das causas, consequências, danos, custos e prazos
para a recuperação do sistema e do fornecimento dos serviços.
- o Relatório de Avaliação de Evento Programado: documento em cujo conteúdo deverão constar
a descrição de todas as ações previstas no Plano de Emergência e Contingência, as Medidas de
Racionamento, se aplicadas, e outras ações desenvolvidas em função dos efeitos decorrentes do
evento, acompanhadas dos respectivos resultados, com vistas à detecção de falhas e propostas
de correções ou melhorias para os próximos eventos de mesma natureza.
DO PLANO DE EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA
O Plano de Emergência e Contingência tem como objetivo principal orientar, disciplinar e
determinar os procedimentos a serem adotados pelo Prestador de Serviços, durante situações de
emergência, estado de calamidade ou ocorrência de eventos programados que impliquem em
anormalidade nos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, de forma a
propiciar as condições necessárias para o pronto atendimento aos usuários, por meio do
desencadeamento de ações rápidas e seguras.
O Plano de Emergência e Contingência deverá integrar ações para dar respostas a potenciais
consequências negativas decorrentes, no mínimo, dos seguintes eventos:
- ações antrópicas: vandalismos, greves e sabotagens, inclusive pela ação de “hackers”;
- causas naturais: inundações, enchentes e secas;
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- eventos programados: romarias, carnavais e outras festas ou celebrações com efeito relevante
sobre a demanda dos serviços;
- outros eventos: incêndios, falhas no suprimento de energia, falhas em equipamentos
mecânicos, florações de algas nos mananciais, contaminações de produtos químicos utilizados
no tratamento de água, derrames acidentais ou lançamentos de efluentes com contaminação de
mananciais por substâncias perigosas.
O Plano de Emergência e Contingência deverá, no mínimo:
- identificar claramente sua estrutura, objetivos, abrangência e data da última revisão e relação
das normas e planos correlatos, inclusive, o Plano Municipal de Saneamento Básico, com os
quais deverá interagir;
- apresentar análise dos riscos e vulnerabilidades, fazendo sua descrição, mapeamento e
classificação quanto à gravidade;
- definir medidas preventivas e mitigadoras, onde for possível, de forma a reduzir a possibilidade
de ocorrência de desastre ou de reduzir seus efeitos;
- conter programas de treinamento e simulação;
- descrever as ações iniciais que serão tomadas por quem detectou o acidente, de forma a
avaliar o problema e a desencadear as ações previstas, conforme descrito em Protocolo de
Procedimentos de Emergência;
- descrever as ações que deverão ser tomadas, durante o acompanhamento e após cessarem os
efeitos da emergência;
- orientar o registro de acidentes que permita a elaboração do Relatório de Análise de Acidentes;
- prever monitoramento e acompanhamento para verificar a aplicação e a eficácia das medidas
de intervenções;
- definir procedimentos para o estabelecimento de objetivos e prioridades de resposta a
acidentes específicos;
- estabelecer diretrizes para medidas de racionamento de água quando necessárias.
Da análise dos riscos e vulnerabilidade, de que trata o sub-item 3.2.3 - II, são consequências
consideradas muito graves, ao menos, as efetiva ou potencialmente danosas:
- à vida de seres humanos;
- à preservação de sítios reconhecidos pelo Poder Público de valor histórico, paisagístico,
artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico ou científico;
- ao equilíbrio econômico e financeiro da prestação dos serviços, inclusive suscetíveis de
desencadear revisão tarifária extraordinária ou aplicação de mecanismos tarifários de
contingência;
- à solvência do Prestador de Serviços ou à sua viabilidade econômica;
- à continuidade da prestação dos serviços de abastecimento de água, que afetem o
funcionamento regular das etapas de captação, adução, tratamento ou reservação por período
superior a um dia, inclusive as capazes de desencadear medidas de racionamento;
- à continuidade da prestação dos serviços de esgotamento sanitário, que afetem o
funcionamento regular das etapas tratamento e disposição final, transporte por coletores tronco,
interceptores, emissários ou elevatórias, por período superior a um dia ou com efeito negativo
significativo em relação à qualidade ambiental
- à recuperação de situação de emergência ou estado de calamidade pública, assim declarado
pelo chefe do Poder Executivo do Município ou do Estado.
Cópias do Protocolo de Procedimentos de Emergência deverão estar disponíveis na instalação
que possa sofrer o efeito de um evento de risco, conforme mapeado no Plano de Emergência e
Contingência, bem como nas unidades operacionais e de serviços responsáveis pelas
respectivas medidas de resposta com as ações a serem tomadas, e deverá conter, no mínimo:
- identificação da ocorrência de que trata o Protocolo de Procedimentos de Emergência;
- descrição das informações e procedimentos para resposta inicial, incluindo:
• notificações internas e externas;
• diretrizes para gestão de emergências;
• parâmetros para avaliação preliminar da situação;
• atividades para implementação da ação de emergência;
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• ações para mobilização de recursos.
- ações para continuidade da resposta;
- ações de acompanhamento e encerramento.
O Protocolo de Procedimentos de Emergência deverá ser apresentado em linguagem clara e
objetiva, condizente com as qualificações dos responsáveis pela implantação das respectivas
medidas de resposta com as ações a serem tomadas, podendo fazer uso de ilustrações e outros
elementos gráficos de forma a facilitar sua compreensão de maneira rápida e precisa.
O Plano de Contingência e Emergência do Prestador de Serviços deverá ter, pelo menos, um
coordenador por município a quem competirá a apresentação do Relatório de Análise de
Acidentes ou do Relatório de Avaliação de Evento Programado à entidade reguladora, por
qualquer forma de comunicação, podendo ser acordado entre o Prestador de Serviços e a
reguladora.
I. No caso de Prestadores de Serviços que atendem a mais de um município, poderá ser feito um
Plano por Bacia Hidrográfica ou região equivalente.
Considera-se em vigor o Plano de Emergência e Contingência recebido pela reguladora, desde a
data de recebimento ou a partir de data posterior especificada no Plano, até o prazo previsto no
Plano para sua revisão, não superior a quatro anos da data de sua elaboração.
I. O prazo de vigência do Plano de Emergência e Contingência poderá, excepcionalmente, se
estender além de quatro anos a fim de conciliar com o período de revisão de Plano de
Saneamento Básico pertinente. Esta prorrogação deverá ser submetida à aprovação prévia da
reguladora.
As revisões do Plano de Emergência e Contingência deverão incluir os tipos de eventos
imprevistos ocorridos e não elencados na relação mínima do item 3.2.2.
Das Medidas de Racionamento de Água
A implantação do racionamento será baseada em Medidas de Racionamento de água constantes
do Plano de Emergência e Contingência cuja composição deverá observar as seguintes
condições mínimas:
- deve ser assegurada publicidade e informação aos usuários quanto aos períodos e datas de
interrupção do abastecimento de água, com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas,
em todos os meios de comunicação disponíveis como internet, rádio, jornais, carros de som,
postos de atendimento e em locais de concentração de pessoas, tais como: espaços públicos,
escolas, centros comunitários, igrejas etc.;
- a distribuição espacial e temporal das interrupções no abastecimento de água deve ser a mais
homogênea possível, observadas as condições técnicas de cada sistema, evitando ao máximo a
interrupção por períodos e frequências muito superiores em algumas regiões em detrimento de
outras;
- deve ser garantido o abastecimento de água potável, por meios regulares ou alternativos
(carros-pipa), a usuários essenciais identificados no sub-item 3.3.2;
- o abastecimento residencial deve ser priorizado, com os menores períodos e frequências de
interrupção possíveis, em detrimento das zonas estritamente comerciais ou industriais;
- no caso de não ser garantido o fornecimento do volume mínimo mensal de água, o faturamento
deverá ser efetuado pelo consumo real micromedido, nos termos de resoluções emitidas pela
reguladora.
- As Medidas de Racionamento deverão contemplar campanhas visando o uso racional e
moderado da água.
O estabelecimento de Medidas de Racionamento deve ser submetido, previamente, à apreciação
da entidade reguladora que poderá solicitar, a qualquer tempo, esclarecimentos sobre a proposta
do Prestador de Serviços que terá prazo de 10 (dez) dias para se manifestar.
Uma vez submetidas à apreciação da entidade reguladora, o Prestador de Serviços poderá
adotar as medidas de racionamento, até ulterior decisão da Agência, observando as diretrizes
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estabelecidas no Plano de Emergência e Contingência em vigor e as normas de comunicação
das interrupções aos usuários e ao regulador.
Adicionalmente à adoção de racionamento, o Prestador de Serviços poderá solicitar à reguladora
a aplicação de mecanismos tarifários de contingência, com objetivo de cobrir custos adicionais
decorrentes, garantindo o equilíbrio financeiro da prestação do serviço e a gestão da demanda.
- Mecanismos tarifários de contingência somente podem ser aplicados em situação crítica de
escassez ou contaminação de recursos hídricos, assim declarada pela autoridade gestora de
recursos hídricos, nos termos do art. 46 da Lei 11.445/2007.
- Eventual alteração no valor cobrado pelos serviços, ou tarifas, em razão da aplicação de
mecanismos tarifários de contingência não deverá incidir sobre a faixa mais baixa de consumo
residencial ou a quantidade mínima de utilização ou consumo, visando à garantia de objetivos
sociais, como a preservação da saúde pública, o adequado atendimento aos usuários de menor
renda e a proteção do meio ambiente.
DO MONITORAMENTO E ANÁLISE DE RISCOS
Do Monitoramento e Análise de Acidentes
- Decretada a situação de emergência ou o estado de calamidade, o Prestador de Serviços
comunicará a ocorrência à entidade reguladora imediatamente após identificada a área de
abrangência, conforme for disciplinada a comunicação de ocorrências operacionais.
- Encerrado o período da situação de emergência ou do estado de calamidade, o Prestador de
Serviços enviará à reguladora o Relatório de Análise de Acidentes no prazo de até 10 (dez) dias.
- Prolongando-se a situação de emergência ou o estado de calamidade por período superior a
um mês, o Prestador de Serviços deverá enviar mensalmente Relatórios Parciais de Análise de
Acidentes, o primeiro em até 40 (quarenta) dias após a identificação da ocorrência, contendo
toda a informação até então disponível em relação ao requerido para o Relatório na sua versão
final, incluindo estimativa de prazo para a recuperação do sistema e do fornecimento dos
serviços.
IV. No caso de colapso do sistema ou interrupção do serviço com duração superior a dezoito
horas, o Prestador de Serviços deverá prover fornecimento de emergência às unidades usuárias
que prestem serviços essenciais a população, descritas no sub-item 3.3.2.
Do Monitoramento e Avaliação de Eventos Programados
I. Após o encerramento de cada evento programado, o Prestador de Serviços terá 30 (trinta) dias
para elaborar e encaminhar para o Poder Concedente e a Reguladora um Relatório de Avaliação
de Evento Programado.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
O Plano de Emergência e Contingência elaborado em conformidade com esta Resolução, bem
como a aplicação das respectivas medidas de emergência e contingência previstas nele, exceto
as que impliquem racionamento de água ou alterações tarifárias e de outros preços públicos
regulados, não estão sujeitos à avaliação prévia da entidade reguladora.
São considerados serviços de caráter essencial nesta Resolução:
- creches, escolas e instituições públicas de ensino;
- hospitais e atendimentos destinados à preservação da saúde pública;
- estabelecimentos de internação coletiva.
Além do disposto nesta Resolução, o Sistema de Gestão de Riscos e os Planos de Emergência e
Contingência, incluindo as Medidas de Racionamento do Prestador de Serviços, deverão
observar:
- as normas de segurança do trabalho
- a compatibilidade com os Planos de Segurança da Água pertinentes, conforme recomendado
pela Organização Mundial de Saúde e determinado pela legislação do Sistema Único de Saúde,
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bem como a articulação com os planos de emergência e contingência das autoridades de saúde
pública nas áreas de atuação do Prestador de Serviços;
- a compatibilidade com os planos das bacias hidrográficas dos respectivos mananciais de
abastecimento ou corpos receptores de efluentes, bem como a articulação com os planos de
segurança hídrica e ações de emergência e contingência do órgão gestor de recursos hídricos;
- as medidas previstas nos programas de monitoramento e acompanhamento de impactos
avaliados nos estudos ambientais, conforme aprovados para fins do licenciamento ambiental das
atividades e obras do Prestador de Serviços, em especial nos respectivos Estudos de Impacto
Ambiental;
- a articulação com os Planos de Contingência de Proteção e Defesa Civil pertinentes, com o
Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil e com os sistemas de alerta e defesa civil do Estado
e dos municípios para ocorrências de eventos hidrológicos extremos;
- as ações para emergência e contingência previstas nos planos municipais, regionais e estadual
de saneamento básico pertinentes;
- outras normas técnicas e a legislação correlata concernentes às respectivas áreas de atuação
do Prestador de Serviços.
CONCLUSÕES / RECOMENDAÇÕES
Considerando todos os aspectos abordados, as agências reguladoras terão grande desafio na
regulação dos serviços de abastecimento de água em períodos de escassez hídrica. Desta forma,
esta proposta de resolução vem fornecer instrumento de apoio, tanto ao regulador, como às
empresas prestadoras de serviços.
Desde que exista o Plano de Emergência e Contingência, e que o mesmo seja obedecido, as
empresas prestadoras de serviços poderiam livrar-se das penalidades a elas impostas, motivadas
por baixa pressão na rede, descontinuidade, até mesmo, qualidade da água.
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RESUMO
O objetivo deste trabalho é analisar a metodologia de cálculo das componentes tarifárias, que
refletem a remuneração dos investimentos realizados pelas concessionárias do serviço público
de distribuição de gás canalizado, propondo, ao fim, um modelo de cálculo dessas componentes
que seja fiel aos princípios de remuneração adotados pelos contratos de concessão. Este
trabalho restringe-se à metodologia de remuneração dos investimentos baseada na metodologia
rate of return, utilizada pelos estados da região nordeste, sudeste e sul, com exceção do Rio de
Janeiro e São Paulo para regulação de preços.
As componentes tarifárias analisadas neste trabalho resumem-se a três: Depreciação (DEP), Taxa
de Retorno e Investimentos (INV). Cada uma dessas componentes é analisada a luz dos
contratos de concessão e tendo como fundamento os princípios que norteiam o modelo rate of
return, os quais são explorados neste artigo.
A proposta do modelo de cálculo das referidas componentes é apresentada por meio de um
exemplo que apresenta um caso hipotético de uma concessionária de gás canalizado. Por fim, a
proposta do modelo é validada por meio do atendimento às premissas estabelecidas pelos
contratos de concessão e os princípios econômicos que os norteiam.
Palavras-chave: depreciação, distribuição de gás canalizado, Investimento, regulação de preços,
taxa de retorno.
INTRODUÇÃO
Analisando-se os contratos de concessão para prestação do serviço público de distribuição de
gás canalizado nas regiões nordeste, sudeste e sul do Brasil, verifica-se que, com exceção dos
estados de São Paulo e Rio de Janeiro, todos os outros estado, que possuem prestação do
referido serviço, utilizam o modelo rate of return para determinação da remuneração dos
investimentos realizados pelas concessionárias. Apesar desses contratos terem sido firmados
predominantemente na década de 90, ainda se verifica interpretações divergentes sobre o cálculo
das componentes tarifárias que refletem os investimentos realizados pelas Concessionárias.
Tais divergências de interpretação podem ser fruto da complexidade do cálculo das
componentes tarifarias, da falta de clareza dos contratos de concessão ou de outras variáveis,
contudo, independente das motivações, esta situação não é benéfica a nenhuma das partes
envolvidas, sejam os usuários, seja a concessionária ou ao próprio poder concedente. O fato é
que o cálculo incorreto da tarifa acarretará no desequilíbrio econômico financeiro das
concessionárias, fato que põe em risco o cumprimento dos objetivos estabelecidos nesses
contratos de concessão.
Vale ressaltar que o equilíbrio econômico financeiro, aqui mencionado, não deve ser confundido
com a capacidade da empresa em auferir lucro aos seus acionistas, nem tão pouco com a sua
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capacidade de gerar caixa. Esse equilíbrio está diretamente relacionado ao cumprimento do
contrato de concessão, no que tange as variáveis que estabelecem a remuneração das
concessionárias.
METODOLOGIA
A metodologia utilizada para elaboração deste trabalho compreendeu as seguintes etapas:
• Ampla revisão bibliográfica dos modelos utilizados para calculo da remuneração dos
investimentos realizados por empresas submetidas à regulação de preços. Esta análise
concentrou-se especialmente em dois modelos: price cap e rate of return;
• Identificação dos princípios econômicos e financeiros que orientam a metodologia rate of
return;
• Analise dos contratos de concessão das concessionárias do serviço de distribuição de gás
canalizado das regiões nordeste, sudeste e sul;
• Identificação dos modelos utilizados pelos contratos de concessão para remunerar os
investimentos realizados pelas concessionárias (price cap ou rate of return);
• Análise e interpretação da metodologia de cálculo das componentes da tarifa, que irão
compor a remuneração dos investimentos realizados, de acordo com os conceitos e
princípios previstos nos contratos de concessão;
• Proposição de metodologia para cálculo das componentes da tarifa, que irão compor a
remuneração dos investimentos realizados;
• Validação da proposta por meio de exemplo que permita verificar se os princípios
econômicos e financeiros inerentes ao modelo rate of return estão sendo atendidos.
MODELOS DE REGULAÇÃO DE PREÇOS
A prestação dos serviços de distribuição de gás canalizado caracteriza-se por demandar
elevados investimentos para operação e apresentar economia de escala. Essas características,
somadas ao fato de que a prestação desses serviços é mais econômica quando prestada por
uma única empresa, torna a prestação de serviços de gás canalizado um monopólio natural.
Como em um mercado monopolista a maximização dos lucros pelas empresas tende a ocorrer
em um ponto onde o preço praticado é superior àquele que ocorreria em um mercado
competitivo, é necessária a intervenção do Estado para regular o preço do produto ou serviço a
ser comercializado, evitando assim o sobrepreço dos mesmos.
Os principais modelos de regulação de preços utilizados no mundo são o rate of return e o price
cap (ALEXANDER; IRWIN, 1996). A aplicação de cada um destes modelos implica em vantagens
e desvantagens ao mercado regulado, o que não significa que há um modelo necessariamente
mais benéfico que outro. O modelo a ser escolhido deve ser condizente com a realidade do
mercado e com as suas particularidades.
MODELO RATE OF RETURN
O modelo rate of return, foco deste trabalho, possui como princípio básico a remuneração do
capital investido a uma taxa de retorno previamente determinada. Portanto a metodologia
utilizada para cálculo da tarifa a ser praticada pela concessionária deve ser coerente com este
princípio, conforme será pormenorizado adiante.
A realização de um determinado investimento de capital está condicionada a criação de valor ao
longo do tempo, o que significa que uma determinada quantia investida em um projeto em um
dado momento deverá gerar um valor superior àquela quantia investida, remunerando, assim, o
investidor.
Um investimento de capital caracteriza-se pela aplicação de recurso financeiro em um ou mais
momentos em troca de um fluxo de caixa positivo no futuro. Devido à impossibilidade de usufruir
do recurso futuro no presente e à incerteza do recebimento deste, o somatório do fluxo de caixa
futuro não pode ser considerado equivalente a uma mesma quantia no presente. Portanto, é
necessário converter o fluxo de caixa futuro em valor presente para que se possa, então,
constatar se houve criação ou destruição de valor pelo investimento.
O mecanismo, usado para converter fluxo de caixa futuro (positivo ou negativo) em valor
presente, consiste na aplicação de uma taxa de desconto sobre o valor futuro. Assim, o Valor

588

IX Congresso Brasileiro de Regulação e 3º ExpoABAR

Presente Líquido (VPL) do Projeto corresponde à soma do fluxo de caixa futuro, descontado a
uma determinada taxa, mais o investimento inicial do mesmo.
Quando o VPL de um projeto é superior a zero significa que houve criação de valor e, portanto, o
investimento é atrativo sob o ponto de vista de geração de valor. Já quando o VPL é inferior à
zero significa que houve destruição de valor e, consequentemente, o investimento é indesejável.
O valor da taxa de desconto que torna o VPL de um projeto igual a zero corresponde à taxa
interna de retorno do investimento realizado ou, simplesmente, taxa de retorno que o
investimento foi remunerado, correspondendo à taxa mínima em que um investimento torna-se
atrativo.
PREMISSAS PARA ANÁLISE DAS COMPONENTES TARIFÁRIAS
Para analisar as componentes da equação econômico-financeira que define a tarifa média nos
contratos de concessão, é indispensável considerar que a regulação é essencialmente uma
matéria multidisciplinar e que para seu entendimento, torna-se necessário a assimilação e a
adequação de conceitos e definições de outras ciências como a política, a econômica, a contábil
e a financeira. Portanto, a compreensão dos objetivos e estratégias regulatórias, deve ser
realizada à luz de outras disciplinas, porém este fato não implica em concluir que estas
disciplinas limitam as definições e os conceitos empregados na regulação, conforme será
analisado adiante.
A análise destas componentes tarifárias ainda requer uma distinção clara entre a contabilidade
regulatória e a contabilidade societária, já que são por meio das demonstrações contábeis que se
extraem os dados necessários para aplicação do cálculo da tarifa do gás.
As demonstrações contábeis, inseridas no bojo da contabilidade societária, possuem o objetivo
de fornecer informações que sejam úteis na tomada de decisões econômicas e avaliação por
parte dos usuários em geral, não tendo o propósito de atender finalidades ou necessidades
específicas de determinado grupo de usuários. De acordo com Gelbcke (2013, p. 2), para atender
exigências feitas a empresa que determinem critérios contábeis diferentes dos da Lei de
Sociedade por Ações, as empresas devem adotar registros auxiliares à parte. Outros agentes,
como, por exemplo, o governo, órgãos reguladores e autoridades tributárias podem inclusive
exigir o registro de informações para atender especificamente seus próprios interesses
(GELBCKE et al., 2013, 36).
É justamente devido a necessidade de maior especificidade das informações contábeis que
surge a contabilidade regulatória. A mesma visa auxiliar no controle das atividades delegadas
pelo poder público, ao reduzir a assimetria de informação entre o regulado e o regulador. Ela
permite a interpretação das informações econômico-financeiras da concessão, com vistas a
apoiar os estudos sobre o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos (GALVÃO; XIMENES,
2008, p. 286). Deve-se ressaltar que a existência da contabilidade regulatória é inerente ao
cálculo das componentes tarifárias, assim o simples ato de calculá-las já implica na sua
existência, independente da existência de processos formais.
Utilizar indiscriminadamente informações contidas nas demonstrações da contabilidade
societária, para definição das variáveis da equação econômico-financeira estabelecida nos
contratos de concessão, pode implicar no desequilíbrio econômico-financeiro do contrato.
Portanto, ao se definir os dados a serem aplicados à equação econômico-financeira deve-se
verificar se estas estão condizentes com o que preceitua o contrato de concessão.
TARIFA MÉDIA DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS CANALIZADO
A metodologia para cálculo do preço dos serviços de distribuição de gás canalizado (tarifa),
adotada nos estados, que utilizam o modelo rate of return, define a Tarifa Média (TM) como a
soma do Preço do Gás (PG) à Margem Bruta de Distribuição (MB), conforme equação abaixo.
TM = PG + MB

(1)

O Preço do Gás nesta equação representa o preço de aquisição do gás da supridora pela
distribuidora de gás canalizado. Como as distribuidoras não possuem gerência sobre o Preço do
Gás a metodologia do cálculo da Tarifa Média é orientada para a Margem Bruta de Distribuição
(Margem). De fato, o Preço do Gás é apenas repassado (pass through) ao usuário final. A Margem
Bruta de Distribuição é dada pela equação 2, abaixo.
MB = CO + CC + DEP + A + AP

(2)
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Onde:
CO: Custo Operacional CC: Custo de Capital
DEP: Depreciação (linear em 10 anos) A: Ajustes
AP: Aumento de Produtividade
Sendo o Custo de Capital (CC), dado pela na equação 3.
(3)

CC = (INV x TR + IR)

Onde:
TR: Taxa de remuneração anual do investimento
INV: Investimento realizado e a realizar ao longo do ano, deduzida a depreciação cobrada na
tarifa; IR: Imposto de renda e outros impostos associados a resultados.
Substituindo o Custo de Capital (dado pela equação 3) na equação 2, obtém-se a equação 4, que
pode ser reorganizada, conforme equação 5.
MB = CO + (INV x TR + IR) + DEP + A + AP

(4)

MB = CO + (INV x TR + DEP) +IR + A + AP

(5)

É o termo entre parênteses da equação 5, composto pelas componentes TR, INV e DEP que é
foco deste artigo, já que são estas as únicas componentes que possuem relação com a
remuneração do capital investido. Vale ainda destacar que os contratos de concessão ainda
preveem que o cálculo da Margem Bruta de Distribuição está estruturado na avaliação
prospectiva dos Custos de Capital, Custos Operacionais, Depreciação e Volume. Essa previsão é
necessária já que a Margem, quando aprovada em um dado momento, será praticada por um
prazo futuro de 12 meses.
Da necessidade de usar valores prospectivos, gera-se a necessidade de utilizar o orçamento da
companhia como uma das fontes de dados e informações para definição da Tarifa Média, como
os próprios contratos de concessão já determinam. Os subitens abaixo exploram com maiores
detalhes as componentes que possuem relação com a remuneração do capital investido.
COMPONENTE “INV”
De modo geral, os contratos de concessão definem a componente INV como “a soma dos
Investimentos realizados e a realizar ao longo do ano, deduzidos da depreciação cobrada na
tarifa”, devendo este valor ser corrigido pelo Índice Geral de Preços (IGP), publicado pela
Fundação Getúlio Vargas (FGV). Ainda de acordo com os contratos de concessão, os
investimentos compreendem todos os ativos da empresa, utilizados, direta ou indiretamente, na
exploração dos serviços de distribuição, inclusive as obras em andamento.
Depreende-se dos contratos de concessão que estes tratam os investimentos com um sentido
econômico, o que permite defini-los de uma forma mais ampla como os gastos em bens que
representam aumento da capacidade produtiva, ou seja, da capacidade de gerar renda futura
(VASCONCELLOS, 2010, p. 209).
Do ponto de vista da contabilidade societária, desde 2007 os investimentos das concessionárias
utilizados direta ou indiretamente na exploração dos serviços de distribuição passaram a ser
registrados na conta de ativos intangíveis, conforme determinado pela lei 11.638/07, ao invés da
conta ativo imobilizado (conta que era utilizada para registrar a maior parte dos investimentos).
Essa mudança ainda implicou na alteração da conta que registra a diminuição do valor registrado
desses investimentos ao longo do tempo, a qual passou a ser a conta amortização e não mais a
conta depreciação.
Como se pode observar, essas mudanças de conceitos e nomenclaturas ocorreram durante a
vigência dos contratos de concessão, o que demonstra, de certo modo, uma discordância e
independência entre a contabilidade societária e a contabilidade regulatória. Corrobora com esta
discordância, a necessidade, prevista nos contratos de concessão, de se corrigir monetariamente
a base de ativos da concessionária, o que não é possível na contabilidade societária, conforme
disposto na lei 9.249 de 26 de dezembro de 1995.
A despeito das divergências apontadas, o valor lançado mensalmente no ativo intangível pela
contabilidade societária corresponde naquela data ao valor do investimento que irá compor a
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base de ativos regulatórios. Essa similaridade permite que a base de ativo regulatório se aproprie
das informações registradas pela contabilidade societária, seja por meio dos balancetes mensais,
seja por meio dos livros razões.
COMPONENTE “TR”
De acordo com os Contatos de Concessão a TR corresponde a taxa de remuneração anual do
investimento, sendo portanto um valor constante. Esta definição está em plena harmonia com o
modelo regulatório rate of return, o qual requer uma definição prévia de uma taxa a ser aplicada
ao cálculo da remuneração dos investimentos.
Portanto, a fixação prévia de uma taxa de remuneração para os investimentos, implica que deve
haver um fluxo de caixa futuro, que torne o VPL do projeto igual a zero, conforme já explicado no
item 3.1 deste artigo. Naturalmente, este fluxo de caixa ocorrerá por meio da parcela da receita
de venda de gás canalizado, que for advinda das componentes DEP, INV e TR.
COMPONENTE “DEP”
A componente DEP (Depreciação) representa a conta que registra a diminuição do valor dos
investimentos da Concessionária e possui como função primordial a sua aplicação na equação
econômico-financeira dos contratos de concessão. Embora a nomenclatura depreciação seja
amplamente utilizada na contabilidade societária, este termo, quando utilizado no contrato de
concessão, possui definição e conceitos próprios.
Quase totalidade dos contratos de concessão em análise determinam que a depreciação deverá
ser calculada pelo método linear com prazo de 10 anos, tanto para a rede de distribuição quanto
para outros ativos das Concessionárias, devendo os valores serem corrigidos monetariamente.
Essas determinações reforçam a necessidade de afastar o conceito de depreciação utilizado nos
contrato de concessão do conceito utilizado pela contabilidade societária, por três motivos.
O primeiro refere-se a indistinção dos ativos. A depreciação definida nos contratos de concessão
não distingue os tipos de ativos, ou seja, todos são tratados indistintamente. Na oportunidade da
assinatura dos contratos de concessão em análise, o cálculo da depreciação, em conformidade
com a contabilidade societária, dependeria do tipo do ativo a ser depreciado. O segundo motivo
é de certo modo uma consequência do primeiro e refere-se a fixação pelos contratos de
concessão de um prazo de depreciação único (10 anos). Ainda na oportunidade de assinatura
dos contratos de concessão, a contabilidade societária definia prazos diferentes para tipos de
ativos distintos. O terceiro motivo refere-se à correção monetária da depreciação, determinada
nos contratos de concessão, o que não é permitido na contabilidade societária.
Além dos motivos citados, deve-se reforçar que na contabilidade societária a conta que registra a
diminuição dos ativos das concessionárias ao longo do tempo nem mesmo se chama
depreciação. Como visto anteriormente, com a lei 11.638/07, a contabilidade societária passou a
empregar o termo amortização. Mais uma vez, enfatiza-se a independência entre a contabilidade
societária e a contabilidade regulatória.
Apesar da distinção clara do conceito de depreciação utilizado nos contratos de concessão e
daquele utilizado pela contabilidade societária, os contratos de concessão utilizaram um conceito
amplamente utilizado na contabilidade societária: o método de depreciação linear, também
conhecido como método de cotas constantes. Nesse método a depreciação é calculada
dividindo-se o valor do ativo a ser depreciado pelo prazo de depreciação. Neste ponto o contrato
de concessão não foi apenas taxativo ao determinar o uso da depreciação linear, mas também
expressou este método por meio de uma equação, conforme segue abaixo:
DEP = 0,1 x INV

(6)

O método da depreciação linear pode ser exemplificado considerando um caso em que o prazo
de depreciação é de dez anos. Para este caso, o valor a ser depreciado de um investimento em
cada ano será exatamente igual a fração de 1/10 (0,1) do valor original investido, conforme
determinado na equação supracitada. Portanto, o valor anual ser depreciado de cada
investimento é uma constante, calculada uma única vez.
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Supondo que foi realizado um investimento no valor de R$ 200,00 e que a inflação para o período
em análise tenha sido nula, então o valor a ser depreciado em cada um dos dez anos
subsequentes deve corresponder a 1/10 de R$200,00 que equivale a R$ 20,00/ano. Pode-se
concluir, claramente, que o valor utilizado na equação, correspondente ao INV, foi exatamente o
valor do investimento, na data em que este foi realizado e apenas neste único momento.
Ainda avaliando o caso acima exposto, após dez anos, a soma do valor depreciado
corresponderá exatamente ao valor investido, ou seja, R$ 200,00 (10 anos vezes R$20,00/ano).
Portanto o investimento realizado terá sido completamente depreciado até o décimo ano.
APLICAÇÃO DA TARIFA MÉDIA
De modo geral, os contratos de concessão em análise determinam que as tarifas sejam fixadas
pelas Concessionárias e aprovadas pelo poder concedente. Assim, a tarifa que a concessionária
pratica em uma data qualquer, deve, a rigor, ter sido aprovada anteriormente pelo poder
concedente1. Os contratos de concessão ainda preveem que as tarifas sejam revisadas com
periodicidade anual, resultando em um lapso temporal de até um ano, entre a data de aprovação
da tarifa e a aplicação da mesma.
Diante do lapso temporal supracitado, os contratos de concessão previram que a Margem Bruta
de Distribuição deve ser determinada com valores prospectivos, assim a margem aprovada deve
ser calculada considerando os custos, despesas, volume e investimentos que estarão ocorrendo
durante o período de sua aplicação. Desta forma, a Margem praticada em um dado momento
deve está condizente com a realidade do mercado naquele momento.
Como na prática os valores realizados nunca serão exatamente aqueles projetados, os contratos
de concessão previram a componente Ajuste, conforme já mencionado, que possui o objetivo de
corrigir os desvios entre os valores projetados e os realizados para mais ou para menos.
Logicamente, se as revisões tarifárias fossem realizadas com uma maior frequência, haveria uma
maior aderência entre os valores projetados e os realizados, contudo, o custo e esforço de se
realizar as revisões tarifárias tornam inviável a adoção de uma periodicidade inferior a um ano.
A abordagem desta questão torna-se relevante uma vez que a componente INV inclui os
“investimentos a realizar” ao longo do ano, no qual a margem será aplicada. Para considerar
adequadamente os “investimentos a realizar” no cálculo da Margem, é necessário considerar o
momento do ano (mês) que cada investimento será realizado, pois, não é razoável que um
investimento a ser realizado no mês de fevereiro, por exemplo, seja remunerado naquele ano de
forma equivalente a outro investimento a ser realizado em novembro do mesmo ano.
Para considerar os “investimentos a realizar” no cálculo da Margem, sem incorrer na
irrazoabilidade de remunerar de forma equivalente investimentos a serem realizados em meses
distintos do ano, conforme já exposto, deve-se calcular a componente INV e, consequentemente,
a DEP em base mensal. Vale ressaltar que a adoção da base mensal atende ao que determina os
contratos de concessão em termos de prazo de depreciação e taxa de retorno, sem que haja a
inconsistência supracitada no cálculo da Margem.
Para cálculo da componente DEP em base mensal, basta apenas dividir a taxa de depreciação
linear (1/10) por 12 (n° de meses), obtendo-se uma taxa de depreciação linear de 1/120. Já para o
cálculo da componente INV ainda deve-se obter a Taxa de Remuneração - TR (20%) em base
mensal, que corresponde a aproximadamente a 1,531%, calculado conforme equação abaixo:
1/12

𝑇𝑅𝑚𝑒𝑛𝑠𝑎𝑙 = (1 + 𝑇𝑅𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙)

(7)

PROPOSIÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DA METODOLOGIA
Utilizando-se os conceitos das componentes INV, DEP e TR apresentados, pode-se, então,
calcular o valor que deve incidir na tarifa ao longo do tempo, em função de um dado
investimento. Com o intuito de proporcionar maior clareza à aplicação da metodologia, a mesma
será explicada a partir de um exemplo, considerando os seguintes dados da Concessionária
hipotética, chamada “Distribuidora GN”:

Quando há aumento do Preço do Gás, há apenas a necessidade de homologação, já que esta
componente )Preço do Gás) não é gerenciável pelas Concessionárias do serviço de distribuição de gás
canalizado, nem tão pouco regulada pelo poder concedente destes serviços.
1
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•
•
•
•

Prazo da depreciação: 10 anos linear, equivalente a 120 meses linear;
TR: 20% ao ano, equivalente a 1,531% ao mês;
Valor investido no mês de janeiro do ano 0: R$ 100,00;
Inflação do período em análise: nula;

Considerando as informações acima, o quadro a seguir apresenta de forma resumida o cálculo
das Componentes DEP e INV para o período de 10 anos, relativas a este único investimento.
Como poderá ser visualizado, o impacto na margem advindo do investimento realizado se esgota
no 10° ano após a realização do investimento. Deve-se frisar ainda que a base de tempo utilizada
para cálculo da Margem dessas componentes foi a mensal, devido às razões já explicadas no
item anterior.
Quadro 1 – Cálculo das componentes DEP e INV advindas do investimento realizado em jan/00
Investimento
realizado e a realizar
ao longo do ano

Mês/
Ano
jan/00

100

INV
DEPInv. Jan/
00

-

INV
𝑇𝑅𝑚𝑒𝑛𝑠𝑎𝑙

I n v. J a n / 0 0

(Investimento realizado e a realizar
ao longo do ano, deduzida a
depreciação
cobrada na tarifa)

-

x

Inv. Jan/00

-

fev/00

-

0,833

100,00

20,00

mar/00

-

0,833

99,17

19,83

abr/00

-

0,833

98,33

19,67

mai/00

-

0,833

97,50

19,50

jun/00

-

0,833

96,67

19,33

jul/00

-

0,833

95,83

19,17

ago/00

-

0,833

95,00

19,00

set/00

-

0,833

94,17

18,83

out/00

-

0,833

93,33

18,67

nov/00

-

0,833

92,50

18,50

dez/00

-

0,833

91,67

18,33

jan/01

-

0,833

90,83

1,39

fev/01

-

0,833

90,00

1,38

mar/01

-

0,833

89,17

1,37

abr/01

-

0,833

88,33

1,35

ago/09

-

0,833

5,00

1,00

set/09

-

0,833

4,17

0,83

out/09

-

0,833

3,33

0,67

nov/09

-

0,833

2,50

0,50

dez/09

-

0,833

1,67

0,33

jan/10

-

0,833

0,83

0,17

fev/10

-

0,00

0,00

0,00

Nota: O quadro completo é apresentado na integra no Anexo I
Observa-se que o valor da depreciação é constante durante todo o período, correspondendo
1/120 do investimento realizado (R$ 100,00), tendo sido calculada uma única vez com base no
investimento realizado, ou seja, com base no INV no instante inicial. Já a componente INV é
deduzida a cada mês pelo valor correspondente a exatamente à componente DEP cobrada na
tarifa no período antecedente. Nota-se ainda que após 10 anos ou 120 meses (fev/00), esse
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investimento não terá mais influencia sobre a margem, já que todas as suas componentes serão
iguais a zero.
Supondo agora que a Concessionária tivesse realizado um investimento de R$ 200,00 em março
do ano 0 (zero), além daquela realizado em janeiro deste mesmo ano, o valor a ser considerado
na margem advindo deste investimento (R$ 200,00) deve ser calculado da mesma forma que foi
apresentado no quadro anterior, contudo, o cálculo deve ser realizado separadamente conforme
quadro a seguir.
Quadro 2 – Cálculo das componentes DEP e INV advindas do investimento realizado em mar/00
Investimento
realizado e a realizar
ao longo do ano

Mês/
Ano

INV
DEP Inv. Mar/

Inv.

INV
𝑇𝑅𝑚𝑒𝑛𝑠𝑎𝑙

Mar/00

(Investimento realizado e a realizar ao
longo do ano, deduzida a depreciação
cobrada na tarifa)

00

Inv. Mar/00

jan/00

-

-

-

-

fev/00

-

-

-

-

-

-

-

mar/00

200

x

abr/00

-

1,667

200,00

40,00

mai/00

-

1,667

198,33

39,67

jun/00

-

1,667

196,67

39,33

jul/00

-

1,667

195,00

39,00

ago/00

-

1,667

193,33

38,67

set/00

-

1,667

191,67

38,33

out/00

-

1,667

190,00

38,00

nov/00

-

1,667

188,33

37,67

dez/00

-

1,667

186,67

37,33

jan/01

-

1,667

185,00

2,83

fev/01

-

1,667

183,33

2,81

mar/01

-

1,667

181,67

2,78

abr/01

-

1,667

180,00

2,76

out/09

-

1,667

10,00

2,00

nov/09

-

1,667

8,33

1,67

dez/09

-

1,667

6,67

1,33

jan/10

-

1,667

5,00

1,00

fev/10

-

1,667

3,33

0,67

mar/10

-

1,667

1,67

0,33

abr/10

-

0,00

0,00

0,00

Nota: O quadro completo é apresentado na integra no Anexo II
Considerando os investimentos realizados nos meses de janeiro e março do ano 0 (zero), os
valores das componentes DEP e INV para cada um dos meses do ano correspondem à soma dos
valores apresentados nos Quadros 1 e 2 para cada um dos meses, conforme apresentado no
Quadro 3 adiante.
Quadro 3 – Cálculo das componentes DEP e INV advindas do investimento realizado em jan/00 e
mar/00
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Mês/
Ano

Investimento realizado
e
a realizar ao longo do
ano

INV

jan/00

100,000

fev/00

0,000

0,833

100,000

1,53

mar/00

200,000

0,833

99,167

1,52

abr/00

0,000

2,500

298,333

4,57

mai/00

0,000

2,500

295,833

4,53

jun/00

0,000

2,500

293,333

4,49

jul/00

0,000

2,500

290,833

4,45

ago/00

0,000

2,500

288,333

4,41

set/00

0,000

2,500

285,833

4,38

out/00

0,000

2,500

283,333

4,34

nov/00

0,000

2,500

280,833

4,30

dez/00

0,000

2,500

278,333

4,26

jan/01

0,000

2,500

275,833

4,22

fev/01

0,000

2,500

273,333

4,18

mar/01

0,000

2,500

270,833

4,15

abr/01

0,000

2,500

268,333

4,11

nov/09

0,000

2,500

10,833

0,17

dez/09

0,000

2,500

8,333

0,13

jan/10

0,000

2,500

5,833

0,09

fev/10

0,000

1,667

3,333

0,05

mar/10

0,000

1,667

1,667

0,03

abr/10

0,000

0,000

0,000

0,00

-

INV
𝑇𝑅𝑚𝑒𝑛𝑠𝑎𝑙

(Investimento realizado e a realizar ao
longo do ano, deduzida a depreciação
cobrada na tarifa)

DEP

-

x

-

Nota: O quadro completo é apresentado na integra no Anexo III
Caso a Concessionária do caso em análise realizasse outros investimentos, o processo deveria
se repetir, ou seja, deveria se calcular as componentes DEP e INV para cada investimento,
conforme Quadros 1 e 2, para subsequentemente somá-los e encontrar o valor que deve compor
o cálculo da Margem, conforme Quadro 3.
Supondo-se agora que se deseja obter a Tarifa Média do ano 1 da Distribuidora GN, a qual
realizou apenas os investimentos apresentados nos Quadros 1 e 2 e não planeja realizar novos
investimentos. Para se obter as componentes DEP e INV para o ano 1 que irão compor o cálculo
da Margem, deve-se extrair os valores relativos a este ano, conforme Quadro 3. Em seguida
deve-se obter o valor total depreciado no ano 1, assim como a remuneração total (INVxTR)
ocorrida neste ano. O quadro abaixo apresenta os valores dessas componentes para o ano 1.
Como se pode observar, a componente DEP para o ano 1 corresponderia a R$ 30,00, enquanto a
componente INV x TR corresponderia a R$ 48,148.
Supondo o caso hipotético de que o volume realizado neste ano seja de 300m³, o cálculo da
Margem seria dado conforme equação abaixo, onde as demais variáveis não são foco deste
trabalho:
MB = CO + (INV x TR + DEP) +IR + A + AP

(8)

MB = CO + (R$ 48,148/300m³ + R$ 30/100/m³) +IR + A + AP

(9)

MB = CO + (R$ 0,1605/m³ + R$0,1000/m³) +IR + A + AP

(10)
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Quadro 4 – Cálculo das componentes DEP e INV pra compor o cálculo da Tarifa Média do ano 1

Mês/
Ano

Investimento
realizado e a realizar
ao longo do ano

DEP

INV

(Investimento realizado e a realizar
ao longo do ano, deduzida a
depreciação cobrada na tarifa)

INV x TR

jan/01

0,000

2,500

275,833

4,22

fev/01

0,000

2,500

273,333

4,18

mar/01

0,000

2,500

270,833

4,15

abr/01

0,000

2,500

268,333

4,11

mai/01

0,000

2,500

265,833

4,07

jun/01

0,000

2,500

263,333

4,03

jul/01

0,000

2,500

260,833

3,99

ago/01

0,000

2,500

258,333

3,95

set/01

0,000

2,500

255,833

3,92

out/01

0,000

2,500

253,333

3,88

nov/01

0,000

2,500

250,833

3,84

dez/01

0,000

2,500

248,333

3,80

TOTAL DO ANO 1

30,000

-

48,148

Caso durante o período em questão tivesse sido registrado inflação, o cálculo dessas
componentes seguiria o mesmo raciocínio, bastando apenas corrigir monetariamente os valores,
apresentados nos quadros 1 e 2, para subsequentemente somar os valores desses quadros e se
obter os valores que deveriam compor a Margem.
VALIDAÇÃO DA METODOLOGIA PROPOSTA
A validação da metodologia proposta deve ser realizada a partir do atendimento ao princípio da
Taxa de Retorno, ou seja, a concessionária deve ser remunerada pelos investimentos de tal forma
que obtenha o retorno estabelecido no contrato de concessão. Tal validação deve, por
conseguinte, identificar o valor da taxa de desconto que torna o Valor Presente Líquido (VPL) dos
seus investimentos igual a zero.
Para cálculo do VPL, deve-se, a priori, identificar o fluxo de caixa advindo dos investimentos. A
saída de caixa é dada simplesmente pelos desembolsos da Concessionária para realização dos
investimentos, enquanto a entrada de caixa corresponde à parcela da receita da concessionária
que tenha sido obtida em função dos investimentos. Como a tarifa do gás canalizado é regulada
e expressa por uma equação, pode-se mensurar a parcela da receita que advém dos
investimentos realizados, por meio da soma das componentes DEP e INV x TR, conforme
demonstrado pela equação 5.
Assim, considerando os valores apresentados no Quadro 5, pode-se então encontrar o fluxo de
caixa advindo dos investimentos da Distribuidora GN e identificar a taxa de remuneração gerada
pelos investimentos realizados pela Concessionária. Utilizando um software como o Excel, podese obter com extrema facilidade a TIR do fluxo de caixa apresentado, que resulta em 1,531% ao
mês ou exatamente 20,00% ao ano, como determina o contrato de concessão da Distribuidora
GN do caso em análise. Portanto, pode-se concluir que a proposta de modelo de cálculo das
componentes INV, TR e DEP atende a premissa básica do modelo rate of return.
Quadro 5 – Cálculo das componentes DEP e INV advindas do investimento realizado em jan/00 e
mar/00
Mês/
Ano

Investimentos
realizados

jan/00

100,000

𝐷𝐸𝑃𝑚𝑒𝑛𝑠𝑎𝑙
-

INV x 𝑇𝑅𝑚𝑒𝑛𝑠𝑎𝑙

Fluxo
Caixaa)

-

-100,00

de
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fev/00

0,000

0,833

100,000

2,36

mar/00

200,000

0,833

99,167

-197,65

abr/00

0,000

2,500

298,333

7,07

mai/00

0,000

2,500

295,833

7,03

jun/00

0,000

2,500

293,333

6,99

jul/00

0,000

2,500

290,833

6,95

ago/00

0,000

2,500

288,333

6,91

set/00

0,000

2,500

285,833

6,88

out/00

0,000

2,500

283,333

6,84

nov/00

0,000

2,500

280,833

6,80

dez/00

0,000

2,500

278,333

6,76

jan/01

0,000

2,500

275,833

6,72

fev/01

0,000

2,500

273,333

6,68

mar/01

0,000

2,500

270,833

6,65

abr/01

0,000

2,500

268,333

6,61

out/09

0,000

2,500

13,333

2,70

nov/09

0,000

2,500

10,833

2,67

dez/09

0,000

2,500

8,333

2,63

jan/10

0,000

2,500

5,833

2,59

fev/10

0,000

1,667

3,333

1,72

mar/10

0,000

1,667

1,667

1,69

abr/10

0,000

0,000

0,000

0,00

a) Fluxo de Caixa = Entrada de Caixa – Saída de Caixa = DEPmensal+INVxTRmensal –
Investimento Realizado Nota: O quadro completo é apresentado na integra no Anexo III
CONCLUSÃO
A obtenção de consenso sobre os princípios estabelecidos nos contratos de concessão é
premissa fundamental para se partir para interpretação dos contatos de concessão. Desta forma,
qualquer interpretação, que contrariar tais princípios, deve ser imediatamente descartada.
Conforme apresentado, a interpretação proposta às componentes tarifárias (TR, INV e DEP) foi
elaborada em consonância com o princípio do modelo rate of return, adotado pelos contratos em
estudo. A referida proposta foi ainda validade por meio de um exemplo prático, tendo sido
demonstrado que a concessionária teria a taxa de retorno estabelecida no contrato de
concessão.
A obtenção de consenso relativo às premissas de cálculo das componentes tarifárias é, sem
dúvida, uma importante estratégia para que as partes envolvidas nos processos de revisão
tarifária (usuários, poder concedente e concessionária) convirjam para um entendimento único
sobre o cálculo das mesmas.
Por fim, reiterasse que interpretações equivocadas do calculo das componentes tarifárias implica
no desequilíbrio econômico financeiro do contrato de concessão, que, a depender do resultado,
pode gerar prejuízos à concessionária, aos usuários ou ao próprio poder concedente.
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ANEXO I
Mês/
Ano

Investimento
realizado e a realizar
ao longo do ano

DEP

jan/00

100

-

fev/00

-

0,833

100,00

1,53

mar/00

-

0,833

99,17

1,52

abr/00

-

0,833

98,33

1,51

mai/00

-

0,833

97,50

1,49

jun/00

-

0,833

96,67

1,48

jul/00

-

0,833

95,83

1,47

ago/00

-

0,833

95,00

1,45

set/00

-

0,833

94,17

1,44

out/00

-

0,833

93,33

1,43

nov/00

-

0,833

92,50

1,42

dez/00

-

0,833

91,67

1,40

jan/01

-

0,833

90,83

1,39

fev/01

-

0,833

90,00

1,38

mar/01

-

0,833

89,17

1,37

abr/01

-

0,833

88,33

1,35

mai/01

-

0,833

87,50

1,34

jun/01

-

0,833

86,67

1,33

jul/01

-

0,833

85,83

1,31

ago/01

-

0,833

85,00

1,30

set/01

-

0,833

84,17

1,29

out/01

-

0,833

83,33

1,28

nov/01

-

0,833

82,50

1,26

dez/01

-

0,833

81,67

1,25

jan/02

-

0,833

80,83

1,24

fev/02

-

0,833

80,00

1,22

INV
-

20% do INV

-
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mar/02

-

0,833

79,17

1,21

abr/02

-

0,833

78,33

1,20

mai/02

-

0,833

77,50

1,19

jun/02

-

0,833

76,67

1,17

jul/02

-

0,833

75,83

1,16

ago/02

-

0,833

75,00

1,15

set/02

-

0,833

74,17

1,14

out/02

-

0,833

73,33

1,12

nov/02

-

0,833

72,50

1,11

dez/02

-

0,833

71,67

1,10

jan/03

-

0,833

70,83

1,08

fev/03

-

0,833

70,00

1,07

mar/03

-

0,833

69,17

1,06

abr/03

-

0,833

68,33

1,05

mai/03

-

0,833

67,50

1,03

jun/03

-

0,833

66,67

1,02

jul/03

-

0,833

65,83

1,01

ago/03

-

0,833

65,00

1,00

set/03

-

0,833

64,17

0,98

out/03

-

0,833

63,33

0,97

nov/03

-

0,833

62,50

0,96

dez/03

-

0,833

61,67

0,94

jan/04

-

0,833

60,83

0,93

fev/04

-

0,833

60,00

0,92

mar/04

-

0,833

59,17

0,91

abr/04

-

0,833

58,33

0,89

mai/04

-

0,833

57,50

0,88

jun/04

-

0,833

56,67

0,87

jul/04

-

0,833

55,83

0,85

ago/04

-

0,833

55,00

0,84

set/04

-

0,833

54,17

0,83

out/04

-

0,833

53,33

0,82

nov/04

-

0,833

52,50

0,80

dez/04

-

0,833

51,67

0,79

jan/05

-

0,833

50,83

0,78

fev/05

-

0,833

50,00

0,77

mar/05

-

0,833

49,17

0,75

Mês/
Ano

Investimento
realizado e a realizar
ao longo do ano

DEP

INV

20% do INV

abr/05

-

0,833

48,33

0,74

mai/05

-

0,833

47,50

0,73

jun/05

-

0,833

46,67

0,71
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jul/05

-

0,833

45,83

0,70

ago/05

-

0,833

45,00

0,69

set/05

-

0,833

44,17

0,68

out/05

-

0,833

43,33

0,66

nov/05

-

0,833

42,50

0,65

dez/05

-

0,833

41,67

0,64

jan/06

-

0,833

40,83

0,63

fev/06

-

0,833

40,00

0,61

mar/06

-

0,833

39,17

0,60

abr/06

-

0,833

38,33

0,59

mai/06

-

0,833

37,50

0,57

jun/06

-

0,833

36,67

0,56

jul/06

-

0,833

35,83

0,55

ago/06

-

0,833

35,00

0,54

set/06

-

0,833

34,17

0,52

out/06

-

0,833

33,33

0,51

nov/06

-

0,833

32,50

0,50

dez/06

-

0,833

31,67

0,48

jan/07

-

0,833

30,83

0,47

fev/07

-

0,833

30,00

0,46

mar/07

-

0,833

29,17

0,45

abr/07

-

0,833

28,33

0,43

mai/07

-

0,833

27,50

0,42

jun/07

-

0,833

26,67

0,41

jul/07

-

0,833

25,83

0,40

ago/07

-

0,833

25,00

0,38

set/07

-

0,833

24,17

0,37

out/07

-

0,833

23,33

0,36

nov/07

-

0,833

22,50

0,34

dez/07

-

0,833

21,67

0,33

jan/08

-

0,833

20,83

0,32

fev/08

-

0,833

20,00

0,31

mar/08

-

0,833

19,17

0,29

abr/08

-

0,833

18,33

0,28

mai/08

-

0,833

17,50

0,27

jun/08

-

0,833

16,67

0,26

jul/08

-

0,833

15,83

0,24

ago/08

-

0,833

15,00

0,23

set/08

-

0,833

14,17

0,22

out/08

-

0,833

13,33

0,20

nov/08

-

0,833

12,50

0,19

dez/08

-

0,833

11,67

0,18
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jan/09

-

0,833

10,83

0,17

fev/09

-

0,833

10,00

0,15

mar/09

-

0,833

9,17

0,14

abr/09

-

0,833

8,33

0,13

mai/09

-

0,833

7,50

0,11

jun/09

-

0,833

6,67

0,10

jul/09

-

0,833

5,83

0,09

ago/09

-

0,833

5,00

0,08

set/09

-

0,833

4,17

0,06

out/09

-

0,833

3,33

0,05

nov/09

-

0,833

2,50

0,04

dez/09

-

0,833

1,67

0,03

jan/10

-

0,833

0,83

0,01

fev/10

-

0,000

0,00

0,00

mar/10

-

0,000

0,00

0,00

abr/10

-

0,000

0,00

0,00

mai/10

-

0,000

0,00

0,00

jun/10

-

0,000

0,00

0,00

ANEXO II

Mês/
Ano

Investimento realizado
e a realizar ao longo
do ano

DEP

jan/00

100

-

fev/00

-

0,833

100,00

1,53

mar/00

-

0,833

99,17

1,52

abr/00

-

0,833

98,33

1,51

mai/00

-

0,833

97,50

1,49

jun/00

-

0,833

96,67

1,48

jul/00

-

0,833

95,83

1,47

ago/00

-

0,833

95,00

1,45

set/00

-

0,833

94,17

1,44

out/00

-

0,833

93,33

1,43

nov/00

-

0,833

92,50

1,42

dez/00

-

0,833

91,67

1,40

jan/01

-

0,833

90,83

1,39

fev/01

-

0,833

90,00

1,38

mar/01

-

0,833

89,17

1,37

abr/01

-

0,833

88,33

1,35

mai/01

-

0,833

87,50

1,34

jun/01

-

0,833

86,67

1,33

jul/01

-

0,833

85,83

1,31

ago/01

-

0,833

85,00

1,30

INV
-

20% do INV

-
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set/01

-

0,833

84,17

1,29

out/01

-

0,833

83,33

1,28

nov/01

-

0,833

82,50

1,26

dez/01

-

0,833

81,67

1,25

jan/02

-

0,833

80,83

1,24

fev/02

-

0,833

80,00

1,22

mar/02

-

0,833

79,17

1,21

abr/02

-

0,833

78,33

1,20

mai/02

-

0,833

77,50

1,19

jun/02

-

0,833

76,67

1,17

jul/02

-

0,833

75,83

1,16

ago/02

-

0,833

75,00

1,15

set/02

-

0,833

74,17

1,14

out/02

-

0,833

73,33

1,12

nov/02

-

0,833

72,50

1,11

dez/02

-

0,833

71,67

1,10

jan/03

-

0,833

70,83

1,08

fev/03

-

0,833

70,00

1,07

mar/03

-

0,833

69,17

1,06

abr/03

-

0,833

68,33

1,05

mai/03

-

0,833

67,50

1,03

jun/03

-

0,833

66,67

1,02

jul/03

-

0,833

65,83

1,01

ago/03

-

0,833

65,00

1,00

set/03

-

0,833

64,17

0,98

out/03

-

0,833

63,33

0,97

nov/03

-

0,833

62,50

0,96

dez/03

-

0,833

61,67

0,94

jan/04

-

0,833

60,83

0,93

fev/04

-

0,833

60,00

0,92

mar/04

-

0,833

59,17

0,91

abr/04

-

0,833

58,33

0,89

mai/04

-

0,833

57,50

0,88

jun/04

-

0,833

56,67

0,87

jul/04

-

0,833

55,83

0,85

ago/04

-

0,833

55,00

0,84

set/04

-

0,833

54,17

0,83

out/04

-

0,833

53,33

0,82

nov/04

-

0,833

52,50

0,80

dez/04

-

0,833

51,67

0,79

jan/05

-

0,833

50,83

0,78

fev/05

-

0,833

50,00

0,77
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mar/05

-

0,833

Mês/
Ano

Investimento realizado
e a realizar ao longo
do ano

DEP

INV

abr/05

-

0,833

48,33

0,74

mai/05

-

0,833

47,50

0,73

jun/05

-

0,833

46,67

0,71

jul/05

-

0,833

45,83

0,70

ago/05

-

0,833

45,00

0,69

set/05

-

0,833

44,17

0,68

out/05

-

0,833

43,33

0,66

nov/05

-

0,833

42,50

0,65

dez/05

-

0,833

41,67

0,64

jan/06

-

0,833

40,83

0,63

fev/06

-

0,833

40,00

0,61

mar/06

-

0,833

39,17

0,60

abr/06

-

0,833

38,33

0,59

mai/06

-

0,833

37,50

0,57

jun/06

-

0,833

36,67

0,56

jul/06

-

0,833

35,83

0,55

ago/06

-

0,833

35,00

0,54

set/06

-

0,833

34,17

0,52

out/06

-

0,833

33,33

0,51

nov/06

-

0,833

32,50

0,50

dez/06

-

0,833

31,67

0,48

jan/07

-

0,833

30,83

0,47

fev/07

-

0,833

30,00

0,46

mar/07

-

0,833

29,17

0,45

abr/07

-

0,833

28,33

0,43

mai/07

-

0,833

27,50

0,42

jun/07

-

0,833

26,67

0,41

jul/07

-

0,833

25,83

0,40

ago/07

-

0,833

25,00

0,38

set/07

-

0,833

24,17

0,37

out/07

-

0,833

23,33

0,36

nov/07

-

0,833

22,50

0,34

dez/07

-

0,833

21,67

0,33

jan/08

-

0,833

20,83

0,32

fev/08

-

0,833

20,00

0,31

mar/08

-

0,833

19,17

0,29

abr/08

-

0,833

18,33

0,28

mai/08

-

0,833

17,50

0,27

jun/08

-

0,833

16,67

0,26

49,17

0,75

20% do INV
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jul/08

-

0,833

15,83

0,24

ago/08

-

0,833

15,00

0,23

set/08

-

0,833

14,17

0,22

out/08

-

0,833

13,33

0,20

nov/08

-

0,833

12,50

0,19

dez/08

-

0,833

11,67

0,18

jan/09

-

0,833

10,83

0,17

fev/09

-

0,833

10,00

0,15

mar/09

-

0,833

9,17

0,14

abr/09

-

0,833

8,33

0,13

mai/09

-

0,833

7,50

0,11

jun/09

-

0,833

6,67

0,10

jul/09

-

0,833

5,83

0,09

ago/09

-

0,833

5,00

0,08

set/09

-

0,833

4,17

0,06

out/09

-

0,833

3,33

0,05

nov/09

-

0,833

2,50

0,04

dez/09

-

0,833

1,67

0,03

jan/10

-

0,833

0,83

0,01

fev/10

-

0,000

0,00

0,00

mar/10

-

0,000

0,00

0,00

abr/10

-

0,000

0,00

0,00

mai/10

-

0,000

0,00

0,00

jun/10

-

0,000

0,00

0,00

ANEXO III
Mês/
Ano

Investimentos realizados

jan/00

100,000

fev/00

0,000

0,833

1,53

2,36

mar/00

200,000

0,833

1,52

-197,65

abr/00

0,000

2,500

4,57

7,07

mai/00

0,000

2,500

4,53

7,03

jun/00

0,000

2,500

4,49

6,99

jul/00

0,000

2,500

4,45

6,95

ago/00

0,000

2,500

4,41

6,91

set/00

0,000

2,500

4,38

6,88

out/00

0,000

2,500

4,34

6,84

nov/00

0,000

2,500

4,30

6,80

dez/00

0,000

2,500

4,26

6,76

jan/01

0,000

2,500

4,22

6,72

fev/01

0,000

2,500

4,18

6,68

𝐷𝐸𝑃𝑚𝑒𝑛𝑠𝑎

INV x
𝑇𝑅𝑚𝑒𝑛𝑠𝑎𝑙

Fluxo de Caixaa)

-100,00
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mar/01

0,000

2,500

4,15

6,65

abr/01

0,000

2,500

4,11

6,61

mai/01

0,000

2,500

4,07

6,57

jun/01

0,000

2,500

4,03

6,53

jul/01

0,000

2,500

3,99

6,49

ago/01

0,000

2,500

3,95

6,45

set/01

0,000

2,500

3,92

6,42

out/01

0,000

2,500

3,88

6,38

nov/01

0,000

2,500

3,84

6,34

dez/01

0,000

2,500

3,80

6,30

jan/02

0,000

2,500

3,76

6,26

fev/02

0,000

2,500

3,73

6,23

mar/02

0,000

2,500

3,69

6,19

abr/02

0,000

2,500

3,65

6,15

mai/02

0,000

2,500

3,61

6,11

jun/02

0,000

2,500

3,57

6,07

jul/02

0,000

2,500

3,53

6,03

ago/02

0,000

2,500

3,50

6,00

set/02

0,000

2,500

3,46

5,96

out/02

0,000

2,500

3,42

5,92

nov/02

0,000

2,500

3,38

5,88

dez/02

0,000

2,500

3,34

5,84

jan/03

0,000

2,500

3,30

5,80

fev/03

0,000

2,500

3,27

5,77

mar/03

0,000

2,500

3,23

5,73

abr/03

0,000

2,500

3,19

5,69

mai/03

0,000

2,500

3,15

5,65

jun/03

0,000

2,500

3,11

5,61

jul/03

0,000

2,500

3,07

5,57

ago/03

0,000

2,500

3,04

5,54

set/03

0,000

2,500

3,00

5,50

out/03

0,000

2,500

2,96

5,46

nov/03

0,000

2,500

2,92

5,42

dez/03

0,000

2,500

2,88

5,38

jan/04

0,000

2,500

2,85

5,35

fev/04

0,000

2,500

2,81

5,31

mar/04

0,000

2,500

2,77

5,27

abr/04

0,000

2,500

2,73

5,23

mai/04

0,000

2,500

2,69

5,19

jun/04

0,000

2,500

2,65

5,15

jul/04

0,000

2,500

2,62

5,12

ago/04

0,000

2,500

2,58

5,08
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set/04

0,000

2,500

2,54

5,04

out/04

0,000

2,500

2,50

5,00

nov/04

0,000

2,500

2,46

4,96

dez/04

0,000

2,500

2,42

4,92

jan/05

0,000

2,500

2,39

4,89

fev/05

0,000

2,500

2,35

4,85

mar/05

0,000

2,500

2,31

4,81

Investimentos realizados

𝐷𝐸𝑃𝑚𝑒𝑛𝑠𝑎

INV x
𝑇𝑅𝑚𝑒𝑛𝑠𝑎𝑙

Mês/
Ano

Fluxo de Caixaa)

abr/
05

0,000

2,500

2,27

4,77

mai/
05

0,000

2,500

2,23

4,73

jun/
05

0,000

2,500

2,19

4,69

jul/
05

0,000

2,500

2,16

4,66

ago/
05

0,000

2,500

2,12

4,62

set/05

0,000

2,500

2,08

4,58

out/
05

0,000

2,500

2,04

4,54

nov/
05

0,000

2,500

2,00

4,50

dez/
05

0,000

2,500

1,96

4,46

jan/
06

0,000

2,500

1,93

4,43

fev/
06

0,000

2,500

1,89

4,39

mar/
06

0,000

2,500

1,85

4,35

abr/
06

0,000

2,500

1,81

4,31

mai/
06

0,000

2,500

1,77

4,27

jun/
06

0,000

2,500

1,74

4,24

jul/
06

0,000

2,500

1,70

4,20

ago/
06

0,000

2,500

1,66

4,16

set/06

0,000

2,500

1,62

4,12

out/
06

0,000

2,500

1,58

4,08

nov/
06

0,000

2,500

1,54

4,04

dez/
06

0,000

2,500

1,51

4,01

jan/
07

0,000

2,500

1,47

3,97
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fev/
07

0,000

2,500

1,43

3,93

mar/
07

0,000

2,500

1,39

3,89

abr/
07

0,000

2,500

1,35

3,85

mai/
07

0,000

2,500

1,31

3,81

jun/
07

0,000

2,500

1,28

3,78

jul/
07

0,000

2,500

1,24

3,74

ago/
07

0,000

2,500

1,20

3,70

set/07

0,000

2,500

1,16

3,66

out/
07

0,000

2,500

1,12

3,62

nov/
07

0,000

2,500

1,08

3,58

dez/
07

0,000

2,500

1,05

3,55

jan/
08

0,000

2,500

1,01

3,51

fev/
08

0,000

2,500

0,97

3,47

mar/
08

0,000

2,500

0,93

3,43

abr/
08

0,000

2,500

0,89

3,39

mai/
08

0,000

2,500

0,85

3,35

jun/
08

0,000

2,500

0,82

3,32

jul/
08

0,000

2,500

0,78

3,28

ago/
08

0,000

2,500

0,74

3,24

set/08

0,000

2,500

0,70

3,20

out/
08

0,000

2,500

0,66

3,16

nov/
08

0,000

2,500

0,63

3,13

dez/
08

0,000

2,500

0,59

3,09

jan/
09

0,000

2,500

0,55

3,05

fev/
09

0,000

2,500

0,51

3,01

mar/
09

0,000

2,500

0,47

2,97

abr/
09

0,000

2,500

0,43

2,93

mai/
09

0,000

2,500

0,40

2,90
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jun/
09

0,000

2,500

0,36

2,86

jul/
09

0,000

2,500

0,32

2,82

ago/
09

0,000

2,500

0,28

2,78

set/09

0,000

2,500

0,24

2,74

out/
09

0,000

2,500

0,20

2,70

nov/
09

0,000

2,500

0,17

2,67

dez/
09

0,000

2,500

0,13

2,63

jan/
10

0,000

2,500

0,09

2,59

fev/
10

0,000

1,667

0,05

1,72

mar/
10

0,000

1,667

0,03

1,69

abr/
10

0,000

0,000

0,00

0,00

mai/
10

0,000

0,000

0,00

0,00

jun/
10

0,000

0,000

0,00

0,00
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ANÁLISE DO PROCESSO DE ESCOLHA E
IMPLANTAÇÃO DO BSC: EM UMA AGÊNCIA
REGULADORA
RESUMO
Este trabalho propõe analisar, stricto sensu, a possível adaptação do Balanced Scorecard
BSC às entidades de regulação na ótica de uma Agência Reguladora. Para a consecução da
finalidade supra, o tema foi investigado a partir de fontes documentais diversas que vão desde
estudos acadêmicos de caráter exploratório até demonstrações na praxe destes, onde a
aplicação do BSC ao setor objeto deste trabalho já tenha sido de algum modo estudada. Por fim,
será discutida a capacidade de adaptação que apresenta uma ferramenta de gestão como o
BSC, em virtude das necessidades de desenho e implantação da Gestão Estratégica em
Agências Reguladoras e a apropriação do método frente aos desafios da Regulação.
Palavras-chave: BSC, Balanced Scorecard, Estratégia, Regulação.
INTRODUÇÃO
A lei de Pareto (ou princípio 80/20) foi criada pelo economista italiano Vilfredo Pareto. A
argumentação básica desta lei diz que: 80% das consequências advêm de 20% das causas.
Para se ter um melhor entendimento, tentaremos exemplifica-lo. Segundo o economista italiano:
80% da riqueza mundial está nas mãos de 20% das pessoas, 80% da poluição é causada por
20% dos países ou que 80% da receita de uma empresa provém de 20% dos clientes. As
percentagens podem variar entre 85/15 ou 75/25, dependendo dos problemas analisados. Mas a
verdade é que dificilmente fogem a esta proporção.
Em termos de organização de trabalho e mais especificamente no que diz respeito ao
planejamento, trazendo os princípios de Pareto, podemos deduzir que as ações empresariais
atualmente são executadas com esforço de 80% e resultado médio de 20%. Dando continuidade
ao raciocínio, em média, mais de 75% do valor de mercado das empresas resulta de ativos
intangíveis que não são captados pelos critérios de avaliação tradicionais. Logo uma empresa só
é consolidada de fato, ou seja, tangível por 25% do seu ativo.
Com base no argumento, é pouco provável conseguir gerenciar aquilo que não se consegue
medir. Além disso, se a reflexão for ao outro extremo, pode-se acreditar que é possível a
aplicação da lei no contra fluxo, criando maneiras e técnicas que confirmem a argumentação
básica de Pareto, qual seja 80% dos resultados executivos a partir de 20% de esforço
empresarial.
Não se pode afirmar, mas parece que a metodologia criada pelos autores Kaplan e Norton1 , por
coincidência ou crença teórica, desenvolveram um sistema de avaliação do desempenho
revolucionário, denominado Balanced Scorecard - BSC, que possibilita a quantificação e
entendimento desses intangíveis críticos, como pessoas, informação e cultura, na transformação
de ativos tangíveis, resultados.
Trata-se de uma visão balanceada e integrada de uma organização, o BSC permite descrever a
estratégia de forma muito clara, por intermédio de quatro perspectivas: financeira, clientes/
resultados, processos internos e aprendizado e crescimento. Sendo que todas são interligadas,
formando uma relação ou cadeia de causa e efeito.
Desde sua criação, o BSC vem sendo utilizado, inicialmente por centenas de organizações
privadas, a partir de 2000, foi amplamente difundida no setor público e ONG´s no mundo inteiro,
chegando a ser considerado pela renomada revista Harvard Bussiness Review como uma das
práticas de gestão mais revolucionárias e importantes dos últimos 75 anos.
Muito do seu sucesso provavelmente deveu-se a forte discussão em meados da década de 90,
sobre a queda na representatividade da utilização de somente indicadores financeiros e
contábeis na análise de desempenho, demonstrando o foco da gestão sobre os ativos tangíveis,
tão somente, daí sua fragilidade.
Professores da Harvard Bussiness School que desenvolveram a metodologia de medição e gestão de
desempenho, Balanced Scorecard (BSC).
1
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A recente adoção do BSC como tecnologia de gestão por parte de empresas brasileiras e o
excesso de euforia sobre o tema pode questionar o uso do BSC como mais um modismo de
gestão. A busca pela melhor forma de realizar a gestão estratégica em organizações públicas,
para fins deste trabalho, mais especificamente em Agências Reguladoras, tem sido alvo de
questionamentos no campo da regulação, uma vez que o PROREG2, vem aliando várias práticas
regulatórias, ao planejamento estratégico, citemos o caso das Agendas Regulatórias, propondo
alternativas para enfrentar os vários cenários próprios da regulação.
Esses fatores foram os motivadores para a escolha de um estudo dedicado à seguinte questão:
até que ponto o projeto de construção e implementação de Planejamentos Estratégicos em
Agências Reguladoras possui coerência com a metodologia sugerida por Kaplan e Norton?
O BSC conceitos fundamentais
A história demonstra que a medição do desempenho esteve presente como forma de monitorar,
nortear, e se necessário, corrigir os esforços e andamento da organização. Ou ainda mesmo,
utilizar tais indicadores apenas como uma maneira de avaliação de investimento. Durante anos, a
gerência foi subsidiada por informações contábeis e financeiras, que, apesar de extrema
relevância, deixavam de lado outros fatores importantes na agregação de valor dos produtos ou
serviços oferecidos.
Nesse sentido, há uma evolução nas técnicas e procedimentos adotados na busca pela
qualidade, exemplificados em tecnologias de gestão (como o Total Quality Management, sistema
Just in Time de produção, a reengenharia, entre outros), e na identificação de indicadores chave
de desempenho e desenvolvimento como o BSC que vem sendo utilizado amplamente em
empresas norte-americanas e europeias.
Atualmente as empresas tanto privadas quanto públicas necessitam de ferramentas que as
norteiem sobre o desenvolvimento dos seus negócios, sua posição no mercado, andamento de
suas operações, e que facilitem a comunicação e a motivação das partes envolvidas no
direcionamento de seus esforços e alinhamento com os objetivos estratégicos da empresa.
Dessa forma, o conceito de BSC pode proporcionar grandes discussões a esse respeito, e por
meio de pesquisa bibliográfica juntamente com a atuação empírica será possível avaliar as
contribuições do modelo para o âmbito regulatório.
O BSC, desenvolvido por Robert Kaplan e David Norton na década de 90, nasce a partir de um
estudo feito em doze organizações com a finalidade de desenvolverem um novo modelo de
avaliação do desempenho. Como novidade, a concepção de um instrumento de gestão com as
seguintes características:
O BSC concentra a gestão na estratégia da organização, traduzindo esta em objetivos, iniciativas
e indicadores, em quatro perspectivas;
Projeta-se além da perspectiva financeira tradicional, contemplada, por exemplo, no TDB, aquele
modelo passou a incluir três perspectivas adicionais - Clientes, Processos Internos,
Aprendizagem e Crescimento, o que permite gerir fatores intangíveis fundamentais à avaliação do
desempenho.
Todas as perspectivas do BSC devem, por isso, ter os seus objetivos, indicadores, metas e
iniciativas muito bem definidos e explicitados, proporcionando um equilíbrio entre os objetivos de
curto e de longo prazo, e entre os resultados pretendidos e os recursos necessários para o seu
alcance.

Programa de Fortalecimento da Capacidade Institucional para Gestão em Regulação - PRO- REG, tem a
finalidade de contribuir para a melhoria do sistema regulatório, da coordenação entre as instituições que
participam do processo regulatório exercido no âmbito do Governo Federal, dos mecanismos de prestação
de contas e de participação e monitoramento por parte da sociedade civil e da qualidade da regulação de
mercados.
2
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Pese o fato de o BSC ter sido criado e desenvolvido para aplicação nas empresas do setor
privado, as organizações do setor público e do setor não governamental (No Profit Sector) não
estiveram de todo alheias aos benefícios da sua implementação. Nesse mesmo sentido afirma
Pinto (2004) que:
Estas organizações perceberam rapidamente que o BSC,
depois de algumas adaptações específicas, as quais resultam
fundamentalmente de diferenças que estão na base da
distinção entre gestão privada e gestão pública (missão,
responsabilidade, stakeholders, objetivos, estratégia, avaliação
da performance), continuava a se afirmar como poderosa
ferramenta de gestão para comunicar, implementar e avaliar a
execução da estratégia em setores diferentes do privado.
Com base nessa abordagem, a organização pública, dada esta adaptação deve dar resposta a
quatro questões básicas:
Quem definimos como cliente? Como criamos valor para
nosso cliente? - A questão que se coloca é a de saber como
deveríamos ser vistos pelos nossos clientes para alcançarmos
a visão;
Como ter processos eficientes e eficazes? - A organização
deve identificar quais os processos em que pode alcançar a
excelência, diferenciando-se dos seus concorrentes;
Como ter pessoal motivado e preparado para dar continuidade
a cadeia de valor? – Entendimento das organizações quanto à
capacidade para continuar a criar valor com motivação e
aperfeiçoamento;
Como alcançar equilíbrio entre suas receitas e despesas? Por fim na perspectiva financeira, a
organização sem fins lucrativos deve saber como equilibrar as receitas disponíveis, na maioria
escassas, frente às despesas necessárias a manutenção do órgão.
Em complemento, o quadro abaixo permite identificar, a partir de Pinto (2004), as principais
diferenças encontradas na comparação que se faça entre os modelos de BSC concebidos para
um e outro setor (privado e público):
Tabela 1 – Quadro diferença BSC – Setor Público e Privado
SETOR
PRINCIPAIS DIFERENÇAS

Objetivo final

Público
Aumento do valor para os cidadãos e
stakeholders pelos resultados e
impacto de suas atividades inerentes à
sua missão e valores.

Privado
Aumento de valor para os investidores através da
obtenção de resultados financeiros crescentes.
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Perspectiva do Cliente/Resultado

Perspectiva Financeira

Fator
de
r e s t r i ç ã o ou
contingenciamento. Associa-se a
questão do controle orçamentário e à
necessidade de oferecer bens e
serviços ao cidadão a baixos custos.

Rentabilidade financeira é a sua principal razão de ser.

Topo do BSC
P e r s p e c t i v a
Financeira

Pinto (2004)
Como ponto comum entre os modelos do BSC para os setores público e privado, e posicionado
no centro do modelo está a estratégia. De acordo com Pinto (2004):
“(…) a estratégia é o elemento que está na origem do BSC e
que assegura a sua consistência, continuidade e versatilidade
como ferramenta de gestão, independentemente de se estar
perante uma empresa privada, um serviço público ou uma
organização não governamental sem fins lucrativos.”
Note-se ainda que o BSC não está limitado às quatro perspectivas anteriormente mencionadas.
Assim, também para Bocci (2005)3 , a metodologia do BSC pode ser satisfatoriamente adotada
pelas entidades públicas. Certo é que o quadro original deverá ser adaptado às diferentes
necessidades deste tipo de organizações. Contudo, a única alteração importante a fazer consiste
na "arquitetura” de perspectivas que o suporta.
Todos os outros principais conceitos relacionados com esta ferramenta, tais como alinhamento, o
foco na estratégia, as relações de causa e efeito, necessitam de apenas pequenas alterações. O
mesmo autor releva ainda a importância de alterar a designação clientes, presente na perspectiva
de topo, para “comunidade”, vista como a célula social composta pelos cidadãos em sua relação
com o Estado.
Tal alteração, parecendo inicialmente acessória, torna-se nesse contexto, de fato, adequada. O
autor chama-nos a atenção para a particularidade da relação entre o Estado e os cidadãos, não
podendo estes últimos serem entendidos como clientes porque “uma das peculiaridades de ser
cliente é a liberdade de escolha na aquisição de um bem ou serviço. Como cidadãos, por vezes,
somos obrigados a adquirir bens ou serviços fornecidos por administrações públicas que operam
num ambiente monopolista”.
O autor vai ainda mais longe ao sugerir a divisão da perspectiva “cidadãos” em quatro
dimensões:
1. Cidadão como cliente;
2. Cidadão como proprietário;
3. Cidadão como sujeito às leis;
4. Cidadão como parceiro;
Tal opinião é ainda partilhada por Neves (2002, 90). Para a autora, os cidadãos ou entidades
assumem em relação aos serviços públicos diferentes tipos de relação, tais como:

• relações de cidadania: de quem exerce os seus deveres e os seus direitos em relação ao
Estado – eleitor, serviço militar, por exemplo;
• à relação específica de contribuinte: enquanto agente ativo do exercício do papel de
acionista do Estado;
• à relação de cliente ou usuário de um serviço público: quando se dirige ao mesmo para
adquirir esse serviço;
• à relação de beneficiário de um serviço: estudante numa escola pública, por exemplo.

Note-se ainda que o BSC pode ser adaptado quer no tocante à criação de outras perspectivas
quer no que toca à sua reestruturação, em conformidade com as necessidades da organização e/
ou do setor em que o BSC irá ser implementado. Contudo, os objetivos e medidas a serem
avaliados devem incidir sobre fatores susceptíveis de causar modificações significativas no
contexto da sua adaptação.

3

Tradução livre
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Fonte: Planejamento Estratégico da ADASA 2013
A concepção de modelo de BSC aplicado à ADASA
Para a ADASA (2013), as perspectivas que serviram de base à construção do seu modelo de BSC
são exatamente as mesmas da versão original. Contudo, e “reconhecendo que os modelos
teóricos, para que tenham aplicabilidade, têm que ser adaptados à realidade de cada
organização”, adaptaram-se, algumas situações, às atividades próprias da Agência os fatores
considerados críticos (ou vetores de análise) para a definição dos objetivos e projetos de cada
perspectiva.
O BSC da ADASA, no horizonte temporal que vai 2012 a 2020, firma-se na proposta contida em
sua Agenda de Mudança, esta agenda compara a situação vigente, capacidade e processos
relativos ao desempenho e ao negócio, com alvos para o horizonte 2020.
Assim, assenta o seu modelo em quatro perspectivas estratégicas decompostas em 28 (vinte e
oito) objetivos estratégicos que servem como ponto de partida para cada unidade orgânica/área
definir, em cascata, seus painéis de contribuição, compostos por iniciativas estratégicas, que
serão revistas a cada ano em questão.
A pretensão é que posteriormente, este processo culminará com a fixação dos objetivos
individuais para cada servidor, no âmbito do Sistema Integrado de Avaliação de Desempenho da
ADASA (SIADA).
Desse modo no caso da Agência, objeto do estudo, a estratégia foi decomposta em cinco
dimensões ou perspectivas:
•
•
•
•
•

Compromisso com a Sociedade
Negócio
Processos Internos
Financeira
Aprendizado e Crescimento

Assim, de acordo com o modelo teórico proposto por Pinto (2004), o modelo diferencial do BSC
aplicado a ADASA pode ser assim apresentado:
É nesta óptica que apresentamos um exemplo de um BSC reestruturado, aplicável a uma
entidade pública, Agência Reguladora, no caso a ADASA:
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Fonte: produzido pelos autores
Compromisso com a Sociedade
Esta perspectiva traduz a missão e a visão da Agência em objetivos específicos que devem ser
comunicados a toda entidade. Permite também a clara identificação do porquê da existência da
ADASA, priorizando o que importa, para que a entidade alcance seus objetivos no horizonte
temporal pré-determinado.
Missão
Regular e promover a gestão sustentável dos recursos hídricos, a qualidade e a universalização dos
serviços públicos de energia e saneamento básico, em benefício da sociedade do Distrito Federal.

Visão
Ser reconhecida como referência nacional na regulação e promoção da gestão sustentável dos recursos
hídricos e da qualidade e universalização dos serviços públicos de energia e saneamento básico.

Negócio
Segundo a perspectiva do negócio, deve ser utilizado um conjunto de indicadores relativos à
“Regulação de Serviços Públicos de Energia e Saneamento Básico” e “Gestão Sustentável de
Recursos Hídricos”, a seus clientes: cidadãos, usuários de serviços públicos, prestadores de
serviços públicos regulados e Governo, devendo estabelecer-se entre eles uma cadeia de
relações: segurança de mercado; qualidade; universalização; preços justos, participação social e
implementação de políticas públicas.
Além disso, permite a clara identificação e avaliação das propostas de valor dirigidas a esses
clientes. Segundo Kaplan e Norton (1996) o conjunto de ofertas de valor deve ser sempre
específico e próprio de cada instituição. No entanto, deve incluir fatores-chave, que determinam
a satisfação dos clientes, nomeadamente o prazo de entrega, a qualidade e, no caso específico,
sua efetividade.
Processos Internos
Constitui-se na análise dos processos internos da Agência, incluindo a identificação dos recursos
e das capacidades necessárias para elevar o nível interno de qualidade. O Mapa considera os
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processos internos de toda a cadeia da ADASA e inclui o processo de inovação, de operações e
pós-serviço.
O desempenho de qualquer organização perante os clientes é determinado pelos processos,
decisões e ações desenvolvidos no seu interior. Nessa perspectiva, a entidade deve identificar
quais as atividades e quais os processos necessários para assegurar a satisfação das
necessidades dos clientes. Os indicadores internos do BSC devem focar- se nos processos
internos que terão maior impacto na satisfação dos clientes e também na satisfação dos
objetivos financeiros da Agência
Kaplan e Norton (1992) consideram que existe um modelo genérico de cadeia de valor pelo qual
todas as empresas se podem reger quando da concepção da perspectiva interna do BSC,
embora cada empresa tenha um conjunto de atividades específico que leva à criação de valor.
Financeira
O BSC incentiva as unidades de negócios a vincularem seus objetivos financeiros à estratégia
corporativa. Os objetivos financeiros servem de base para todas as outras perspectivas do BSC.
O BSC deve contar a história da estratégia, começando com os objetivos financeiros de longo
prazo, e em seguida, ligando-os as ações que devem ser tomadas com os processos financeiros,
clientes, processos internos e funcionários finalmente e sistemas para entregar o desempenho,
de longo prazo, desejado. Os objetivos financeiros e as métricas devem definir o desempenho
financeiro esperado que dará suporte à estratégia.
Aprendizagem e Crescimento
Nesta perspectiva do BSC, deve identificar-se qual a infraestrutura que a empresa deve adotar
para poder crescer e desenvolver-se no longo prazo. Assim sendo, a Agência como um todo
(reguladores, colaboradores e gestores) deve trabalhar em conjunto no processo contínuo de
aprendizagem e aperfeiçoamento da organização. Kaplan e Norton (1996) defendem que existem
três fontes para a aprendizagem e crescimento da empresa, que são as pessoas, os sistemas e
os procedimentos organizacionais. A finalidade desta perspectiva do BSC na entidade consiste
em investir na reciclagem e requalificação dos reguladores, na melhoria dos sistemas de
informação e no alinhamento de procedimentos e rotinas da ADASA.
Análise da utilização do BSC no Planejamento Estratégico da ADASA
A ADASA adotou a metodologia BSC no ano de 2012, primeiro como uma evolução natural do
modelo de planejamento e de monitoramento da performance existente e, mais tarde, a partir de
uma revisão, no ano de 2013, como sistema de gestão estratégica, já no planejamento a longo
prazo para 2020.
Percebe-se, que a adopção do BSC acabou por funcionar como força motriz para avanços em
vários níveis da gestão, em especial no que toca aos fluxos de comunicação e mecanismos de
avaliação e medição do desempenho relacionados.
A segunda fase de adoção do BSC, prevista para 2015, será também marcada pela
implementação de um sistema de informação, através do qual a ADASA pretende efetuar o
controle on-line dos níveis de desempenho e monitorizar com maior exatidão as ações corretivas
da performance. No seguimento, iniciaram-se as reuniões de pilotagem estratégica, promovidas
trimestralmente pelo Comitê de Gestão Estratégica – CGE.
Por fim, divulgamos parcialmente os resultados obtidos pela Agência desde a adoção do BSC na
entidade. Os números parecem, de fato, “falar por si”, justificando, decisivamente, a continuidade
de um modelo inovador de gestão adoptado por uma agência reguladora, cujos benefícios são
extensíveis a toda comunidade.
Vejamos então, os principais dados relativos ao desempenho da ADASA desde a implementação
do planejamento estratégico, utilizando o BSC:
Tabela 2 – Desempenho da Carteira de Indicadores da ADASA em 2014
DESEMPENHO

QUANTIDADE DE
INDICADORES

Abaixo de 50% da meta

0

Entre 50% e 100% da meta

2

% DO TOTAL DE
INDICADORES
0
33,333
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Acima de 100% da meta

4

66,666

TOTAL

6

100,00

Fonte: COMP/SPE
Considerações finais
De acordo com Neves (2002, 56), “os desafios e problemas com que as organizações têm vindo
a ser confrontadas só encontram resposta cabal no quadro de um novo paradigma
organizacional.” Daí a motivação da adoção de novos modelos de gestão, culturais e
organizacionais pela Administração Pública. É nesta fase de mudança que se revela premente a
necessidade de implementar uma ferramenta de gestão estratégica e operacional de significativo
impacto como o BSC, principalmente em Agências reguladoras.
Da revisão de literatura efetuada, é possível verificar que é relativamente consensual a
necessidade apontada por diversos autores de efetuarem determinadas modificações na
estrutura padrão do BSC, quando da passagem do modelo típico deste instrumento adotado no
setor privado para o setor público. Pese embora essas considerações, mais
ou menos
significativas, acompanhamos ao longo do trabalho, em termos sintéticos, um caso de sucesso
da aplicação deste instrumento na escolha e desenho do planejamento estratégico de uma
Agência Reguladora, sem que para tal fossem requeridos quaisquer ajustamentos.
Obviamente que o BSC, ao facilitar a implementação da estratégia, não garante necessariamente
o seu sucesso, uma vez que este depende de fatores tão diversos como a capacidade de
concepção da estratégia, da sua adequação, e da capacidade de inovação e dinamismo por
parte dos gestores. Certo é, no entanto, que a flexibilidade deste instrumento tem permitido sua
aplicação a diversos setores, de diferentes tipos de organizações, prestando grande contributo
na formulação e implementação da estratégia. Esta, traduzida em objetivos e indicadores
facilmente comunicáveis, fomentam a motivação de todos os colaboradores no sentido da sua
concretização.
O referido estudo de caso permitiu a análise da adoção e do processo de implantação do
Balance Scorecard em uma Agência Reguladora, e acabou por demonstrar que o modelo
adotado pela entidade referida está adequado à metodologia proposta por esta tecnologia de
gestão.
O trabalho explorou e procurou dar resposta aos seguintes questionamentos:

• Os motivos que levaram a Agência a utilizar o BSC e se estes eram coerentes com a
•
•
•
•

proposta da metodologia de BSC sugerida por Kaplan e Norton?
O novo ambiente institucional para o mercado regulado pela agência leva a repensar sua
atuação, e planejar estrategicamente seus desafios?
A fim de reduzir a lacuna entre o que é planejado estrategicamente e o que é de fato
implementado, a adoção do BSC pela Agência foi uma boa decisão?
Por meio do BSC a Agência conseguirá implementar a estratégia, monitorar a implantação,
fazer com que a estratégia seja objetivo de todos na organização, e consolidar a entidade
como organização focada na estratégia?
Estes motivos vão de encontro aos motivos apresentados pelos autores da metodologia?

Com a conclusão do trabalho resta demonstrado que o BSC pode, assim, ser um instrumento
estratégico versátil que, agrupando os objetivos em quatro ou mais perspectivas, ligadas entre si
através de relações de causa e efeito, consegue medir quer
a componente tangível quer a intangível, essencial para a sobrevivência das organizações
públicas, em especial as Agências Reguladoras.
Ademais, foi possível comprovar que a partir de uma avaliação na escolha e desenvolvimento
eficiente do modelo é possível que as Agências Reguladoras, como outros órgãos públicos, se
capacitem a acompanhar os objetivos concebidos dentro de cada perspectiva, controlando e
monitorando os resultados alcançados a partir dos indicadores para este efeito selecionados,
permitindo alcançar ganhos de efetividade e em última instância melhoria da atuação regulatória.

616

IX Congresso Brasileiro de Regulação e 3º ExpoABAR

Referências Bibliográficas
Almeida, B. (2005). O sector cooperativo em Portugal: Aspectos económicos. Revista Revisores e
Auditores. 28.
Bocci, F. (2005). A new BSC architecture for the Public Sector. Disponível em http://
www.balancedscorecardreview.it/c2005/Bocci-EGPA2005.pdf. Último acesso em 15 de abril de
2015.
Chris Wilson, David Hagarty, Julie Gauthier, (2003) "Results using the balanced scorecard in the
public sector", Journal of Corporate Real Estate, Vol. 6 Iss: 1, pp.53 – 64
Kaplan, R. e Norton, D. (2001). The strategy focused organization: how balanced scorecard
companies thrive in the new business environment. Harvard Business School Publishing
Corporation.
Kaplan, R. e Norton, D. (2005). The oﬃce of strategy management. Harvard Business Review.
Neves, A. (2002). Gestão na administração pública. Pergaminho: Lisboa.
Pinto, F. (2004). A avaliação da performance e o balanced scorecard no contexto da
administração pública.
Disponível
e m h t t p : / / w w w. f r a n c i s c o j s p i n t o . c o m / p d f /
Texto_da_Conferencia.pdf. Último acesso em 20 de abril de 2015.

617

IX Congresso Brasileiro de Regulação e 3º ExpoABAR

O TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS,
DESAFIOS DA REGULAÇÃO, CONTROLE E
FISCALIZAÇÃO EM UM PAÍS CHAMADO PARÁ
Antonio Paulo Monteiro de Souza
Engenheiro Mecânico com especialização em transporte e trânsito; Técnico em regulação da
ARCON – Agência Estadual de Regulação e Controle do Estado do Pará; Perito credenciado da
área de Mecânica da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Raimundo Celso Rodrigues da Cruz
Professor e Supervisor de Fiscalização da ARCON.
Fernando Tobias Gonçalves
Advogado e Chefe de Núcleo Regional da SETRAN - Secretaria de Transportes do Estado do
Pará.
Gilberto Felipe Barbosa Junior
Economista e Diretor Geral da SEMOB – Secretaria de Mobilidade Urbana de Belém.
Endereço: Rua dos Tamoios, 1578 - Batista Campos – Belém – Pará - CEP 66025-540 +55(XX)91-3213- 3401 – e-mail; antonio.msouza@arcon.pa.gov.br
RESUMO
O objetivo do órgão gestor sempre será a melhoria qualitativa e quantitativa (oferta) do transporte
hidroviário intermunicipal de passageiros, identificando os anseios dos usuários, como seus
deslocamentos, meios de transportes, condições de conforto e segurança, e atuando no
controle, regulação e fiscalização das empresas operadoras do sistema, na busca de uma
prestação de serviços com regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade,
generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.
As informações obtidas através de fiscalização / pesquisa de campo e de solicitações,
reclamações, elogios e demandas oriundos dos canais de contato do órgão gestor, identificou
como fator negativo, a operacionalização do transporte intermunicipal de passageiros com
embarcações, em sua maioria, de madeira com mais de 30(trinta) anos, realizadas por pessoas
físicas (não jurídicas), sem documentações obrigatórias inclusive de órgãos como a Capitania dos
Portos, os quais não trazem aos usuários garantias dos seus direitos como a gratuidade, seguro
em casos de acidentes ou extravio de bagagens, o que torna necessária a intervenção do órgão
regulador.
PALAVRAS CHAVES: Transporte hidroviário, Intermunicipal, Passageiros, Estado do Pará,
Fiscalização.
TEXTO
Considerando um país chamado Pará, com extensão de 1.247.689,515 km², onde cabem dentro
dessa sua dimensão geográfica os países da França, Espanha e Portugal ou ainda toda a Região
Sudeste do Brasil.
Considerando sua malha hidroviária, tendo como eixos principais os Rios Amazonas, Trombetas,
Tapajós, Xingú, Tocantins e Capim, onde as distâncias são determinadas em horas ou até mesmo
dias, foram identificadas as regiões do Estado onde ocorreriam os pontos negativos do
transporte hidroviário, os quais necessitavam de uma intervenção com resposta rápida nestes
pontos.
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Figura 01- Mapa hidrográfico do Estado do Pará, fonte:http://www.mapas-brasil.com/para.htm
Juntamente com entidades parceiras como o Ministério Público Estadual, Capitanias dos Portos,
Companhia dos Portos Hidroviários, Polícia Militar, Grupamento Fluvial e ARCON, foi formado o
Fórum Estadual Permanente de discussão e também de ações conjuntas no sistema hidroviário,
sendo a região do Marajó a ser visitada como primeira ação, notificando operadores irregulares,
vistoriando embarcações cadastradas e conscientizando usuários de seus direitos através de
folders e campanhas educativas nos meios de comunicação.

Figura 02- Folders para campanhas educativas
Os resultados obtidos desde a implementação destas ações, iniciada em 2014 foram, realizados
dois processos licitatórios, um na região do Marajó ligando à capital Belém as cidades de
Salvaterra e Soure, e na ligação entre as cidades de Santarém e Itaituba na região Centro Oeste
do Estado. E ainda por outorga através de autorização novas empresas, obteve-se redução nos
índices de reclamações, principalmente naqueles referentes aos direitos dos usuários. A vinda
destes operadores que estavam a margem da legislação integrou o Estado do Pará, melhorando
a relação entre operadores, usuários e o Estado, bem como estabeleceu os direitos e deveres
destes atores.
Paralelamente a criação deste fórum de discussão, a fiscalização da ARCON-PA atua em dois
tipos Fiscalização de Campo e Fiscalização de Escritório / Econômico-Financeira
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Figura 03- Barcos de madeira e transporte de passageiros em redes.
A Fiscalização de Campo subdivide-se em Fixa e Itinerante.

• A Fixa - apresenta postos permanentes em portos / terminais hidroviários de maior
concentração da demanda (Belém, Salvaterra, Santarém)

• A itinerante - composta por uma estrutura rotativa, e ocorre em pontos estratégicos do

sistema quando de eventos ou períodos atípicos, como férias por exemplo, ou ainda por
fato inusitado que necessite intervenção imediata.

A Fiscalização de Escritório / Econômico-Financeira.
Exige a verificação periódica da (in) adimplência de operadores, através dos seguintes
instrumentos:

•
•
•
•

BIM (Boletim de Informações Mensais);
Certificado referentes às embarcações (como C.S.N, C.T.S, C.N.B.L. e Seguro obrigatório);
Certificado de Registro de Operadores (Regularidade Fiscal);
Extrato Financeiro do Transportador. (taxas de regulação)

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Lei nº 6.099, de 30 de dezembro de 1997 cria a Agência de Regulação e Controle de Serviços
Públicos do Estado do Pará.
Resolução Arcon nº 09/2000, de 20 de setembro de 2000 disciplina a operação do serviço
hidroviário intermunicipal de travessias.
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Resumo
O cenário de crise hídrica que atinge a região sudeste do Brasil tem impactado fortemente os
mananciais que abastecem a macrometrópole paulista. O Sistema Cantareira, o principal sistema
produtor de água que abastece a região Metropolitana de São Paulo, foi o mais afetado pela
escassez de chuvas e afluências. O Sistema Cantareira é um dos oito sistemas produtores de
água que alimentam o Sistema Integrado Metropolitano é responsável pelo abastecimento de
água da Região Metropolitana de São Paulo por meio da produção e transporte de água potável
para cerca de 20 milhões de habitantes distribuídos em 29 dos 39 municípios da RMSP.
Aos órgãos de regulação e fiscalização tanto do manancial como dos sistemas de distribuição de
água, coube neste período, uma atuação diferenciada com a edição de regramentos específicos
para este cenário. Este trabalho busca identificar as principais ações dos órgãos reguladores e
dos operadores dos sistemas e consequentemente o impacto dessas ações no manejo do
manancial e dos sistemas de distribuição de água.
Palavras chave: sistema Cantareira, crise hídrica, regulação do saneamento.
Introdução
A região sudeste do país vem enfrentando desde 2013 um cenário de escassez de recursos
hídricos que tem impactado fortemente os serviços de abastecimento de água nos estados
afetados. Os órgãos de regulação, controle, fiscalização e operação dos recursos hídricos e
sistemas de abastecimento tem editado, para este momento, normas específicas que visam
adequar o uso dos recursos hídricos em um contexto territorial complexo. A Região
Metropolitana de São Paulo é atendida por um sistema integrado de serviços de esgotamento
sanitário e abastecimento de água. São 08 complexos responsáveis pela produção de água e o
maior deles é o Sistema Cantareira que foi o mais impactado pelo atual período de crise/
escassez de chuvas e afluências.
Este trabalho busca analisar um dos mais importantes sistemas de abastecimento de água
brasileiro: o Sistema Cantareira e o impacto no Sistema Integrado Metropolitano responsável pelo
abastecimento da Região Metropolitana de São Paulo. A escolha do Sistema Cantareira deve-se
a um duplo critério: dos 08 complexos responsáveis pela produção de água para a Região
Metropolitana de São Paulo o maior deles é o Sistema Cantareira que foi fortemente impactado
pelo atual período de crise de escassez de chuvas e afluências, e, pela natureza do Sistema
Cantareira que exige uma gestão/coordenação entre os entes federativos que envolvem um feixe
de capacidades e recursos que necessitam de uma abordagem intersetorial e territorial.
O artigo tem dois eixos centrais: o conflito de uso do recurso hídrico com a tentativa de articular
demandas da sociedade e a gestão/coordenação do Sistema Cantareira entre os entes
federativos. Este artigo analisa como o arranjo institucional (considerando todos os órgãos
envolvidos) e os atos publicados conduziram o uso e distribuição do recurso hídrico neste
período.
A análise está estruturada em duas questões: a) gestão do manancial - qual a centralidade das
normas editadas e em que medida elas desempenharam papel ativo ou passivo na recuperação
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do manancial; b) gestão do sistema de distribuição – quais foram as principais medidas adotadas
e seus reflexos.
Foram analisados os atos publicados dos órgãos: Agencia Nacional de Águas – ANA,
Departamento de Águas e Energia – DAEE, Ministério Público Federal - MPF, Ministério Público
Estadual – MPE, Agencia Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo –
ARSESP, Companhia Estadual de Saneamento Básico – SABESP, Comitê das Bacias
Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí – CBH-PCJ e Comitê da Bacia Hidrográfica
do Alto Tiete – CHB-AT. Também foram analisadas manifestações da sociedade civil organizada
dentro dos processos de audiência pública promovidos pela ARSESP.
A Crise Hídrica no Sudeste
O Diagnóstico do CEMADEN (Centro de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) que
realiza uma análise do ponto de vista hidro meteorológico da estação chuvosa 2013-2014 mostra
que ocorreu a formação de zona de alta pressão atmosférica que bloqueou a chegada das
frentes da Amazônia, da Zona de Convergência do Atlântico Sul e das frentes frias do Polo Sul,
alterando a dinâmica da região Sudeste do Brasil, caracterizada pela ausência das chuvas de
primavera e verão de 2013/2014. Neste período do ano hidrológico (outubro/13 a fevereiro/14)
ocorreram 444 mm de chuvas na região do Cantareira, quando a média é de 995 mm (-55 %). A
condição climatológica ao longo de 2014 continuou crítica, com as precipitações pluviométricas
muito abaixo das médias. As médias de chuvas no ano hidrológico 2013/14 ficaram bem abaixo
das médias históricas em todos os sistemas produtores da Região Metropolitana de São Paulo.
Como consequência direta da falta de chuvas, todos os sistemas produtores, sem exceção,
tiveram afluências abaixo das médias, prejudicando a recarga dos mananciais. A estiagem de
2014 foi um evento excepcional, sem precedentes na longa série histórica de observações. A
vazão média afluente aos reservatórios do Sistema Cantareira no ano de 2014 foi a menor da
série de 85 anos. A Crise Hídrica de 2014 acarretou uma mudança de paradigma, uma vez que,
até então, os registros indicavam que o ano de 1953 havia sido o mais crítico da história, quando
se registrou uma vazão média de 24,6 m³/s, mais que o dobro do observado em 2014.
O Sistema Cantareira
A implantação do Sistema Cantareira durou quase duas décadas. A construção se deu em duas
etapas, e iniciou-se com as obras de captação do rio Juquery, transpondo o maciço da Serra da
Cantareira. O Sistema Produtor de Água Cantareira foi inaugurado em 30 de dezembro de 1973.
Sua operação teve início em 1974 com o objetivo de incrementar o abastecimento público da
Região Metropolitana de São Paulo, então com aproximadamente 6 milhões de habitantes.
Naquele ano, o Ministério das Minas e Energia assinou a outorga do Sistema Cantareira, que
permitiria a adução de até 33 mil litros por segundo para abastecer a RMSP. A primeira etapa das
obras foi iniciada em 1965 pelo Departamento de Águas e Esgotos (DAE) que a repassou para a
então criada Companhia Metropolitana de Água de São Paulo (Comasp, fundada em 1968), e
posteriormente para a Sabesp (fundada em 1973). Esta primeira etapa de construção do sistema
contemplou o aproveitamento dos rios Juquery, Atibainha e Cachoeira, fornecendo vazão
nominal de 11 mil litros por segundo para São Paulo, e incluiu a construção das barragens dos
rios Cachoeira, Atibainha e Juquery, do Reservatório de Águas Claras, túneis e canais de
interligação e da Estação Elevatória de Santa Inês. Em 1976, teve início a segunda etapa de
construção do sistema, compreendendo as barragens dos rios Jaguari e Jacareí, que
propiciaram, a partir de 1981, a adução total de 33 mil litros por segundo, dos quais 31 provêm
da Bacia Hidrográfica do Rio Piracicaba e dois da bacia do Alto Tietê. A implantação do Sistema
Cantareira ampliou o atendimento de 60%, em 1975, para, em 1984, 95% da população
residente na metrópole.
O Sistema Cantareira abastecia antes da crise a aproximadamente 9 milhões de habitantes da
RMSP. É composto pelas represas Jaguari/Jacareí, Cachoeira, Atibainha, Paiva Castro e Águas
Claras. A capacidade de produção de sua estação de tratamento de água - ETA Guaraú - alcança
33 m³/s, atendendo cerca de 47% da demanda da RMSP e 65% da demanda do município de
São Paulo (posição de Dez/13).
O sistema abrange 12 municípios, sendo oito no Estado de São Paulo e quatro no estado de
Minas Gerais. Com exceção de Extrema, Itapeva e Joanópolis, que estão integralmente inseridos
na área produtora de água para o Sistema Cantareira, os demais municípios têm apenas parte de
seu território dentro da área de drenagem do sistema. Para produzir esta quantidade de água, o
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Sistema Cantareira faz a transposição entre duas bacias hidrográficas, importando água da Bacia
Hidrográfica do Piracicaba para a Bacia Hidrográfica do Alto Tietê. Com quase 45% de sua área
no estado de Minas Gerais, conta com uma área de drenagem de aproximadamente 227.950
hectares, composta por cinco sub-bacias hidrográficas e seis reservatórios interligados por túneis
artificiais subterrâneos, canais e bombas. Apenas 12,4% da área do sistema (28.372 ha) está
inserida nos limites da Área de Proteção aos Mananciais da RMSP, que corresponde à parte da
Bacia do Rio Juquery.
O Sistema Cantareira (fig.01) é composto por:
• Cinco reservatórios de regularização de vazões: Jaguari e Jacareí (interligados); Cachoeira;
Atibainha e Juquery (ou Paiva Castro);
• Túneis e canais de interligação para transferência de água de uma represa para outra mais à
jusante;
• Uma estação elevatória de água: a Elevatória de Santa Inês, responsável por recalcar a água
dos cinco reservatórios captada no último deles;
• Um reservatório – Águas Claras – o qual, dada a sua capacidade e a vazão por ele veiculada,
pode ser considerado “tipo pulmão”, com a finalidade de manter o fluxo contínuo de água
para a ETA Guaraú;
• Uma estação de tratamento de água: a ETA do Guaraú.

Fig.01 – Sistema Cantareira – fonte ANA.
A operação destas estruturas de regularização do sistema compreende a manobra de um
conjunto de válvulas e comportas que permite manejar a transferência de água entre os
reservatórios e as descargas a jusante. Para isso são necessárias regras objetivas a fim de
atender às demandas a cada momento e manter estoques de água nos reservatórios para
superar situações críticas de estiagem e/ou propiciar controle de cheias em épocas chuvosas.
Atualmente, tais regras são dadas pelos documentos da nova outorga do Sistema Cantareira,
válidas desde agosto de 2004.
A Outorga do Sistema Cantareira
A outorga do Sistema Cantareira foi renovada em agosto de 2004 (Portaria Daee nº 1213/2004),
após encerrados os 30 anos de validade da anterior. A outorga, que tem prazo de validade de dez
anos, representa um avanço na gestão dos recursos hídricos da região, já que instituiu a gestão
compartilhada e trouxe garantias para as regiões abastecidas pela água produzida na região, que
incluem porções das bacias hidrográficas do Alto Tietê e do Piracicaba, Capivari e Jundiaí (PCJ).
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Entre as principais garantias estão: definição de uma vazão máxima de água que pode ser
retirada da porção do sistema inserida na bacia do Piracicaba; o estabelecimento de um banco
de águas; definição de metas de tratamento de esgoto nos municípios do PCJ; e o
monitoramento destas ações pela Agência Nacional de Águas (ANA), Departamento de Águas e
Energia Elétrica de São Paulo (DAEE) e os dois comitês das respectivas bacias hidrográficas. A
licença prevê a retirada de, no máximo, 31 mil litros por segundo de água pela Sabesp, para
abastecimento da RMSP, e 5 mil litros por segundo para as bacias PCJ. O volume mínimo de
água a ser revertido para a RMSP é de 24,8 mil litros/s e 3 mil litros/s para o PCJ. O banco de
águas permite o armazenamento do volume não utilizado no período de chuvas para uso em
períodos de estiagem, ou seja, funciona como uma poupança para as regiões utilizarem em
períodos mais críticos. Para monitorar o banco de águas, a ANA e o DAEE passaram a emitir,
desde agosto de 2004, comunicado conjunto informando à Sabesp e ao Comitê PCJ o saldo
para o mês subsequente, obtido a partir da contabilização dos volumes não utilizados a que cada
região tem direito, para posterior compensação. Através da nova outorga, a Sabesp ficou
encarregada de firmar, em conjunto com os municípios e demais entidades operadoras dos
serviços de saneamento na área de atuação do Comitê PCJ, um Termo de Compromisso com
estabelecimento de metas a serem cumpridas até 2014 – ano de renovação da outorga – para
tratamento de esgotos urbanos, controle de perdas físicas nos sistemas de abastecimento de
água e ações que contribuam para a recarga do lençol freático. O não cumprimento das metas
pode acarretar na não renovação da outorga. O volume útil operacional dos reservatórios, que é a
diferença entre o volume máximo operacional (cota máxima para a operação do reservatório) e o
volume mínimo operacional (cota mínima necessária para a operação do reservatório) sofreu
alterações com a nova outorga. O volume mínimo foi rebaixado, o que resultou em aumento do
volume útil operacional e passou a permitir que, em períodos de estiagem, haja retirada de água
dos reservatórios até mais próximos do seu esvaziamento. De uma forma geral, a nova outorga
representou avanços, pois formalizou regras e procedimentos operacionais, que antes se davam
através de negociações entre os municípios e a Sabesp, e trouxe maior transparência ao
processo e garantias para as partes envolvidas.
O Sistema Integrado Metropolitano
O Sistema Integrado Metropolitano (SIM), operado pela Sabesp, é responsável pelo
abastecimento de água da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) por meio da produção e
transporte de água potável para cerca de 20 milhões de habitantes distribuídos em 29 dos 39
municípios da RMSP, sendo os demais atendidos por sistemas isolados. Dos 29 municípios
atendidos pelo Sistema Integrado, 24 têm atendimento direto da SABESP e 5 compram água por
atacado (Guarulhos, Mauá, Mogi das Cruzes, Santo André e São Caetano do Sul), ou seja, as
redes de distribuição são operadas pela municipalidade.
O SIM conta com 8 Sistemas Produtores, os quais se ligam aos centros de consumo através de
um complexo de 8 ETAs, 1.270 km de adutoras, 137 centros de reservação, 52 torres, 98
estações elevatórias,
24 boosters e cerca de 26.000 km de redes de distribuição. Para atender essa imensa demanda,
é necessário considerar a disponibilidade hídrica natural e também as reversões existentes.
O suprimento de água durante todo o ano para atender as demandas da RMSP é garantido pelos
represamentos na região (Reservatórios dos Sistemas Cantareira, Billings/Guarapiranga, entre
outros), que armazenam e disponibilizam água de forma a manter um volume médio que garante
uma vazão firme, pois regularizam as águas da região de nascentes do planalto paulistano.
Além disso, quase metade da sua disponibilidade hídrica é importada da Bacia do Rio Piracicaba,
a qual também abastece cidades importantes como Campinas, Jundiaí, Valinhos, Americana,
Limeira, dentre outros.
O SIM é composto pelos seguintes Sistemas Produtores: Alto e Baixo Cotia, Alto Tietê,
Guarapiranga, Rio Claro, Rio Grande, Ribeirão da Estiva, Embú-Guaçú e Cantareira.
Alto Cotia – A água vem da represa Pedro Beicht, formada pelos rios Capivari e Cotia do Peixe. A
captação é feita na represa da Graça e transportada para a Estação de Tratamento Morro
Grande. A produção de 1,2 mil litros de água por segundo abastece cerca de 410 mil habitantes
dos municípios de Cotia, Embu, Itapecerica da Serra, Embu-Guaçu e Vargem Grande.
Baixo Cotia – A água vem da Barragem do Rio Cotia, sendo tratados 900 litros por segundos
para abastecer aproximadamente 361 mil moradores de Barueri, Jandira e Itapevi.
Alto Tietê – O sistema é formado pelos rios Tietê, Claro, Paraitinga, Biritiba, Jundiaí, Grande,
Doce, Taiaçupeba-Mirim, Taiaçupeba-Açu e Balainho. São tratados 15 mil litros de água por
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segundo para atender 4,5 milhões de pessoas da Zona Leste da capital e dos municípios de
Arujá, Itaquaquecetuba, Poá, Ferraz de Vasconcelos, Suzano, Mauá, Mogi das Cruzes, parte de
Santo André e dois bairros de Guarulhos (Pimentas e Bonsucesso).
Cantareira – É o maior da Região Metropolitana de São Paulo. A capacidade da estação de
tratamento é de 33 mil litros de água por segundo destinados a 6,5 milhões de pessoas das
Zonas Norte, Central e partes das Zonas Leste e Oeste da capital, bem como os municípios de
Franco da Rocha, Francisco Morato, Caieiras, Osasco, Carapicuíba e São Caetano do Sul, além
de parte dos municípios de Guarulhos, Barueri, Taboão da Serra e Santo André. O sistema é
formado pelos rios Jaguari, Jacareí, Cachoeira, Atibainha e Juqueri (Paiva Castro).
Guarapiranga – É o segundo maior sistema de água da Região Metropolitana, localizado nas
proximidades da Serra do Mar. Sua água é proveniente da represa Guarapiranga (formada pelos
rios Embu-Mirim, Embu-Guaçu, Santa Rita, Vermelho, Ribeirão Itaim, Capivari e Parelheiros) e da
Represa Billings (Rio Taquacetuba). Produz 15 mil litros de água por segundo e abastece 4,9
milhões de pessoas das Zonas Sul e Sudoeste da Capital.
Ribeirão da Estiva – Capta água do Rio Ribeirão da Estiva e produz 100 litros de água por
segundo. Abastece 38,1 mil pessoas dos municípios de Rio Grande da Serra. O sistema foi
escolhido para receber e colocar em prática as novas tecnologias desenvolvidas pela Sabesp ou
por parcerias com universidades e centros de pesquisa. O objetivo é torná-lo um centro de
referência tecnológica em automação em todas as fases de produção de água.
Rio Claro – Localizado a 70 km da Capital, produz 4 mil litros por segundo. A água vem do rio
Ribeirão do Campo e é tratada na Estação Casa Grande. Abastece 1,5 milhão de pessoas do
bairro de Sapopemba, na Capital, e parte dos municípios de Ribeirão Pires, Mauá e Santo André.
O sistema foi construído na década de 30, e foi ampliado na década de 70.
Rio Grande – É um braço da Represa Billings. Produz 5 mil litros de água por segundo e abastece
1,2 milhão de pessoas em Diadema, São Bernardo do Campo e parte de Santo André.
A Regulação e Operação do Sistema Cantareira
Devido aos critérios de dominialidade das águas estabelecidos pelo artigo 20, inciso III, e pelo
artigo 26, inciso I da Constituição Federal, duas das barragens são de gestão federal (Jaguari e
Cachoeira) e as demais (Jacareí, Atibainha, Paiva Castro e Águas Claras) são de gestão do
estado de São Paulo.
Em 1974, o Ministério de Minas e Energia (MME) concedeu a primeira autorização à Companhia
de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) para o uso das águas do Cantareira.
Com a criação da ANA, em 2000, esta atribuição passou a ser da agência federal que, em
articulação com o Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo (DAEE) e
com o Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM), formalizou uma proposta de condições de
operação dos reservatórios do Sistema.
Durante o primeiro processo de renovação da outorga, em 2004, por delegação da ANA, por
meio da Resolução ANA nº 429/2004, o DAEE emitiu, por meio da Portaria DAEE nº 1213, de 6 de
agosto de 2004, a segunda outorga à Sabesp autorizando o uso dos recursos hídricos do
Sistema Cantareira para fins de abastecimento público, com prazo de dez anos.
Desde então, ANA e DAEE definem, em conjunto e dentro de suas atribuições legais, as normas e
regras que determinam a operação do Sistema Cantareira. Esta, por sua vez, é realizada pela
Sabesp, responsável por observar as restrições estabelecidas e comunicar os casos de
necessidade de operação emergencial.
O acompanhamento da situação do Sistema Cantareira é realizado pela ANA e DAEE por meio
dos dados de níveis d’água das estações fluviométricas e linimétricas nos pontos de controle,
mantidos e operados pela Sabesp. Há também a rede de monitoramento do DAEE que está
sendo ampliada e modernizada com o apoio da Agência Nacional de Águas.
Por delegação da ANA, por meio da Resolução ANA nº 429/2004, o Departamento de Água e
Energia Elétrica (DAEE) concedeu outorga à Sabesp autorizando o uso dos recursos hídricos do
Sistema Cantareira para o abastecimento da Região Metropolitana de São Paulo por meio da
Portaria DAEE nº 1213/2004, com prazo de dez anos. A outorga limita superiormente a vazão de
retirada dos reservatórios do Cantareira em função do mês e do estado do Sistema Equivalente,
variando a retirada entre 24,8 e 31,0 m³/s. A outorga também limita a defluência para jusante,
para atendimento das regiões de Campinas e Piracicaba, igualmente em função do mês e do
estado do Sistema Equivalente, entre 3 e 5 m³/s.
A gestão dos mananciais do Sistema Cantareira segue as regras definidas na Outorga de 2004.
Em fevereiro de 2014, em decorrência da estiagem e das perspectivas de seu agravamento, foi
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instituído o Grupo Técnico de Assessoramento à Gestão do Sistema Cantareira (GTAGCantareira), criado com a finalidade de assessorar a administração do armazenamento de água
do Sistema Cantareira no período hidrológico desfavorável do ano de 2014. Além de ANA e
DAEE, fizeram parte do GTAG representantes da Sabesp, do Comitê das Bacias Hidrográficas
dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (Comitê PCJ) e do Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto
Tietê.
Entre outras atribuições, ao GTAG-Cantareira compete a realização do acompanhamento diário
dos dados referentes aos reservatórios e estruturas componentes do Sistema Cantareira, bem
como o monitoramento fluviométrico, pluviométrico e de qualidade da água.
A vazão total outorgada originalmente à Sabesp para abastecimento público, oriunda do Sistema
Cantareira, foi sendo racionada progressivamente desde março de 2014, pelos órgãos gestores
de recursos hídricos (ANA/DAEE), em razão da persistência da crise hídrica, conforme os
diversos Comunicados Conjuntos divulgados e disponíveis para consulta pública no site da
Agência Nacional de Águas na Internet, a saber:
•
•
•
•
•

27,9 m³/s – março/2014 - Comunicado ANA/DAEE n.º 230
24,8 m³/s – abril/2014 - Comunicado ANA/DAEE n.º 231
22,4 m³/s – maio/2014 - Comunicados ANA/DAEE n.º 232 e 233
21,5 m³/s – junho/2014 - Comunicados ANA/DAEE n.º 234 e 235
19,7 m³/s – julho/2014 - Comunicado ANA/DAEE n.º 237

Para o mês de março de 2015 o limite de retirada do Sistema Equivalente, foi de 13,5 m³/s,
conforme Comunicado Conjunto ANA/DAEE nº 243, de 05/03/2015.
Em meados de março de 2014 foi autorizado a Sabesp captar água da reserva técnica das
represas Jaguari/Jacareí e represa Atibainha, denominado Reserva Técnica I. As obras na represa
Jaguari/Jacareí consistiram na construção de barragem de 80 metros de comprimento e
operação de conjuntos moto- bombas fixados em flutuadores e entrou em operação em
16/05/2014.
No segundo semestre de 2014 foi autorizada a retirada de uma segunda cota de reserva técnica –
denominada Reserva Técnica II. Esta nova cota agregou ao Sistema Cantareira 105 milhões de
m³ e entrou em operação em 24/10/2014.
A Agencia Nacional de Águas, o Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São
Paulo, o Instituto Mineiro de Gestão das Águas e a secretaria de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais estabeleceram regras de uso da água (fig.02) para
os usuários que retiram água diretamente dos rios Camanducaia, Jaguari, Atibaia, Cachoeira,
Atibainha e afluentes (Bacia PCJ).
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Fig.02 – Regras de uso da água ANA/DAEE
O Sistema Integrado Metropolitano (SIM) de abastecimento de água: a operação, regulação
e fiscalização no período da crise hídrica
A operação do SIM é realizada pela Companhia de Saneamento Básico de São Paulo - Sabesp
que tem implantado adequações na operação do sistema em virtude da escassez hídrica e
principalmente em função da redução das vazões de retirada do Sistema Cantareira. A estratégia
de atuação foi baseada em três pontos centrais:
1. Incentivo à redução do consumo de água dos clientes através de implantação de
Programa de Bônus e
2. Transferência de água tratada de outros sistemas produtores para a área atendida pelo
Sistema Cantareira;
3. Intensificação do Programa de Combate às Perdas, com redução das pressões nas redes,
diminuindo vazamentos.
A SABESP alega que a estratégia criada, quando comparada com a medida clássica do rodízio, é
menos prejudicial aos usuários. Porém, apresenta desvantagens como a possibilidade de parte
da população não economizar água voluntariamente.
O programa de incentivo a redução de consumo se iniciou em 1º de fevereiro de 2014, na região
do Sistema Cantareira, e avançou para os demais sistemas, considerando a lógica de avanço de
transferências entre sistemas. Juntamente com o programa foi desencadeada uma série de
campanhas de conscientização para a população. Após um ano de vigência do Programa de
Bônus, identificou-se que uma parcela da população manteve o consumo de água acima da
média estabelecida, mesmo com toda a campanha de conscientização existente. Para inibir este
consumo foi criada a tarifa de contingência que é cobrada dos clientes cujo consumo mensal
ultrapasse a média apurada no período de fevereiro/13 a janeiro/14.
A transferência de água tratada de outros sistemas produtores para a área do Sistema Cantareira
demandou a intensificação da integração entre os sistemas produtores com obras pontuais que
permitissem a inversões de fluxos.
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A fiscalização e regulação do SIM é realizada pela Agencia Reguladora de Saneamento e Energia
do Estado de São Paulo – ARSESP. A ARSESP regula e fiscaliza os serviços de abastecimento de
água e esgotamento sanitário em 24 dos 29 municípios atendidos pelo SIM. Neste período da
crise hídrica a ARSESP editou deliberações que tratam do programa de incentivo de redução de
consumo, tarifa de contingencia e reajuste tarifário. Não foram editadas normas que tratam da
operação do sistema de abastecimento.
DELIBERAÇÃO ARSESP Nº 469, de 03-02-2014
Aprova, em caráter emergencial, a implantação do Programa de Incentivo à Redução de
Consumo de Água da Sabesp, que tem por objetivo bonificar, com 30% de redução nas tarifas
de água e esgoto, os usuários atendidos pelo Sistema Cantareira que reduzirem em 20% o seu
consumo mensal, durante a vigência do Programa.
DELIBERAÇÃO ARSESP Nº 480, de 31/03/2014
Amplia a área de abrangência e estende o período de vigência do Programa de Incentivo à
Redução de Consumo de Água da Sabesp e dá outras providências
DELIBERAÇÃO ARSESP Nº 514, de 22/10/2014
Aprova o escalonamento das faixas de bonificação tarifária por redução de consumo, do
Programa de Incentivo à Redução do Consumo de Água da SABESP
DELIBERAÇÃO ARSESP Nº 545, de 08/01/2015
Dispõe sobre a autorização da implantação da tarifa de contingência pela Sabesp, visando à
redução do consumo de água em face da situação de grave escassez de recursos hídricos.
DELIBERAÇÃO ARSESP Nº 555, 18/03/2015
Estabelece a regulamentação dos critérios do Parágrafo Primeiro do Artigo 3º da Deliberação
ARSESP nº 545/2015, tarifa de contingência .
DELIBERAÇÃO ARSESP Nº 560, de 05/05/2015
Aprovar a Nota Técnica Final nº RTS/004/2015 – Ajuste Tarifário da Sabesp para Autorizar o
índice de reajuste cumulativo de 7,7875% aplicável sobre as tarifas vigentes constantes da
Deliberação nº 520/2014.
DELIBERAÇÃO ARSESP Nº 561, de 05/05/2015
Autoriza o valor da Tarifa Média Máxima (P1) = R$ 3,20416/m3, resultando no índice de
reposicionamento tarifário de 6,9154% (seis inteiros, nove mil cento e cinquenta e quatro
décimos de milésimo por cento), aplicável sobre as tarifas autorizadas nesta data pela
Deliberação ARSESP nº 560/2015.
As Resoluções da Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios
Piracicaba, Capivari e Jundiaí / ARES-PCJ
A Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e
Jundiaí (ARES-PCJ) regula e fiscaliza os municípios que fazem parte do Consórcio da Bacia do
PCJ. Em julho de 2014 foi editada a resolução Nº 57 que estabelece condições mínimas para
realização de racionamentos em situações emergenciais de abastecimento de água nos
municípios associados, destaca que a determinação da necessidade de realização de
racionamentos ou tomada de decisão em outras situações emergenciais de abastecimento é
prerrogativa conjunta do Titular e do Prestador de Serviços, em função das características
operacionais particulares de cada sistema e que a realização de racionamentos em condições
emergenciais de abastecimento de água será realizada através de Plano de Racionamento que
deve ser analisado pela ARES-PCJ. A elaboração do Plano de Racionamento não exime o
município de elaborar seu Plano de Contingências e Emergências.
A contribuição de outras Instituições
A pesquisa realizada identificou a contribuição de outras instituições na solução dos problemas
relacionados ao abastecimento de água neste período da crise hídrica. Vale destacar a
contribuição do Ministério Público do Estado de São Paulo/MPSP, onde em seu sitio está

628

IX Congresso Brasileiro de Regulação e 3º ExpoABAR

disponível de forma diferenciada todo o conteúdo desenvolvido pelo MPSP nas tratativas da
crise hídrica.
O Governo do Estado de São Paulo criou, em fevereiro de 2015, o Comitê Estadual da Crise
Hídrica no âmbito da RMSP (Decreto Estadual 61.111/15), com o objetivo de intercâmbio de
informações e o planejamento de ações conjuntas em face do correlato fenômeno climático que
atinge parte do território estadual. O Comitê contará com a seguinte composição:
I - pelo Governo do Estado de São Paulo (8 secretarias)
II - mediante convite:
Prefeito do Município de São Paulo;
Prefeito do Município de Campinas;
Presidentes de 5 Consórcios Intermunicipais
Federações ( industria, agricultura e comercio)
Instituto Akatu;
IDEC - Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor;
Instituto de Engenharia de São Paulo;
Fundação SOS Mata Atlântica;
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA;
Universidade de São Paulo - USP, Universidade Estadual de Campinas
Conclusões/Reflexões
A pesquisa mostra que a regulação do manancial tem tentado administrar o recurso hídrico de
forma a atender tanto a RMSP como os municípios da região de Campinas, tal situação já
caracteriza grande conflito da oferta e dos diversos usos. Os atos oficiais da ANA e DAEE estão
disponíveis e de fácil acesso o que possibilitou grande divulgação de informações. Estas
informações têm sido amplamente trabalhadas pelos mais diversos veículos de comunicação, o
que contribui para informar o cidadão sobre a magnitude da crise hídrica, seus antecedentes, o
que está ocorrendo atualmente e projeções futuras para o manejo do manancial. Vemos que está
na pauta diária dos noticiários o acompanhamento dos níveis dos reservatórios, o volume de
chuvas na região e dados da série histórica.
Temos a expectativa do encaminhamento da renovação da outorga do Sistema Cantareira, a
atual outorga de direito do uso das águas dos reservatórios que compõem o sistema venceria em
agosto de 2014, mas sua vigência foi prorrogada até 31 de outubro de 2015, por meio da
Resolução Conjunta ANA-DAEE nº 910. A prorrogação se justificou pela situação de
excepcionalidade de baixa disponibilidade hídrica observada. Em 30 de abril de 2015, a SABESP
protocolou junto ao DAEE a documentação referente ao pleito de renovação da outorga de direito
de uso de recursos hídricos do Sistema Cantareira.
A opção adotada para operação do sistema de distribuição, o SIM, tem administrado a água
tratada disponível. O programa de bônus e a tarifa de contingencia conseguiu reduzir o consumo
associado a pratica de diminuição de pressão na rede que na pratica penaliza alguns bairros que
ficam sem abastecimento por algumas horas todos os dias. As deliberações editadas pela
ARSESP no período da crise hídrica, foram até aqui, relacionadas ao programa de bônus e tarifa
de contingencia, não foram editadas normas relacionadas a operação do sistema frente a
situação de crise hídrica. A ARES-PCJ editou norma genérica que estabelece condições mínimas
para realização de racionamentos em situações emergenciais de abastecimento de água.
Vale destacar que o tema/problemática abordado por este trabalho está em pleno curso, o
Sistema Cantareira está em plena crise hídrica e o manancial muito afetado, as informações
levantadas tem o propósito de contribuir para o registro do que foi feito pelos órgãos reguladores
até aqui.
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RESUMO
Este estudo visa avaliar o alinhamento entre os modelos propostos aos provedores de serviço na
aviação civil com o modelo proposto para avaliação do desempenho do agente público
responsável. O estudo é iniciado com a contextualização da regulação do setor, incluindo a
mudança de paradigma com o incremento de segurança contra atos de interferência ilícita
(Aviation Security – AVSEC), a partir dos atentados terroristas de setembro de 2001. Em seguida
é apresentado o modelo proposto para a segurança na aviação, tanto aquela voltada à
preservação da Segurança Operacional, o “Sistema de Gerenciamento da Segurança
Operacional – SGSO”, quanto da “Segurança da Aviação Civil contra Atos de Interferência Ilícita AVSEC”, ambos propostos pela “Organização da Aviação Civil Internacional- OACI”. É também
abordada a mudança no setor público a partir da estratégia de descentralização e da
necessidade da melhor monitoração dos sistemas de governança do país para uma melhor
resposta à sociedade, assim com o modelo sugerido aos agentes do setor público para
monitoramento das ações dos regulados, e o modelo sugerido ao serviço público, denominado
“Gestão de Pessoas por Competências – GPPC”, baseado em atributos agrupados em
dimensões denominadas “Conhecimento” , “Habilidades” e “Atitudes” (modelo “CHA”). São
também apresentados outros modelos empregados para avaliação do desempenho no setor da
aviação civil no mundo: aquele baseado em dimensões de atributos denominadas como
“Habilidades, Normas e Conhecimento” de Jens Rasmussen (1982) e o “Sistema de
Gerenciamento do Erro Humano”, de James Reason (1990), que busca avaliar as lacunas das
dimensões do modelo de “Rasmussen”, além de uma variação do modelo “CHA”, onde a
dimensão de “Atitude” é substituída por outra denominada “Personalidade”, modelo este
denominado “Gestão com Base em Competência-GBC”.
Conclui-se que todos os sistemas apresentados impõem requisitos que venham a comprovar a
“melhoria contínua” da sua gestão, estando, portanto, alinhados com as práticas usualmente
empregadas para a avaliação do desempenho nas organizações. Constata-se também essas
exigências de melhoria contínua se encontram menos explícitas nos modelos que apresentam
três dimensões de atributos, a saber, a “GPPC”, o Modelo de “Reason” e de “Rasmussen” e da
“GBC”.
Palavras-chave: alinhamento-modelos-gestão-aviação-civil
Introdução
A aplicação de modelos de avaliação do desempenho nas organizações públicas no Brasil
constitui- se hoje prática exigida por obrigação legal. O princípio da “eficiência”, incluída na
Constituição de 1988, reforça essa exigência, impondo ao setor público a adoção e aplicação de
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ferramentas e técnicas antes mais conhecidas e utilizadas no setor privado. Na aviação civil, os
atores envolvidos com a operação dos serviços estão sujeitos a aplicação de modelos que
espelhem os objetivos, metas, iniciativas e ações para garantir segurança, regularidade e
eficiência aos usuários, como o “Sistema de Gerenciamento da Segurança Operacional –
SGSO” (Safety Management Systems – SMS) imposto pela “Organização da Aviação Civil
Internacional - OACI” e pela Agência Reguladora responsável, a “Agência Nacional de Aviação
Civil – ANAC”. No sentido de comprovar sua atuação em prol da Segurança Operacional, a ANAC
é obrigada a aplicar programa especialmente dirigido a atender requisitos semelhantes incluídos,
no caso do Brasil, no “Programa de Segurança Operacional Específico – PSOE” [online]. A
eficiência também é exigida do servidor público da aviação civil, sendo aplicado para a avaliação
o modelo denominado “Gestão de Pessoas por Competências - GPPC”. Este modelo é comum a
todos os servidores públicos federais do Governo Brasileiro, sendo consideradas atributos
requeridos e agrupados em dimensões nominadas como “Conhecimento, Habilidades e Atitudes”
(modelo “CHA”). Internacionalmente existem outros modelos empregados para avaliação do
desempenho no setor da aviação civil no mundo: aquele baseado em dimensões de atributos
denominadas como “Habilidades, Normas e Conhecimento” (Skills, Rules and Knowledge – SRK)
de Rasmussenn (1982) e o “Sistema de Gerenciamento do Erro Humano” (Generic Error
Managing System - GEMS), de James Reason (1990), que busca avaliar as lacunas no alcance
dos objetivos de “habilidades”, “normas” e “conhecimento” do modelo “SRK”.
Ocorre que há dúvidas quanto ao alinhamento dos modelos sugeridos ou prescritos ao Estado
Brasileiro no “Programa de Segurança Operacional do Estado (PSOE)” e aos provedores de
serviços de aviação civil e com aquele indicado para aplicação e avaliação dos servidores das
agências reguladoras, a “Gestão de Pessoas por Competências - GPPC”.
Este estudo visa avaliar o alinhamento entre os modelos propostos aos provedores de serviço na
aviação civil com o modelo proposto para avaliação do desempenho do agente público
responsável.

- Os Programas de Segurança Operacional exigidos ao Governo Brasileiro e aos
provedores de serviços da aviação civil

A indústria do transporte aéreo sempre foi dotada de medidas de segurança em todas as fases a
sua produção. Todas as aeronaves fabricadas são submetidas a rígidos controles de qualidade
em todas as fases do processo, desde a aquisição de matérias-primas passando pela
certificação dos profissionais envolvidos até a conclusão dos testes de funcionamento antes da
certificacao para o tráfego aéreo. Considerando ainda seu alcance global, essa preocupação se
estendeu a toda à cadeia de provisão do serviço de transporte aéreo, de tal modo que todas as
organizações envolvidas, aí incluídas agências governamentais, operadores aéreos e
aeroportuarios, e seus provedores de serviços são instados a atender requisitos de sistemas
operacionais que busque garantir segurança, regularidade e eficiência e um padrão de
provimento de serviços reconhecido mundialmente. Esses sistemas seguem o modelo
Internacional já reconhecido, o modelo da Série de normas ISO 9000, que teve sua origem nas
normas militares durante a Segunda Guerra, criadas para garantir confiabilidade a um estado
comprador de armas juntos aos seus fornecedores (Hutchins, apud Silveira, 2001), com a
estrutura consagrada por “Edward Demming” no Japão do Pós-Guerra:
Modelo do Ciclo PDCA

Fonte: Instituto Universidade Virtual - i UV [online]
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– O Programa de Segurança Operacional Específico
Da preocupação com o fornecimento de armas de guerra, a preocupação se estendeu a outros
setores industriais onde a qualidade do produto final, como a indústria nuclear, a indústria naval e
aeronáutica. No Brasil, a Autoridade de Aviação Civil, dentro de suas competências, instituiu um
Programa Específico com a seguinte estrutura, conforme explicitado no documento PSOE-ANAC
(ANAC, 2015) nos requisitos do SGSO exigido ao regulados do setor da aviação civil:
• Componente 1 – Política e objetivos da segurança operacional;
• Elemento 1.1 – Responsabilidade e comprometimento da Alta Direção; Elemento 1.2 –
Responsabilidade primária acerca da segurança operacional; Elemento 1.3 – Designação do
pessoal-chave de segurança operacional; Elemento 1.4 – Coordenação do Plano de Resposta à
Emergência; e Elemento 1.5 – Documentação do SGSO.e.
• Componente 2 – Gerenciamento de riscos à segurança operacional; Elemento 2.1 – Processo
de identificação de perigos; e Elemento 2.2 – Processo de avaliação e controle de riscos.
• Componente 3 – Garantia da segurança operacional;
• Elemento 3.1 – Processo de monitoramento e medição do desempenho a. da segurança
operacional;
• Elemento 3.2 – Processo de gerenciamento de mudanças; Elemento 3.3 – Processo de melhora
contínua do SGSO.
• Componente 4 – Promoção da segurança operacional; Elemento 4.1 – Treinamento e
qualificação; e a
• Elemento 4.2 – Divulgação do SGSO e da comunicação acerca da segurança operacional
Vale destacar que o PSOE aponta claramente o “Componente” e “Elemento” atribuído à melhoria
(“3 - Garantia da segurança operacional e 3.3 - Processo de melhoria contínua do SGSO).
– Sistema de Gerenciamento da Segurança AVSEC - SeMS
Com os atentados terroristas em setembro de 2001, prontamente a OACI convocou as
organizações envolvidas no setor, em especial para a inclusão de requisitos de Controle de
Qualidade, incluídos na Emenda à norma correspondente à Segurança da Aviação contra Atos de
Interferência Ilícita, o Anexo 17 à Convenção de Chicago (OACI, 1944). Analogamente aos
Sistemas de Gerenciamento Operacional, a OACI incialmente sugere a adoção de Sistema
distinto do usado para gerir a segurança operacional que busque garantir a Segurança contra
atos de Interferência Ilícita (Segurança AVSEC):
Comprometimento da alta direção com Segurança AVSEC
Designação de um Responsável de Segurança AVSEC da Alta Direção
Criação de uma estrutura organizacional com departamento de Segurança AVSEC
Promoção de uma cultura de Segurança AVSEC
Treinamento em Segurança AVSEC
Treinamento de familiarização com Segurança AVSEC para todos os empregados
Avaliação periódica dos empregados que lidam com Segurança AVSEC
Operações efetivas do dia-a-dia de Segurança AVSEC
Relatórios Investigativos de Incidentes e acidentes o Correção contínua a partir dos
resultados dos relatórios Investigativos de Incidentes e acidentes.
• Avaliação de riscos e ameaças
• Procedimentos de resposta às emergências
• Auditorias periódicas e protocolos para correção das deficiências
•
•
•
•
•
•
•
•
•

- A “Gestão de Pessoas por Competências – GPPC” e a “Gestão Baseada em Competência
– GBC”
A GPPC teve origem nos estudos de pesquisadores franceses, em especial Durand (2000) que
publicou o estudo “a química da competência” (tradução livre). O autor sustenta que
competência se baseia em três pilares: o conhecimento (saber), as habilidades (o saber fazer) e
as atitudes (o dever de fazer e o querer fazer). Segundo o autor, o Conhecimento está associado
ao “Saber”, o “Saber porquê”, inclusive considerando as crenças e valores do indivíduo, sua
educação e aprendizados consolidados (DURAND apud Souza et al). A dimensão de Habilidades
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é apresentada como um conjunto de características “O Saber fazer”, a prática quanto as técnicas
utilizadas; Atitudes representam ”o saber ser”, além do “dever de fazer”, o “querer fazer”,
incluindo atributos como “Identidade” , “Determinação” (Brandão e, 2000).
Hayton e Kelley (2008) apresentam a Gestão baseada em Competência (GBC) dissertando sobre
os atributos da competência agrupados nas dimensões "Conhecimento", "Habilidades" e
"Personalidade", o que difere em parte no modelo "CHA", ao substituir "atitudes" por
"personalidade". Segundo os autores "conhecimento" agrupa "especialização",
“multidisciplinaridade”, e “consciência organizacional”. Habilidades incluem “habilidades
cognitivas, “criatividade” e “raciocínio lógico”, “Poder de Influência”, “Liderança”, “Inteligência
Emocional” e “Relacionamento Interpessoal” (Networking). A Personalidade, que substitui a
dimensão “Habilidades” da GPPC, inclui “conscientização contínua” “abertura à experiência”,
“confiança”, “credibilidade”, “Tolerância ao Risco” e “Tenacidade”.
– Os modelos SRK e GEMS
A classificação “SRK” foi idealizada por Rasmussen e modelado por James Reason (1999) em
um sistema que avalia os erros nas atividades operacionais que assim são classificados em
“erros baseados em habilidades”, “erro baseados em normas” e “erros com base em
conhecimento”. Embrey (1999) sustenta que “a classificação ´SRK` permite um panorama útil
para a identificação de erros de provável ocorrência em diferentes situações operacionais,
dependendo do grau de consciência do indivíduo na realização das tarefas”. O autor sugere que
a dimensão “erros baseados em conhecimento” representa as situações operacionais mais
evoluídas, onde o operador realiza as atividades de forma mais consciente, conforme
representado a seguir:
Rasmussen apud Reason (1999) esclarece que as falhas baseadas em “Habilidades” são aquelas
típicas de distração, ou cansaço, ou mesmo displicência na realização de procedimentos
corriqueiros. Segundo o autor, erros baseados em Normas são aquelas oriundas de falhas na
aplicação dessas normas ou regras, geralmente devido à má interpretação das regras. O Atributo
de “Conhecimento” inclui a tomada de decisões equivocadas nas situações de crise ou
imprevistas, nas quais a norma ainda não foi ainda estabelecida ou consolidada. Embrey (1999)
apresenta a Tabela 1 apresentando características dos erros com base em conhecimento
contrastando com as características do erro com base em habilidades:
Tabela 1 – Características dos erros humanos com base em conhecimento e com base em
habilidades

Em seguida o autor apresenta a Figura 1 que inclui também a descrição e características dos
erros com base em normas:
Figura 1 - – Características dos erros humanos com base em habilidades, com base em normas e
com base em conhecimento:
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Embrey (op.cit) explica a tabela e a figura:
Os termos processamento de informações com base em
habilidades, normas e conhecimento que geram o se referem
ao grau de controle consciente exercido pelo indivíduo sobre
suas atividades. A tabela 1 contrasta dois casos extremos. No
modo com base em conhecimento, o homem conduz sua
tarefa numa quase completa maneira consciente. Isso
ocorreria onde um iniciante estivesse desenvolvendo a tarefa
(por exemplo, um trabalhador em processo de treinamento) ou
quando um profissional experiente lida com uma situação
completamente nova. Em ambos os casos, o trabalhador teria
que exercer um esforço mental considerável para avaliar a
situação, e a sua resposta são provavelmente lentas. Também,
depois de cada ação de controle, o trabalhador teria que
revisar seu efeito antes de tomar outra ação na sequência, o
que iria provavelmente posteriormente tornar lenta as
respostas para a situação. O modo com base em habilidades
se refere à tranquila execução de ações altamente praticadas,
ações de procedimentos banais nas quais não há praticamente
nenhum monitoramente consciente. Resposta com base em
habilidades são geralmente iniciadas por algum acontecimento
específico, por exemplo, a necessidade de operar uma válvula,
que pode surgir de um alarme, um procedimento oi por outro
indivíduo. A operação altamente praticada de abrir a válvula irá
então ser executada praticamente sem pensamento
consciente. Na figura 1, outra categoria de de processamento
de informações é identificadp que envolve o uso de normas.
Essas normas podem ter sido aprendidas como o resultado de
interação com a instalação, seja por treinamento formal, ou
pelo aprendizado com trabalhadores experientes nos
processos. O nível de controle consciente é intermediário entre
os modos com base em conhecimento e com base em
habilidades.

- Comparação entre os modelos:
A seguir é apresentado quadro resumo comparativo entre os modelos a partir do estudo em tela:
Tabela 2 – Comparação das características entre os modelos de gestão utilizados na aviação civil
Modelos

PDCA

PSOE

SeMS

GPPC/GBC

SRK/GEMS
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ESTRU
T URA
CARAC
T
ERÍSTIC
A
S/
COND
I
ÇÕES/
DIME
NSÕES

Planejamento
< Plan >
Definição
de metas;
Definição
d
e
métodos
p a r a
atingir as
metas

Política
e objetivos
d
a
segurança
operacional

Comprometimento da
alta direção com
AVSEC; Designação de
um Responsável de
AVSEC na Alta Direção;
Criação de uma estrutura
organizacional com
departamento
de Segurança AVSEC;
Promoção de uma
cultura AVSEC

Conhecimentos: O
Saber e o Saber
Ser;
a
especialização; a
Multidisciplinarida
deea
Consciência
Organizacional

Habilidades:
A
Técnica,
a
Capacidade • Saber
como, a prática do
dia-a dia.

Realização
< Do >
Educação e
Treinament
o
Execução

Gerenciamento
de
riscos
à segurança
operacional

Operações efetivas do
dia-a-dia de Segurança
AVSEC

Habilidades:
O Saber fazer ;
C o g n i ç ã o ;
Criatividade; Razão
analógica; Poder de
Influência;
L i d e r a n ç a ;
Inteligência
e m o c i o n a l ;
Relacionamento
interpessoal

Regra:
Normas, obrigação,
responsabilidade
(accountability),
c o n d i ç ã o
deontológica.

Verificação
d
o
s
Resulltado
s
< Check >

Garantia da
segurança
operacional

Relatórios Investigativos
de Incidentes e acidentes

A t i t u d e s Conhecimento:
(Personalidade):
Adoção
• O dever de
de procedimentos
fazer e o
ainda não previstos
querer fazer;
em normas
• Identidade
• Determinação
• Iniciativa

Ação corretiva
(e próativas)
< Act >

Promoção
d
a
segurança
operacional

- Correção contínua a
partir dos resultados dos
relatórios Investigativos
de Incidentes
e
acidentes; Avaliação de
riscos e ameaças;
Procedimentos
de
resposta
à
emergências;
Auditorias periódicas e
protocolos para correção
das deficiências

Resultados obtidos
Constata-se que os modelos que apresentam quatro dimensões permitem visualizar mais
claramente o binômio ação-reação: no caso do PDCA, esse binômio é representado nas
dimensões de “Realização” e “Ação”, especialmente ao considerar nesta última a inclusão de
atributos e características que denotem uma “análise crítica” (review) do Sistema. Estas
permitirão a consideração e implementação de ações tanto reativas como pró-ativas, levando às
melhorias no sistema para o início de novo ciclo com o planejamento de novas ações corrigidas
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ou melhoradas. Os requisitos dos modelos SGSO, SeMS e PSOE são auditados segundo ciclos
de melhoria, apresentados em auditorias de frequência regulares, por exemplo, quinquenal, com
análise crítica das deficiências apontadas três anos após o início do ciclo.
Os modelos com três dimensões exigem melhor análise dos atributos que espelham a melhoria
do sistema. A primeira dimensão citada em cada modelo sugere que a mesma seja um ponto de
partida, um nível inferior ao demais. Neste sentido, a GPPC sugere que a partir do conhecimento
adquirido, sejam desenvolvidas práticas e técnicas para a aplicação desse conhecimento. E a
atitude representa a identidade do gestor, incluindo atributos que permitam inovações e novas
habilidades adquiridas para aplicação do conhecimento. No modelo GEMS, o ponto de partida
seriam as habilidades adquiridas (skills), que seriam depois consolidadas em normas. Os erros
baseados em conhecimento são aqueles que incluem à tomada de decisões em situações não
previstas em normas, que se repetidas, deverão ser transformadas em normas, caso venham se
repetir com frequência.
- Conclusões e recomendações:
O Modelo CHA, assim como o GEMS deixa de apresentar de forma clara a representação do
binômio ação-reação. Esse binômio é apresentado mais claramente nos outros modelos que se
originam daquele sugerido para a gestão organizacional, o modelo PDCA, que originou a ISO
9000. Ainda, nos modelos de três dimensões (CHA, GPPC e GBC) não é clara a visão sistemática
de “melhoria contínua”, como nos outros modelos estudados. Sugere-se que a melhoria ocorra
nas dimensões de “atitude” (modelo CHA-GPPC), “Personalidade” (GC) e “Conhecimento” (SRK/
GEMS). Neste aspecto vale avaliar a inclusão do item de melhoria do PSOE no terceiro item, a
saber, Garantia da segurança operacional, dos quatro componentes do Sistema, que inclui ainda
a Promoção da Segurança Operacional como quarto componente.
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RESUMO
O objetivo do presente trabalho se refere ao uso da ferramenta de gestão para a padronização,
comparação e avaliação de dados contábeis, econômico-financeiros e técnicos que compõe os
indicadores de qualidade e desempenho em serviços de saneamento básico. A partir de uma
matriz de análise técnica, organizam-se as informações de custos, despesas e dados técnicos
operacionais por municípios, além de correlacionar, modelar e calcular indicadores de operação e
eficiência dos serviços. Também considera indicadores de rentabilidade, de estrutura de capital,
de liquidez e de atividade. A fim de classificar o desempenho de cada serviço de saneamento
prestado nos municípios.
Palavras-chave: Indicadores, Custos, Desempenho, Classificação, Gestão de serviços.
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OBJETIVO
Desenvolver uma matriz de gestão de dados que compõe os indicadores econômicos,
financeiros, qualidade e desempenho dos serviços de saneamento básico.
INTRODUÇÃO
As Agências Reguladoras para atender o seu papel de ente regulador, devem desenvolver
ferramentas de apoio à tomada de decisão, sejam para questões técnicas de engenharia, como
acompanhamento de metas físicas dos Planos Municipais de Saneamento Básico - PMSB ou
para metas econômico-financeiras. A ferramenta possibilita acompanhamento das eficiências
técnico-operacionais, para adequação das estruturas tarifárias necessárias, que podem apontar
eventual desequilíbrio econômico-financeiro.
A lei federal 11.445/2007, dita Lei do Saneamento, traz em seus Artigos 29 a 39, definições e
diretrizes para que os serviços de saneamento básico tenham a sustentabilidade econômicofinanceira assegurada, sempre que possível, mediante remuneração pela cobrança destes
serviços. Ainda deixa claro, quanto à função social do saneamento e que este deve ter
assegurado à sustentabilidade econômica para garantir a boa prestação dos serviços públicos
com tarifas módicas.
A partir de informações obtidas no SNIS, relatórios de contabilidade e técnicos operacionais,
disponibilizados pela prestadora de serviços, foi desenvolvida uma matriz de análise técnica,
econômico financeira, que organiza as informações de custos, despesas e dados técnicos
operacionais por municípios, além de correlacionar, modelar e calcular indicadores de operação e
eficiência dos serviços, também considera indicadores de rentabilidade, de estrutura de capital,
de liquidez e de atividade.
A matriz desenvolvida faz parte do Sistema de Informação do Saneamento da Agência
Reguladora – SISARIS e permite a avaliação, identificação e distribuição destas informações
alocados nos municípios regulados pela ARIS.
JUSTIFICATIVA
Os serviços públicos de saneamento básico, entre os quais está o abastecimento público urbano
de água potável, são considerados de interesse local. De acordo com o Artigo 30 da Constituição
Federal, é competência municipal, entre outras, legislar sobre assunto de interesse local, prestar
serviços públicos de interesse local e promover, no que couber, adequado ordenamento
territorial, mediante planejamento, e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo
urbano. Portanto, é da competência municipal a prestação dos serviços de saneamento básico,
que poderá ocorrer de forma direta, contratada ou nos termos da lei municipal, conforme
especificado no artigo 38 do Decreto nº 7.217/2010.
Cabe ao titular do serviço público de saneamento básico definir o ente regulador desses serviços
de forma direta, inclusive consórcio público do qual participe, ou de forma delegada. Na forma
delegada, por meio de gestão associada, aprovada através de Lei Municipal define-se o a agente
regulador que desempenhará as funções regulatórias.
Cabe à instituição reguladora, desenvolver ferramentas necessárias para acompanhamento dos
contratos de programa associados às metas dos planos de saneamento.
Entre as diversas atribuições legais das agências, como a avaliação sistemática das atividades
exercidas pelos prestadores dos sistemas do saneamento básico (abastecimento de água,
esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos urbanos e drenagem pluvial urbana), destacase a avaliação de programas, projetos operacionais, bem como eficiência da prestação do
serviço público de saneamento básico.
Os entes reguladores devem instituir regras e critérios de estruturação de sistema contábil e do
respectivo plano de contas, de modo a garantir que a apropriação e a distribuição de custos dos
serviços estejam em conformidade com as diretrizes estabelecidas na Lei nº 11.445/2007, sendo
que na prestação do serviço da forma regionalizada ou quando o mesmo prestador exerça
serviços diferentes no mesmo município a agência cobrará pela identificação dos custos
operacionais e receitas individualizados nos Municípios. A fim de atender esta demanda, tal
ferramenta irá compor o módulo de apoio à regulação sob a ótica da distribuição dos custos
operacionais e administrativos, que visa qualificar e identificar padrões e índices de eficiência
econômica, financeiro e de qualidade.
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O desenvolvimento desse estudo atende ao que recomenda a Lei nº 11.445/2007 no que tange a
estabelecer os procedimentos voltados à contabilidade regulatória. Dada à dificuldade de
identificação da estrutura de custo das operadoras regionais que é composta por parte
centralizada e parte regionalizada, o recorte em nível de município possibilitará identificar a
composição dos custos de forma detalhada e precisa.
METODOLOGIA
Foi realizado primeiramente um levantamento de uma série de normativas legais e técnicas sobre
o tema, levantamento de dados atuais e históricos da prestação de serviço de abastecimento de
água aos municípios operados pela Concessionária Estadual.
A pesquisa analisou a composição da contabilidade de custos operacionais, a fim de construir
planilhas auxiliares que constitui uma ferramenta de avaliação dos indicadores dos custos
alocados na prestação do serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Desta
forma, a ARIS pode verificar e avaliar a consistência destes dados e relaciona-los com os dados
operacionais a fim de construir indicadores de desempenho.
A abordagem é feita com base no SNIS e nos relatórios analíticos de custos produzidos pelo
prestador de serviços, disponibilizados anualmente e/ou trimestralmente. A partir das
informações disponibilizadas espera-se identificar os componentes de custo e suas subdivisões:
despesa de pessoal; de material; com serviço de terceiros; energia elétrica; despesas gerais;
depreciações e provisões; despesas financeiras; fiscais e tributárias e não operacionais.
As informações gerais foram divididas entre: Dados Gerais, SAA – Sistemas de Abastecimento de
Água, SES – Sistemas de Esgotamento Sanitários; e Financeiro. Utilizando as informações
disponíveis desenvolveu-se os indicadores, que se distribuem em: PLANSAB; Indicadores de
Desempenho; Analítico de Contas e BADOP, este último, relativo aos dados técnicos
operacionais. Também foi elaborado e desenvolvido o PCA, que uma ferramenta auxiliar para
auferir as informações encaminhadas pelos municípios que possuem prestação direta
(Autarquias, Departamentos ou outros). Os indicadores de desempenho foram identificados
quando das reuniões da Câmara Técnica de Saneamento da ABAR. Nestas reuniões foram
escolhidos e classificados 18 indicadores padrão, como principais indicadores de desempenho,
esses são apresentados em um painel para acompanhamento da evolução dos mesmos. Com
base nas informações e indicadores disponíveis, foram desenvolvidos ainda o Painel de Reajuste;
Indicadores Econômicos e Indicadores para uma possível Revisão Tarifária. Os investimentos
previstos nos PMSB’s estão dispostos em um painel, onde constam, para cada município, as
metas de investimentos imediatos, de curto, médio e longo prazo.

Figura 1: Painel de dados.
Fonte: O Autor.
Todas as ferramentas, foram aplicadas com auxílio do ambiente Excel, sendo desta forma fácil à
alteração de sua arquitetura para adaptação ao longo dos testes realizados. Posteriormente, em
seu planejamento estratégico, a ARIS prevê a incorporação em módulos ao software SISARIS
que já se encontra elaborado para receber parte das informações técnicas.
Através desta ferramenta de apoio de análise construtiva por parte da regulação, ao longo do
tempo e verificação constante do regime de eficiência da prestação dos serviços de saneamento
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por: empresas, municípios ou SESs – Sistemas de Esgotamento Sanitários e SAAs – Sistemas de
Abastecimento de Água.
RESULTADOS
A metodologia foi desenvolvida e aplicada a todos os municípios regulados pela ARIS. Para
exemplificar a aplicação da metodologia, nesse trabalho, será apresentado o resultado obtido em
um dos municípios regulados pela Agência, chamado ficticiamente de “Município A”.
Através da ferramenta desenvolvida, a ARIS obtém os elementos necessários, a partir das
informações do SNIS, dos relatórios analíticos de custos e do banco de dados operacional
produzidos pelo prestador de serviço, para o acompanhamento dos índices de eficiência,
econômicos e de qualidade, que demonstram a evolução dos serviços prestados aos usuários
em geral.
A matriz desenvolvida será incorporada ao Sistema de Informação do Saneamento da ARIS SISARIS apresenta gráficos, planilhas e indicadores do setor, sendo que as informações poderão
ser disponibilizadas no site do próprio ente regulador, demonstrando transparência e dando
eficácia ao controle social tão almejado pelos usuários do setor.
A eficiência operacional, o grau de cumprimento das metas estabelecidas no planejamento
municipal, comparar as metas previstas com as alcançadas, bem como apurar em que medida as
diretrizes e ações planejadas e implantadas lograram efeitos pretendidos para a administração
municipal, estão entre as atribuições da ARIS.
Para o regulador, o desempenho do prestador deve traduzir-se em eficiência, em qualidade,
regularidade e modicidade tarifária, aferida por diversos índices que demonstram se estão sendo
atingidos os resultados previamente estabelecidos por lei, por contrato ou por normas
reguladoras.
Verificar e acompanhar o resultado operacional por município garante ao regulador informações
diretas sobre a prestação, analisando os gastos e receitas. A política de desenvolvimento urbano,
vislumbra a universalização da prestação do serviço de saneamento básico. Para isso, são
necessários investimentos que a através de uma tarifa módica sejam reembolsados ao longo da
prestação. Sendo assim, a Agência Reguladora necessita acompanhar e aferir os resultados
operacionais e financeiros da prestação de serviço, em busca de uma tarifa justa para população
e prestador.
As despesas operacionais da prestação de serviço de abastecimento de água e esgotamento
sanitário, foram divididas primeiramente em dez grupos, compreendendo despesas com:
Pessoal; Material; Material de Tratamento; Serviços de Terceiros; Energia Elétrica; Gerais;
Depreciações e Provisões; Financeiras; Fiscais e Tributárias e Não Operacionais. Na Figura 2,
esta apresentado a distribuição das despesas no Município A e identificado a distribuição das
despesas por localidade (município, administração regional e administração central).
As informações utilizadas na composição dos dados da Figura 2 têm como referência o ano de
2013, o resultado operacional do exercício foi 15% positivo. A despesa com pessoal representa
quase 33% das despesas totais, sendo que 19% desse total não está alocado diretamente no
município, 4% executa suas atividades na cede regional e15% na cede central.
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Figura 2: Acompanhamento das despesas pelo Analítico de contas.
Fonte: O Autor.
A distribuição das despesas por centro de custo, possibilita identificar onde há maior grau de
concentração de recursos e necessidade de alocar receita. Acompanhar a evolução das
despesas por item, possibilita ao regulador definir padrões e indicadores, a fim de mitigar se há
ganho de eficiência, ampliação da cobertura de abastecimento, ganhos de escalas, entre outros.
As informações fornecidas pelo Prestador Estadual ainda identificam as despesas em três
categorias: Despesas no município, na administração regional e na administração central.
Quanto às informações do SNIS, estas se encontram disponíveis desde 1995, a evolução de
cada despesa pode ser acompanhada através da série histórica. Sendo assim, é possível traçar o
comportamento das despesas, identificar discrepâncias e definir metas de eficiência. A Figura 3
apresenta graficamente as despesas dos últimos três anos, onde é possível identificar as
variações ano a ano. As informações categorizadas, permitem acompanhar junto aos
prestadores, de forma direta e atualizada, a alocação dos recursos.

Figura 3: Acompanhamento das despesas – Dados SNIS.
Fonte: O Autor.
No desenvolvimento da ferramenta de análise, a série histórica das informações é a base que
fundamenta os cálculos que determinam a modicidade tarifária. O SNIS, todos os anos divulga as
informações com despesa total com os serviços (água e esgoto), nessa despesa são
consideradas as despesas de exploração, que é soma das despesas com pessoal, com
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depreciações e amortizações, com energia elétrica, serviço de terceiros, produtos químicos e
outras despesas financeiras.
Na definição dos indicadores buscou-se cobrir as dimensões mais relevantes da prestação dos
serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, com o objetivo de garantir que as
informações mais significativas para a regulação sejam contempladas. Na figura 4, são
apresentados os principais temas de abordagem na sua dimensão e descrição.
Código

Dimensões

Descrição

C

Contexto

Itens que explicam o contexto do município, mas que fogem da gerência do Prestador de
serviços. Apontam fatores que podem influenciar as variáveis e indicadores avaliados nas outras
dimensões.

E

Eficiência

Permitem a avaliação da eficiência dos operadores em cada um dos municípios.
Importantes instrumentos para introdução de padrões de desempenho.

F

EconômicoFinanceiro

Q

Qualidade

U

Universalização

Se propõem a analisar a situação econômico-financeira da prestação dos serviços nos
municípios.
Possibilitam verificar se os padrões de qualidade mínima estabelecida pela
normatização é atendida em cada um dos municípios.
Demonstram a abrangência dos serviços. Instrumentos para a introdução e avaliação de políticas
públicas no sentido da universalização.

Figura 4: Dimensões e descrição dos Indicadores de Desempenho
Fonte: Desenvolvido pelo autor com base no PLANSAB.
Nesse sentido, os indicadores estão agrupados nas cinco dimensões distintas, bem como a sua
definição, conforme segue abaixo:

• Universalização: Índice de Atendimento Urbano de Água (IN023); Índice de Atendimento
•
•
•
•

Urbano de Esgoto em Relação ao Atendimento com Abastecimento de Água (IN024); Índice
de Tratamento de Esgoto (IN016).
Eficiência: Índice de Perdas na Distribuição (IN049); Índice de Produtividade de Pessoal
Total (IN102); Índice de Despesa por Consumo de Energia Elétrica nos Sistemas de Água e
Esgotos (IN060); Despesa de Exploração por m³ Faturado (IN026); Despesa Média Anual por
Empregado (IN008).
Qualidade: Índice de Hidrometração (IN009); Índice de Macromedição (IN011); Incidência
das Análises de Coliformes Totais Fora do Padrão (IN084); Extravasamentos de Esgotos por
Extensão de Rede (IN082).
Econômico Financeiro: Tarifa Média Praticada (IN004); Margem de Despesa de Exploração
(IN030); Índice de Evasão de Receitas (IN029).
Contexto: Extensão da Rede de Água por Ligação (IN020); Densidade de Economias de
Água por Ligação (IN001); Consumo Médio de Água por Economia (IN053); Participação das
Economias Residenciais de Água no Total das Economias de água (IN043).

Neste contexto, os indicadores definidos pela ARIS foram compilados para o “Município A”, os
resultados obtidos estão demonstrados e agrupados de acordo com suas definições para cada
grupo citado. A avaliação do desempenho desses indicadores, qualificará a prestação de serviço
de saneamento básico nos municípios sob regulação da ARIS.
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Figura 5: Indicadores selecionados. Fonte: O Autor.
Para fins de comparação, a ARIS, a partir da metodologia de avaliação de indicadores, definiu
intervalos e limites quantitativos para cada um deles, os quais foram divididos em níveis distintos:
“Ideal”, “Satisfatório”, “Insatisfatório” e “Não Informado”, representados por diferentes cores,
conforme ilustrado a seguir:
Ideal: Cenário Normativo /PLANSAB/ Região Sul.
Satisfatório: Cenário superior ao referenciado no SNIS 2010 para o Estado de Santa Catarina.
Insatisfatório: Cenário inferior ao referenciado no SNIS 2010 para o Estado de Santa Catarina.

X

Não Informado: Que não foi respondido, não comunicado pelo Prestador; não se tem informação.

A análise da série histórica de indicadores permitirá que seja evidenciada sua evolução no tempo
até o ano de referência. Também poderá ser realizada uma avaliação, estimando um avanço
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futuro com base em metas pré-estabelecidas. Para o acompanhamento da evolução histórica
foram definidas três categorias distintas:
• AUMENTOU (A): variação positiva no do indicador;
• DIMINUIU (D): variação negativa no do indicador;
• CONSTANTE (C): sem ocorrência de variação no do indicador.
A metodologia também permitirá estabelecer estudos de “benchmarking” onde poderão ser
comparados aos indicadores de outros municípios, estados, sistemas do País. Assim, para
acompanhamento da evolução num determinado período, definiu-se três níveis limites de
enquadramento, ou seja, inferior, superior e semelhante. A seguir é mostrado o critério para a
valoração de cada um dos limites:

• SUPERIOR (S): desempenho do indicador é maior que o comparado.
• INFERIOR (I) desempenho do indicador é menor que o comparado.
• SEMELHANTE (SE) desempenho do indicador permaneceu igual ao comparado.
Ao se concluir a análise dos indicadores, será possível construir uma matriz de resultados, na
qual estarão apresentados os resultados das comparações e evolução dos indicadores,
permitindo assim a avaliação do desempenho da Prestação dos Serviços.
Baseando-se na metodologia desenvolvida, foram aplicados os limites definidos. Os resultados
obtidos para o município de referência, estão dispostos na Figura 6 de acordo com seu grupo de
classificação. Na avaliação do desempenho do referido município, classificou a variação do
indicador em 2013 em relação ao ano anterior e qualificou a medida de referência dos
indicadores para o mesmo ano.

Figura 6: Resultado da metodologia aplicada. Fonte: O Autor.
O padrão de “benchmarking” ainda não foi definido. A composição das médias para definição do
mesmo encontra-se na fase final de certificação. Quando finalizado, será incorporado na análise
da evolução dos indicadores, completando a qualificação e a classificação dos indicadores em
cada município.
RESULTADOS E CONCLUSÕES
O resgistro das informações ao longo do tempo gera um grande número de dados analíticos, que
precisam ser transformados em um formato sintético e correlacional. Os resultados devem
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descrever e representar, de forma compreensível e significativa o estado atual e as tendências de
eficiência tanto econômicas como técnicas da qualidade da prestação dos serviços de
saneamento básico por parte dos prestadores. A ferramenta deverá ser utilizada como um
instrumento gerencial para a tomada de decisões por parte do Ente Regulador além de dar
transparência aos usuários, garantindo o cumprimento dos princípios elencados na Lei Federal
11.445/2007.
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RESUMO
A relevância da iluminação pública para a sociedade se apresenta em diversas dimensões,
trazendo ganhos sensíveis para a segurança pública, o ordenamento do tráfego urbano e o
aproveitamento noturno de espaços públicos. No entanto, a provisão adequada desse serviço
historicamente representa um desafio a formuladores de política e reguladores, tanto pelo
elevado consumo de energia demandado, quanto pela necessidade contínua de manutenção e
melhoria das instalações, que importam em custos expressivos para os municípios, em muitos
casos representando a sua segunda maior despesa.
Com a determinação da ANEEL de que os ativos de iluminação pública que porventura se
encontrassem na base de ativos das distribuidoras locais fossem integralmente transferidos para
o município titular do serviço até o dia 31 de dezembro de 20141 , os municípios estão tendo que
lidar com uma nova realidade, a de gerir diretamente os ativos de iluminação pública ou de
contratar com terceiros essa gestão, o que representará um custo adicional aos orçamentos
locais. Para fazer frente a essa nova realidade, os municípios têm adotado arranjos diferentes
para gerir os ativos transferidos. Foram observadas especialmente a adoção de três
possibilidades: a gestão direta pelo poder público ou sua contratação mediante licitação para a
contratação de serviço de manutenção, a adoção de Parcerias Público-Privadas (PPP) ou a
reunião de municípios por meio de Consórcios Públicos.
Neste trabalho buscou-se investigar o funcionamento de cada um das alternativas adotadas
pelos municípios. Ademais, observou-se que, independentemente do modelo adotado, os
desafios encontrados tem sido diversos. Muito embora a Constituição determine que a cobrança
possa ser utilizada para “custeio dos serviços de iluminação pública”, a legislação federal não
prevê quais rubricas poderiam ser cobertas ou não com recursos da COSIP. Além da barreira
financeira, os municípios deparam-se com a falta de expertise sobre o tema e a falta de preparo
para conseguir gerir o serviço de iluminação pública, com toda a sua complexidade.
Introdução
A relevância da iluminação pública para a sociedade se apresenta em diversas dimensões,
trazendo ganhos sensíveis para a segurança pública, o ordenamento do tráfego urbano e o
aproveitamento noturno de espaços públicos. No entanto, a provisão adequada desse serviço
historicamente representa um desafio a formuladores de política e reguladores, tanto pelo
elevado consumo de energia demandado, quanto pela necessidade contínua de manutenção e
1
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melhoria das instalações, que importam em custos expressivos para os municípios, em muitos
casos representando a sua segunda maior despesa.2
Soma-se a tais desafios a complexidade da regulação dos serviços de iluminação pública, tendo
em vista a sua dupla submissão normativa à legislação federal e à municipal. Isso porque o
fornecimento de energia elétrica, por definição constitucional (art. 21º, XII, “b”, CF/88), é de
competência da União. Por outro lado, em razão da competência afeta aos serviços de interesse
local (art. 30, V da CF/88), os municípios são responsáveis por organizar e prestar, diretamente ou
mediante concessão, os serviços de iluminação pública.
Com a determinação da ANEEL de que os ativos de iluminação pública que porventura se
encontrassem na base de ativos das distribuidoras locais fossem integralmente transferidos para
o município titular do serviço até o dia 31 de dezembro de 20143 , os municípios estão tendo que
lidar com uma nova realidade, a de gerir diretamente os ativos de iluminação pública ou de
contratar com terceiros essa gestão, o que representará um custo adicional aos orçamentos
locais.
O presente artigo pretende analisar quais arranjos vêm sendo adotado pelos municípios que já
atenderam à determinação da ANEEL, especialmente sob dois aspectos: i) que arranjo regulatório
vem sendo adotado (prestação direta ou delegada, em consórcio ou não com outros municípios);
e ii) qual fonte de custeio tem sido utilizada.
Portanto, o objetivo do artigo é comentar algumas das principais questões regulatórias que o
segmento da iluminação pública tem enfrentado para a condução desse novo cenário e, ao final,
traçar algumas perspectivas para o futuro.
Nesse contexto, foram investigadas como hipóteses, com seus respectivos ônus e benefícios: (i)
a gestão direta de ativos e prestação de serviços pela municipalidade; (ii) a formação de
consórcios públicos para a sua gestão associada; (iii) a contratação de parcerias públicoprivadas. Na análise desses diferentes arranjos jurídicos foram considerados modelos
econômicos de financiabilidade, tendo em vista a discussão em torno da possibilidade de
utilização de recursos advindos da Contribuição para a Iluminação Pública (COSIP) bem como a
necessidade de busca de métodos alternativos, seja porque alguns municípios não instituíram
referida cobrança, seja porque a possibilidade de uso de recursos da COSIP para projetos de
eficiência energética e expansão e melhoria da rede por parte dos municípios pende de
julgamento, no momento, no Supremo Tribunal Federal.4
Cenário Atual da Gestão dos Ativos e da Prestação do Serviço de Iluminação Pública
Como visto, a Constituição Federal define que o fornecimento de energia elétrica é de
competência da União, enquanto os municípios são responsáveis por organizar e prestar,
diretamente ou mediante concessão, os serviços de iluminação pública. Nesse sentido, coube à
ANEEL, agência reguladora federal, regular a oferta da energia elétrica e conceituar aspectos
importantes da iluminação pública.
Em sua Resolução nº 414 de 2010, a ANEEL conceitua a iluminação pública como sendo “serviço
público que tem por objetivo exclusivo prover de claridade os logradouros públicos, de forma
periódica, contínua ou eventual5 ”. Mais adiante, complementa que “a classe iluminação pública,
de responsabilidade de pessoa jurídica de direito público ou por esta delegada mediante
concessão ou autorização, caracteriza-se pelo fornecimento para iluminação de ruas, praças,
avenidas, túneis, passagens subterrâneas, jardins, vias, estradas, passarelas, abrigos de usuários
de transportes coletivos, logradouros de uso comum e livre acesso, inclusive a iluminação de
monumentos, fachadas, fontes luminosas e obras de arte de valor histórico, cultural ou
ambiental, localizadas em áreas públicas e definidas por meio de legislação específica, exceto o
PACHECO, Luiz Felipe Lacerda. Questões relevantes sobre a iluminação pública no Brasil. Revista de
Administração Municipal, ano 57, nº 278, outubro/novembro/dezembro de 2011, p. 49.
2

3

Art. 218 da Resolução Normativa n.º 414/2010 ANEEL

A possibilidade de utilização de recursos da COSIP para custeio de manutenção e expansão da rede de
iluminação pública está sendo contestada no STF com repercussão geral e ulterior efeito vinculante (RE
666.404).
4

Art. 2º, XXXIX da Resolução Normativa ANEEL n.º 414 de 2010 (Redação dada pela REN ANEEL 418, de
23.11.2010)
5
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fornecimento de energia elétrica que tenha por objetivo qualquer forma de propaganda ou
publicidade, ou para realização de atividades que visem a interesses econômicos6 ”. Na mesma
resolução, define ainda que as instalações de iluminação pública são um “conjunto de
equipamentos utilizados exclusivamente na prestação do serviço de iluminação pública7”.
Destaca-se, por fim, que a referida resolução define a iluminação pública como subgrupo das
unidades consumidoras com fornecimento em tensão inferior a 2,3 kV (subgrupo B4)8.
A Resolução nº 414 de 2010 da ANEEL, além de trazer importantes conceitos relacionados ao
fornecimento de energia, determinou que as distribuidoras deveriam transferir os ativos de
iluminação pública (IP) aos Municípios9 , até a data limite de 31 de dezembro de 2014. A
determinação fundamenta-se justamente no entendimento de que cabe à municipalidade a
gestão dos ativos de iluminação pública, por tratar-se de serviço de interesse local (art. 30, V da
CF c/c art. 149-A da CF). Não seria, portanto, de responsabilidade das concessionárias de
distribuição a manutenção, conservação e melhorias do sistema de iluminação pública.
Não obstante a determinação da ANEEL, muitos Municípios vêm suscitando a
inconstitucionalidade da mesma, pleiteando judicialmente e conseguindo, em sede de liminar, a
suspensão da transferência dos ativos10. Em seus fundamentos argumentam que a Agência
Reguladora extrapolou suas competências, nas quais se incluem, de forma resumida, regular a
produção, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica.
Ademais, os Municípios alegam que não possuem condições técnicas e financeiras para
começarem a gerir os ativos de iluminação pública, pelo fato de que a transferência desses ativos
irá impactar de forma expressiva o orçamento. Segundo a Resolução 414 de 2010 da ANEEL (art.
24, §2º c/c art. 218, §2º, III), a tarifa aplicável ao fornecimento de energia elétrica para iluminação
pública, quando os ativos pertencerem ao Poder Público Municipal, será a tarifa B4a, e não mais
a tarifa B4b, cobrada quando os ativos pertencerem à distribuidora. Conforme esclarece a Nota
Técnica n° 021/2011 SRC/ANEEL, muito embora a nova tarifa (B4a) seja cerca de 9,5% mais
barata que a anteriormente cobrada (B4b), a despesa adicional que incumbirá aos Municípios na
gestão dos ativos implicará em um aumento de cerca de 30%11 no orçamento do mesmo.
Sobre este aspecto ainda soma-se o fato de que os gastos com a iluminação pública e com o
poder público12 representarem parcela considerável e de grande impacto no orçamento das
municipalidades. Conforme se verifica pela tabela abaixo, veiculada no Anuário Estatístico de
Energia (2014), o consumo de energia com iluminação pública e com o poder público
representam mais de 6% do consumo total de energia do país, consumo este que cresce
continuamente todos os anos.
6

Art. 5º, §6º da Resolução Normativa ANEEL n.º 414 de 2010.

Art. 2º, XLIV da Resolução Normativa ANEEL n.º 414 de 2010 (Redação dada pela REN ANEEL 418, de
23.11.2010)
7

Art. 2º, XXXVIII da Resolução Normativa ANEEL n.º 414 de 2010 (Redação dada pela REN ANEEL 418, de
23.11.2010)
8

Art. 218 da Resolução Normativa ANEEL n.º 414 de 2010 (Redação dada pela REN ANEEL 479, de
03.04.2012)
9

Por exemplo, a decisão proferida no processo nº 5624-93.2014.4.01.3809, da Subseção Judiciária de
Varginha
10

Segundo projeção feita pela Associação Mineira de Municípios, pela Confederação Nacional dos
Municípios e pela CEMIG, a transferência dos ativos para os Municípios implicará um aumento de cerca de
30% no orçamento dos municípios. <http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/audiencia/arquivo/2011/049/
contribuicao/amm_ap049_2011art218.pdf>. Ultimo acesso em 23/07/2015.
11

A classe poder público também foi incluída uma vez que ela também é custeada por verbas municipais,
impactando, desta forma, no orçamento dos municípios. Segundo a Resolução nº 414 de 2010 da ANEEL
“a classe poder público, independente da atividade a ser desenvolvida, caracteriza-se pelo fornecimento à
unidade consumidora solicitado por pessoa jurídica de direito público que assuma as responsabilidades
inerentes à condição de consumidor, incluindo a iluminação em rodovias e semáforos, radares e câmeras
de monitoramento de trânsito, exceto aqueles classificáveis como serviço público de irrigação rural, escola
agrotécnica, iluminação pública e serviço público, considerando-se as seguintes subclasses: I - poder
público federal; II - poder público estadual ou distrital; e III - poder público municipal” (Art. 5º § 5º).
12
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Tabela 1:Consumo de Energia por Classe (GWh)

Fonte: EPE. Anuário Estatístico de Energia Elétrica. 2014.
Por fim, somado à deficiência técnica e financeira, tem-se ainda o fato de que os ativos de
iluminação pública a serem transferidos se encontram em situação precária. Apesar de o art. 218
da Resolução 414 de 2010 da ANEEL estabelecer, em seu §6º, que a distribuidora deve
encaminhar à Agência Reguladora termo de responsabilidade no qual declare que o sistema de
iluminação pública está em condições de operação e em conformidade com as normas e
padrões disponibilizados pela distribuidora e pelos órgãos oficiais competentes, muitos
Municípios alegam que isso nem sempre vem ocorrendo e que as condições dos ativos são
precárias.
Em razão da incapacidade técnica e financeira da municipalidade, muitos não conseguiram
cumprir no prazo estipulado a determinação da ANEEL. Ressalta-se, entretanto, que este prazo já
foi postergado duas vezes. O primeiro prazo foi estipulado como sendo 24 meses após a
publicação da Resolução nº 414 de 2010, ou seja, 15 de setembro de 2012. Posteriormente, em
abril de 2012, a Resolução nº 479/2012 estabeleceu um novo prazo final, sendo este 31 de
janeiro de 2014. Por fim, diante da permanência das dificuldades apresentadas pelos Municípios,
a ANEEL houve por bem prorrogar novamente o prazo, desta vez para o dia 31 de dezembro de
2014.
Segundo os últimos dados fornecidos pela ANEEL13, datados de 8 de maio de 2015, 91,7% dos
municípios (5.564) já assumiram os ativos de iluminação pública. Ainda restam, portanto, que
8,3% deles (457) cumpram com a definição da Agência Reguladora. Neste sentido, em que pese
a resistência e os argumentos levantados pelos Municípios, o que se percebe é que a grande
maioria já assumiu a titularidade dos ativos de iluminação pública, conforme demonstra a tabela
a seguir:
Tabela 2: Balanço da transferência de ativos de iluminação pública

ANEEL. http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/noticias/Output_Noticias.cfm?Identidade=8520&id_area.
Ultimo acesso 23/07/2015.
13
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Fonte: ANEEL
Analisando-se as alternativas utilizadas pela municipalidade para gerir os ativos transferidos,
observa-se especialmente a adoção de três possibilidades: a gestão direta pelo poder público ou
sua contratação mediante licitação para a contratação de serviço de manutenção; a adoção de
Parcerias Público-Privadas (PPP); e a reunião de municípios por meio de Consórcios Públicos.
Ressalta-se ainda que nesses três modelos citados houve uma migração de um “serviço público
de iluminação pública” para o que vem sendo denominado de “Serviços de Gestão de Energia e
Eficiência Energética”. Assim, a gestão do serviço de iluminação pública passou a englobar não
meramente a prestação de um serviço público e sua manutenção, mas também diversos
investimentos visando à modernização deste serviço, tornando-o sustentável.
Diante deste cenário e tendo em vista os arranjos adotados, para permitir uma melhor
compreensão das vantagens e desvantagens de cada alternativa, selecionou-se, para cada um
deles, um caso a ser investigado. Para o modelo de gestão direta pelo poder público será
utilizada o caso da RIOLUZ, da Cidade do Rio de Janeiro. Para o modelo de Parcerias PúblicoPrivadas (PPP) trataremos do exemplo da Cidade de São Paulo. Por fim, para os Consórcios
Públicos, abordaremos o CIGIP, consórcio público formado por Munícios de Alagoas.
Estudo de Caso
RIO LUZ
O município do Rio de Janeiro optou por prestar diretamente o serviço de iluminação pública,
através da Companhia Municipal de Energia e Iluminação – Rioluz. A empresa pública, criada
pela Lei Municipal nº 1561 de 13/02/1990 e regulamentada pelo Decreto Municipal nº 9.553 de
07/08/1990, possui capital fechado e é vinculada à Secretaria Municipal de Conservação e
Serviços Públicos. Embora pertença à administração indireta, a Rioluz é parte da administração
municipal e, justamente por isso, a prestação é considerada direta e não indireta (nos casos de
delegação do serviço).
A Rioluz é responsável atualmente pela implantação e manutenção do sistema de iluminação
pública do município do Rio de Janeiro, lidando também com os projetos de expansão.
Adicionalmente, a empresa pública concede licenças e atua na fiscalização das empresas
instaladoras e conservadoras de elevadores, escadas rolantes, planos inclinados, teleféricos e
sistemas de ar-condicionado central e exaustão mecânica.
A Companhia administra os recursos do Fundo Especial de Iluminação pública (FEIP). Embora
seja vinculado à Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos14 , referido fundo é
Art. 7º da Lei Municipal nº 5.132, de 17/12/2009 - O montante arrecadado da Contribuição para Custeio
do Serviço de Iluminação Pública será destinado ao Fundo Especial de Iluminação Pública, ora instituído,
vinculado exclusivamente ao custeio do serviço de iluminação pública, tal como definido no parágrafo
único do art. 1º desta Lei. Parágrafo único. O Fundo Especial de Iluminação Pública fica vinculado à
Secretaria Municipal de Obras e Conservação.
14
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administrado pela Rioluz por meio de uma delegação de competência feita pelo Decreto
Municipal nº 33.434 de 23/2/2011.
O Fundo Especial de Iluminação pública é majoritariamente abastecido pelas verbas da
Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública, a COSIP, instituída pela lei nº 5.132,
de 17 de dezembro de 2009. Segundo a legislação, a COSIP deve ter sua receita destinada
exclusivamente ao custeio do serviço de iluminação pública, tais como a iluminação de vias,
logradouros e demais bens de uso comum do povo, e a instalação, a manutenção e o
melhoramento da rede de iluminação pública15 .
No tocante a este aspecto, ressalta-se que houve grande discussão acerca do uso das verbas do
Fundo Especial de Iluminação Pública para despesas alheias às permitidas por lei. O Parecer
Prévio às Contas de Governo da Prefeitura do Rio de Janeiro – exercício de 2013, feito pelo
Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, relatou alegado uso indevido das verbas para
suprir o consumo de energia dos Planos Inclinados do Outeiro da Glória; da Penha; do PavãoPavãozinho; e do Rio Cidade de Campo Grande. O Fundo ainda cobria despesas feitas com a
prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos grupos de geradores instalados
no Centro Administrativo São Sebastião e com serviços de manutenção preventiva, corretiva e
operacional no grupo gerador instalado na residência oficial na Gávea Pequena16. Ressalta-se
que no Parecer Prévio às Contas de 2012 o TCM RJ já havia constatado tais gastos indevidos e
já havia recomendado que eles fossem suspensos e as verbas restituídas ao fundo. No entanto,
segundo o Parecer de 2013, as práticas continuaram e nenhuma medida em sentido oposto
havia sido verificada.
Posteriormente, na inspeção ordinária feita pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento
em março de 2015, verificou-se que persistia o uso indevido de verbas do FEIP. O parecer das
Contas de 2014, desta vez, acusou gastos com o remanejamento de energia elétrica de
particulares e radares, e uso de verbas do fundo como contraprestação pecuniária à
Concessionária Rio Mais (responsável pelas obras do Parque Olímpico e da infraestrutura da Vila
dos Atletas). Por não se destinarem ao uso comum em razão da finalidade atribuída a elas, certas
áreas do Parque Olímpico e da Vila dos Atletas não poderiam ter sido custeadas com verbas do
FEIP.
Não obstante os gastos indevidos das verbas do Fundo Especial de Iluminação Pública, ele é
ainda o fundo especial do município do Rio de Janeiro que apresenta o maior superávit, no valor
de R$ 15.701.000,00, correspondente a 6,42% de suas receitas.17
Os apontamentos acima e a ausência, até a presente data, de uma definição explícita de qual a
extensão e limites do uso legítimo da COSIP no que tange ao tema de custeio de iluminação de
espaços públicos parece permitir algum questionamento sobre se teriam ou não os munícipes
cariocas direito a uma redução desse tributo. A pergunta enseja reflexão pois o fundo se encontra
superavitário e, ainda, alegadamente sendo usado para finalidades distintas daquela
constitucionalmente estabelecida para a COSIP.
Por fim, ainda no tocante à Rioluz, destaca-se que a empresa, visando maior sustentabilidade,
possui um setor de reciclagem dos materiais e equipamentos utilizados na prestação do serviço
de iluminação pública, propiciando-se assim o reaproveitamento dos mesmos e gerando grande
economia aos cofres públicos. Trata-se do Centro de Logística Reversa, a empresa pública
trabalha na recuperação dos materiais e equipamentos que se tornaram obsoletos, como por
exemplo, postes, luminárias, comandos e células fotoelétricas. A tabela 3 abaixo ilustra o número
de materiais produzidos/recuperados a partir da reciclagem no Centro de Logística Reversa em
2013. Os números são significativos. Ao longo de 2013, por exemplo, foram recuperadas 10.698
luminárias e projetores e 7.528 lâmpadas.
Art. 1º da Lei Municipal nº 5.132, de 17/12/2009 - Fica instituída a Contribuição para Custeio do Serviço
de Iluminação Pública, com a finalidade de custear o serviço de iluminação pública do Município. Parágrafo
único. O serviço previsto no caput compreende a iluminação de vias, logradouros e demais bens de uso
comum do povo, e a instalação, a manutenção e o melhoramento da rede de iluminação pública.
15

Segundo consta no Relatório da CAD - Prestação das Contas de Gestão de 2012 “em relação à despesa
com manutenção do grupo gerador instalado na Gávea Pequena, entende-se que a referida residência não
se enquadra na categoria de bens de uso comum do povo, logo, o serviço descrito acima não poderia ter
sido custeado com recursos do FEIP”. < http://www.tcm.rj.gov.br/Noticias/10599/ParecerCAD.pdf>
16

Prestação de Contas da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro Exercício de 2014 - Processo nº:
40/001.978/2015 < http://www.tcm.rj.gov.br/Noticias/11475/RelatorioVotoProjetoParecer.pdf >
17
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Tabela 3: Acompanhamento Mensal da Produção de Materiais e Equipamentos produzidos
recuperados a partir da reciclagem

Fonte: Apresentação Rioluz18
A prestação direta pelo município, no entanto, pode ser especialmente desafiadora considerando
a falta de expertise e de estrutura de muitos dos municípios para operação e manutenção desses
ativos de iluminação pública. Para muitos deles, a atribuição dos serviços a um ente privado
pode se mostrar como a melhor opção, a forma mais eficiente de tornar disponível esse serviço
para a coletividade e de diminuir perdas associadas à prestação direta pelo Estado –
potencializadas nos anos iniciais, em virtude da curva de aprendizagem. Por outro lado, esse
mesmo grupo de municípios que não gozam atualmente de capacidade técnica e financeira para
prestar diretamente o serviço são possivelmente aqueles que enfreterão maiores desafios para
modelar uma parceria público-privada com uma estrutura de garantias de suas obrigações
pecuniárias robusta e com escala suficiente para atrair investidores.
Nesse sentido, as seções seguintes do presente artigo examinam os casos da PPP modelada –
mas ainda não realizada - pelo município de São Paulo e do consórcio formado em Alagoas - o
CIGIP - que atualmente congrega 67 municípios com vistas de fazer uma atribuição conjunta dos
serviços de iluminação pública.
Parceria Público-Privada SP
Com vistas a atribuir a um ente privado a gestão da infraestrutura de iluminação pública do
município, em abril de 2013, o município de São Paulo abriu um processo de Chamamento
Público para a realização de estudos técnicos e modelagem de uma Parceria Público-Privada
(PPP)19. Àquela altura, ainda não estava integralmente claro quais seriam os recursos utilizados
para garantir a contrapartida devida pelo Município; porém, já havia uma orientação no sentido
Rioluz<http://www.inmetro.gov.br/painelsetorial/pdf/Iluminacao_e_Tecnologias/
Equipamentos_de_Iluminaca o_Publica.pdf>
18

Além de São Paulo, outros municípios também atribuíram a um agente privado a gestão do sistema de
iluminação pública, por meio de uma PPP. O ultimo município que se tem noticia de ter aderido a esta
alternativa é Caraguatatuba, também no estado de São Paulo. O munícipio de Caraguatatuba já havia
tentado licitar uma PPP em 2012, mas a licitação foi revogada pela Prefeitura. Posteriormente, houve nova
licitação para a concessão administrativa envolvendo a elaboração de projeto, implantação, expansão,
modernização, operação e manutenção das instalações de iluminação pública de Caraguatatuba. O
Consórcio Luz foi o vencedor, firmando contrato de 13 anos com valor de cerca de R$ 198 milhões. <http://
www.pppbrasil.com.br/portal/content/caraguatatuba-celebra-contrato-de-ppp-deilumina%C3%A7%C3%A3o-p%C3%BAblica>
19
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de que os Estudos a serem realizados deveriam “adequar os custos iniciais decorrentes do
projeto aos valores recebidos pelo município com a arrecadação da Contribuição para Custeio do
Serviço de Iluminação Pública - COSIP, com tendência de redução ao longo do tempo do
contrato”20.
Como resultado do processo foi aberta, em abril de 2015, a Concorrência Internacional n.º 01/
SES/2015 para a contratação de Concessão Administrativa para a “modernização, otimização,
expansão, operação, manutenção e controle remoto e em tempo real da infraestrutura da Rede
de Iluminação Pública do Município de São Paulo”21 . A licitação foi suspensa por força de
determinação do Tribunal de Contas do Município de São Paulo na TC n.º 72.002.036/15-60 em
virtude de questionamentos diversos, principalmente relacionados ao cálculo da contrapartida
devida pelo município.
Apesar da suspensão, a divulgação dos termos do Contrato e respectivos instrumentos
garantidores (por parte do Poder Concedente) já reflete as condições que foram estruturadas
para viabilidade/atratividade da outorga. Como comentado, no âmbito de uma PPP,
principalmente de uma PPP administrativa – na qual esse risco é potencializado-, um dos
principais desafios para o Poder Concedente é estruturar adequadamente o fluxo de recebíveis
do Concessionário, de forma a mitigar a percepção de risco dos potenciais investidores. O risco
de inadimplemento pode reduzir a atratividade e o número de competidores no processo,
penalizando sua eficiência e a capacidade de atribuir a prestação dos serviços a agentes capazes
de atender as obrigações inerentes a uma adequada provisão.
Como era esperado, a remuneração do concessionário foi estruturada a partir da arrecadação
mensal da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP pelo município.
Diante desse fato, dois aspectos são centrais a serem investigados: i) como se dará a alocação
de riscos na arrecadação e destinação dessas receitas; e ii) se há e quais são as garantias
oferecidas pelo Poder Concedente caso o fluxo de recebíveis projetado não venha a se realizar –
seja por uma situação conjuntural (a exemplo de uma arrecadação inferior à contrapartida devida)
ou estrutural (caso da revogação da lei que institui a COSIP ou a definição de que a arrecadação
da COSIP não pode ser usada para custear determinadas atividades abrangidas pelo objeto da
outorga).
No que diz respeito ao primeiro aspecto, o da arrecadação e destinação dos recursos da COSIP,
há, basicamente, quatro atores envolvidos: (i) a distribuidora, responsável tributária pela cobrança
e recolhimento da Contribuição (nos termos do art. 6º da Lei Municipal n.º 13.479/2002)22; (ii) o
Município – como ente tributante e Poder Concedente e titular originário das receitas da COSIP
arrecadas; (iii) o Concessionário de iluminação pública; e
(iv) o Agente Depositário (Instituição Financeira), que ficará responsável pela gestão dos recursos
arrecadados e depositados na conta vinculada ao pagamento da contraprestação.
O diagrama apresentado na Figura 1 mostra como o fluxo de recebíveis da COSIP será
repassado ao Concessionário de iluminação pública:
Figura 1: Repasse de Recebíveis ao Concessionário de Iluminação Pública

Chamamento Público 01/2013-SES SP <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/
chamadas/chamamento-publico- ip_1382104860.pdf>
20

Concorrência internacional n° 01/SES/2015 <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/
chamadas/edital_de_licitaco_1429741628.pdf>
21
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Art. 6º A concessionária de energia elétrica é responsável pela cobrança e recolhimento da
Contribuição, devendo transferir o montante arrecadado para a conta do Tesouro Municipal
especialmente designada para tal fim, sob pena de responder civil e criminalmente pelo não
cumprimento do aqui disposto. § 1º A eficácia do disposto no "caput" deste artigo fica
condicionada ao estabelecimento de convênio a ser firmado entre a Prefeitura Municipal e a
concessionária de energia elétrica, respeitadas, no que couber, as determinações da ANEEL. § 2º
O convênio definido no parágrafo 1º deste artigo será celebrado no prazo máximo de 90
(noventa) dias e disporá sobre a forma e operacionalização da cobrança a que se refere o
"caput".
Em primeiro lugar, é importante mencionar a participação da distribuidora de energia elétrica no
processo, tendo em vista que, na qualidade de responsável tributária, a ela cabe arrecadar a
COSIP. Embora não seja destinatária das receitas da COSIP, assume tão somente uma função
gerencial em relação à arrecadação desse tributo. O montante arrecadado é parte das receitas
originárias do Município e neste caso é destinado a um Fundo especial vinculado ao custeio do
serviço de iluminação pública (cf. art. 8º da Lei Municipal n.º 13.479/200222). Um ponto
importante a ser investigado sobre esse ponto diz respeito à alocação do risco da inadimplência
da COSIP: se à distribuidora de energia elétrica ou se ao município. Por sua vez, caso ele seja
alocado à distribuidora, a COSIP lançada nas faturas não pagas de energia elétrica deve ser paga
pela distribuidora. Caso ele seja alocado ao município, há um risco de haver um descasamento
temporal entre o volume total de recursos projetados da COSIP – em função da demanda de

Art. 8º O montante arrecadado pela Contribuição será destinado a um Fundo especial, vinculado
exclusivamente ao custeio do serviço de iluminação pública, tal como definido no parágrafo único do artigo
1º desta lei, conforme regulamento a ser expedido pelo Poder Executivo no prazo de 90 (noventa) dias.
Parágrafo único. O Poder Executivo fica obrigado a encaminhar à Câmara Municipal de São Paulo
programa de gastos e investimentos e balancete anual do Fundo Especial a ser criado para custear o
serviço de iluminação pública.
22
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energia elétrica – e o valor efetivamente disponibilizado na conta vinculada, já que dependerá da
mobilização de esforços do município para a cobrança desses recursos.23
Para que os recursos arrecadados pela distribuidora sejam efetivamente acessados pela
Concessionária de iluminação pública, foi estruturada a abertura de uma conta vinculada –
escrow account – a ser administrada por uma instituição financeira, o Agente Depositário, ao qual
compete mantê-la vigente durante todo o prazo da concessão e efetuar os pagamentos devidos
à Concessionária e ao Concedente (no caso de a apuração mensal da COSIP ser, em um dado
mês, ser superior à contrapartida mensal devida). Como o município é o titular originário dessas
receitas – e não pode deixar de ser24 – ele é o responsável por tornar esses recursos disponíveis
ao Concessionário.
No que diz respeito à disponibilização dos recursos para o concessionário, no arranjo adotado
pela Concorrência Internacional n.º 01/SES/2015, o Município tem dois papeis centrais: (i)
assegurar que os fluxos da COSIP arrecadados pela distribuidora sejam regularmente
transferidos do fundo especial para a conta vinculada sob responsabilidade do Agente
Depositário25; e (ii) efetivar a reserva orçamentária anual e o empenho anual dos valores
estimados para pagamento da Contrapartida durante toda a duração da Concessão, devendo
assegurar ao Concessionário o acesso a tais documentos.
Sobre esse aspecto específico, é importante chamar atenção para o fato de que a COSIP não
passará a ser uma receita do Concessionário de iluminação pública. Ela constituirá tão somente
fluxo de recebíveis que confere previsibilidade sobre a origem dos recursos a serem utilizados
Não há um entendimento uníssono sobre a alocação de riscos no caso específico da COSIP. No
entanto, quando da instituição das primeiras legislações municipais atribuindo às distribuidoras a função
de cobrar a COSIP na conta de luz, os debates foram encaminhados no sentido de que a relação
estabelecida entre a distribuidora e o Município não é contratual, de uma prestação de serviço, mas sim de
responsabilidade tributária– nos termos do art. 121 do Código Tributário Nacional. Apesar de não haver um
pronunciamento específico ainda sobre o caso da COSIP, no caso do ICMS nas faturas de energia elétrica
– para o qual a distribuidora também ocupa a posição de responsável tributária – o STJ (ex. Ver RMS n.º
17.947-SE) já se manifestou no sentido de que a distribuidora deve suportar o risco da inadimplência e,
portanto, realizar o repasse ao ente tributante (naquele caso, o Estado) ICMS devido mesmo para aquelas
faturas que não foram pagas. No caso específico do município de São Paulo, a Lei n.º 13.479/02, que
instituiu a COSIP, não deixa claro qual será o risco assumido pela distribuidora em relação ao pagamento
da Contribuição de faturas não adimplidas, mencionando tão somente que “a concessionária deverá
manter cadastro atualizado dos contribuintes que deixarem de efetuar o recolhimento da Contribuição,
fornecendo os dados constantes naquele para a autoridade administrativa competente pela administração
da Contribuição.”
23

O STF tem entendimento consolidado no sentido de que é inconstitucional a destinação jurídica de
receitas tributárias a pessoas jurídicas de direito privado. Ver, a título exemplificativo:
24

EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CUSTAS E EMOLUMENTOS: NATUREZA JURÍDICA: TAXA.
DESTINAÇÃO DE PARTE DO PRODUTO DE SUA ARRECADAÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE: CAIXA DE
ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS: INCONSTITUCIONALIDADE. Lei 5.672, de 1992, do Estado da Paraíba.
I. - As custas, a taxa judiciária e os emolumentos constituem espécie tributária, são taxas, segundo a
jurisprudência iterativa do Supremo Tribunal Federal. Precedentes do STF. II. - A Constituição, art. 167, IV,
não se refere a tributos, mas a impostos. Sua inaplicabilidade às taxas. III. - Impossibilidade da destinação
do produto da arrecadação, ou de parte deste, a instituições privadas, entidades de classe e Caixa de
Assistência dos Advogados. Permiti-lo, importaria ofensa ao princípio da igualdade. Precedentes do
Supremo Tribunal
Federal.
IV.
Ação
direta
de
inconstitucionalidade
julgada
procedente.
(ADI 1145, Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/10/2002, DJ 08-11-2002 PP00020 EMENT VOL-02090-01 PP-00214 RTJ VOL-00191-02 PP-00421)
Cláusula 17.4.2 do Anexo II do Edital da PPP de São Paulo submetido a Consulta Pública:
17.4.2. O PODER CONCEDENTE também deverá assegurar que a distribuidora local de energia elétrica
direcione para a conta vinculada de que trata a subcláusula 17.4. e o ANEXO III – MINUTA DE CONTRATO
DE CONTA VINCULADA, os valores arrecadados com a COSIP, durante todo o prazo de vigência deste
CONTRATO, nos termos da Lei Municipal nº 13.479/02.
25
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para pagamento da Contrapartida. Em termos práticos, nessa configuração, mesmo que seja
constituído o crédito da COSIP e eventualmente não adimplido, não seria facultado ao
Concessionário cobrar diretamente esses valores, já que ele não é o titular da receita.
Esse é o arranjo ordinário de circulação dos recursos; contudo, é necessário ainda comentar
quais as alternativas disponíveis caso essa dinâmica não venha a se realizar. Esse seria o caso de
uma arrecadação insuficiente de recursos da COSIP ou mesmo no contexto de impossibilidade
de acessar tais receitas, seja pela revogação da cobrança da Contribuição no município, seja
pela impossibilidade de destinação de parte das receitas arrecadadas para custeio de atividades
abrangidas pelo escopo da PPP – a exemplo da expansão e melhoramentos da Rede de
Iluminação Pública.
O arranjo proposto faz menção genericamente ao cenário em que em dado mês – período de
faturamento – o volume arrecadado pela COSIP não seja suficiente para fazer frente à
contrapartida, à remuneração do concessionário. Nesse caso, prevê o Contrato que o
Concedente deve assegurar a disponibilização de recursos suficientes designando dotação
orçamentária complementar ou alternativa e que tais recursos poderão transitar pela conta
vinculada confiada ao Agente Depositário.
Nos termos atuais, no entanto, a estrutura apresentada não deixa claro como se dará a eventual
transferência dos recursos empenhados para o Concessionário, mencionando apenas que
poderá ocorrer através da conta vinculada. Em todo caso, essa estrutura poderia expor o
investidor ao risco de ter que se valer dos instrumentos ordinários de recuperação de créditos
contra o Estado, sabidamente demorados e ineficientes. O risco da insuficiência de recursos da
COSIP em um dado mês e consequentemente a exposição ao risco de default por parte do
município poderiam ser mitigados caso os recursos eventualmente arrecadados a maior em um
dado mês fossem mantidos na conta vinculada para cobrir eventuais déficits de outros períodos
de faturamento.
A administração desses riscos e o desenho apropriado de uma estrutura que ofereça as garantias
robustas o suficiente para assegurar a contrapartida devida pelo Poder Público é uma tarefa
árdua. No caso específico dos serviços de iluminação pública, as modelagens ainda não foram
efetivamente testadas. Nesse caso, além das dificuldades habituais envolvidas em se estruturar
garantias eficazes que projetam o Concessionário de descumprimento de obrigação pelo Estado,
dada a falta de escala de diversos municípios e a consequente necessidade de coordenação de
esforços – notadamente via consórcios formados nos termos da Lei n.º 11.107/05 -, esses
desafios tendem a ser potencializados. Se, por um lado, a coordenação de esforços privilegia o
princípio da economicidade, que deve orientar as contratações públicas, por outro adiciona
complexidades resultantes da coordenação dos entes políticos envolvidos. Assim, os desafios
individualmente representados no caso da PPP de São Paulo são exacerbados nos consórcios
públicos firmados para a outorga.
Consórcio Público Intermunicipal de Gestão da Iluminação Pública (CIGIP)
Dentre as alternativas utilizadas pelos Municípios para viabilizar a prestação do serviço de
iluminação pública está a criação de consórcios públicos. Com fundamento na Lei 11.107 de
2005, os consórcios públicos consistem da união de dois ou mais entes federativos para a
realização de objetivos de interesse comum.
O consórcio público é visto como uma boa forma de os municípios gerirem de maneira
associativa a prestação do serviço de iluminação pública, buscando driblar, ao mesmo tempo,
duas grandes deficiências apresentadas pelas municipalidades, quais sejam, técnica e financeira.
Por meio do consórcio público, os municípios passam a gerir de forma associativa a prestação
do serviço, possibilitando um ganho de economia em escala e, por conseguinte, uma diminuição
nos custos. Além disso, em razão da gestão associativa, há um compartilhamento de expertise,
de experiências e de conhecimentos, suprindo em parte a deficiência técnica encontrada
principalmente nos municípios de baixa expressividade.
Depois de estabelecido o consórcio, podem os municípios optar por prestar o serviço
diretamente, ou delegar a empresa prestadora, opção bastante utilizada no caso do serviço de
iluminação pública.
O primeiro consórcio público criado com a finalidade de gerir os ativos e prestar o serviço de
iluminação pública foi o Consórcio Público Intermunicipal de Gestão da Iluminação Púbica
(CIGIP), criado em maio de 2007 e atualmente formado por 67 municípios no estado de Alagoas.
A partir do consórcio dos municípios, verificaram-se expressivos ganhos de eficiência e
diminuição dos custos na prestação do serviço, tornando-a menos onerosa emdiversos aspectos
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para as municipalidades. As Figuras 2 e 326 ilustram os ganhos financeiros obtidos e projetados
em relação aos prédios públicos e, de forma mais abrangente, os ganhos obtidos e projetados no
município de Maragogí (também parte do consórcio):
Figura 2: Economia mensurada nos prédios públicos dos municípios consorciados ao CIGIP

Fonte Apresentação CIGIP – Superintendente Djalma Lira
Figura 3: Consumo de Energia para Iluminação Pública no Município de Maragogí

Fonte: Apresentação CIGIP – Superintendente Djalma Lira
No ano de 2014, o CIGIP divulgou edital para a realização de outorga da concessão da Gestão
de Energia Elétrica e Eficiência Energética com embasamento ambiental, pelo prazo de 25 anos,
para a empresa que se habilitasse com a proposta mais econômica. No entanto, em maio de
2014 a licitação foi suspensa em virtude de questionamentos efetuados por licitantes.

CIGIP <http://fne.org.br/pages/fne/files/pdf/apresentacao_7_-_djalma_lira.pdf> Ultimo acesso
23/07/2015.
26
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Muito embora suspenso, o edital de licitação na modalidade concorrência incorpora previsões
interessantes e que merecem nossa atenção. Primeiramente, o edital contempla como um de
seus objetos a concessão de serviço público de operação, gestão da energia e eficiência
energética com embasamento ambiental. Assim, observa-se que o objetivo dos municípios não
se limita tão somente à prestação do serviço de iluminação pública, mas também se almeja maior
eficiência energética com foco na sustentabilidade, em consonância ao previsto no art. 3º da Lei
8.666 de 199327 .
O objeto do contrato prevê ainda a redução do consumo médio de energia, inclusive no horário
de pico; prevê a migração de todas as redes de iluminação pública para a tecnologia LED e ainda
estipula que dentro de um prazo de 72 meses deverá a concessionária passar a utilizar apenas
energia elétrica proveniente de fontes renováveis com geração local, não poluentes e com
baixíssima emissão de gases de efeito estufa. Quanto ao uso de energia limpa, o edital de
licitação supracitado não deixa claro se a própria concessionária atuará também como geradora
da energia ou se esta será adquirida junto aos produtores locais. Parece-nos que isso foi deixado
à escolha da concessionária, que poderá, caso deseje, instalar unidades de micro e mini geração
solar ou eólica nas instalações dos prédios públicos das Administrações Municipais dos
municípios consorciados ao CIGIP, em locais públicos cedidos ou em locais da própria
concessionária.
Atualmente, observa-se que diversos outros municípios se guiaram pela alternativa do consórcio
público. No estado de Minas Gerais, por exemplo, as municipalidades se consorciaram por
regiões, dando origem a diversos consócios como o Consórcio Intermunicipal do Médio Rio Doce
(CIMDOCE), o Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável do Triângulo
Mineiro e Alto Paranaíba (CIDES) e o Consórcio Público Intermunicipal Multifinalitário da
Microrregião do Circuito das Águas (CIMAG).
Muito embora o modelo de consórcio, tal qual o CIGIP e outros consórcios públicos, esteja se
difundindo, destaca-se que este tipo de associação de municípios também apresenta riscos
inerentes a serem administrados. Primeiramente, os municípios podem encontrar certas
dificuldades no estabelecimento de negociações políticas sólidas o suficiente para garantir a
estabilidade do consórcio por tempo prolongado. Ademais, é necessário que existam garantias
efetivas por parte dos municípios de que cada um deles irá adimplir com a responsabilidade
financeira pactuada. Neste aspecto salienta-se ainda que, no tocante à gestão dos ativos de
iluminação pública, aqueles municípios que não tiverem ainda instituído a COSIP deverão fazê-lo
antes de se consorciarem, ou garantir outros meios de custeio de sua parcela nas atribuições do
consórcio, podendo gerar dificuldades ou morosidade para a sua viabilização. Transitoriamente,
alguns consórcios, como o CIGIP, tem aceitado o empenho de outros recursos orçamentários
dos municípios, principalmente oriundos do Fundo de Participação dos Municípios – FPM e do
repasse do ICMS.
Neste sentido, no tocante à CIGIP, aspecto importante que não foi devidamente abordado no
edital de licitação já mencionado trata-se justamente da forma de remuneração da
concessionária vencedora. Há previsão no edital divulgado em 2014 de que a concessionária
será remunerada mediante o pagamento da Contraprestação Mensal Efetiva, bem como por
outras fontes de receitas, nos termos do contrato (capítulo IV – 13.2). No entanto, não é definida
no edital qual a origem dos recursos que serão utilizados para fazer frente à Contraprestação
Mensal Efetiva (se a partir da arrecadação da COSIP pelos municípios consorciados, por
exemplo) ou mesmo como ela será repassada à concessionária. Tampouco são previstas
garantias do efetivo pagamento por parte do poder concedente pelos serviços contratados e
prestados.
Desta forma, percebe-se que se aloca um risco muito grande à concessionária, que não tem
garantias robustas quanto ao efetivo pagamento por seus serviços prestados. Diferentemente do
caso previsto no contrato da Parceria Público-Privada de São Paulo, abordado no capitulo 0b, o
CIGIP é integrado por 67 municípios de menor porte financeiro, que não apresentam a mesma
capacidade do município de São Paulo quanto a um possível aporte de recursos para o
pagamento da concessionária, no caso de o valor arrecadado com a COSIP não ser suficiente
Art. 3o da Lei 8.666/93 - A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da
isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa,
da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.
(Redação dada pela Lei nº 12.349, de 2010). Grifos nossos.
27
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para cumpri as obrigações contratadas. Assim, percebe-se que ainda restam lacunas a serem
sanadas quanto a este aspecto no edital de licitação de uma possível concessão do serviço de
iluminação pública por parte do CIGIP.
A COSIP no contexto do financiamento de políticas municipais de gestão da iluminação
pública
Historicamente, o custeio das atividades de iluminação pública é um gargalo para os municípios,
tendo em vista principalmente a representatividade desses custos no orçamento municipal,
sendo a segunda maior despesa de seus orçamentos, atrás apenas dos gastos com pessoal. No
sistema jurídico brasileiro, os municípios dispõem essencialmente de duas opções de custeio da
prestação desse serviço: i) através do empenho de receitas não-vinculadas do município; e ii)
através da instituição e cobrança do tributo inserido na Constituição pela EC n.º 39/2009, a
COSIP, cujos recursos arrecadados devem ser obrigatoriamente direcionados para o custeio dos
serviços de iluminação pública28.
Como é da natureza dos tributos, no entanto, a sua previsão constitucional não impõe ao
município que seja instituída a COSIP para custeio dos serviços de iluminação pública; essa
decisão fica no âmbito da discricionariedade política do município. Não é certo o número de
municípios que efetivamente instituíram a COSIP. Nos modelos analisados em que a prestação
do serviço é atribuída a terceiros – seja tal atribuição por um município isolado ou em consórcio –
a COSIP tem sido proposta como a fonte de receitas para garantir a contrapartida pública para o
concessionário. No entanto, há uma série de desafios a serem vencidos de forma que esses
recursos representem realmente um fluxo de recebíveis estável e seguro o suficiente para
viabilizar a atribuição dos serviços a um agente privado.
Sob a ótica do concessionário, alguns pontos sobre a utilização da COSIP como contrapartida
podem ser percebidos como riscos. Um primeiro aspecto diz respeito ao volume das receitas
arrecadadas, sob duas perspectivas: (i) vertical, ou de volume arrecadado em um determinado
ciclo de faturamento; e (ii) horizontal, notadamente o risco de a COSIP ser extinta como fonte de
arrecadação ou de não ser possível a utilização das receitas arrecadas para o custeio de
determinadas atividades abrangidas na concessão.
Em relação ao risco “vertical”, de o volume de os recursos da COSIP arrecadados em um dado
período de faturamento não ser suficiente para fazer frente à contrapartida devida ao
concessionário de iluminação pública, três questões assumem especial relevância. Em primeiro
lugar, caso as receitas da COSIP sejam a fonte primária de pagamento da contrapartida do
concessionário, é importante que a estrutura da PPP deixe claro quem arcará com risco de
volume dessas receitas, se o Concessionário ou o Concedente. Tendo em vista os comentários
feitos na Seção 3.b, notadamente que, pelo arranjo apresentado, o Concessionário não tem
ingerência (ou, em último caso, direito de pleitear) sobre a cobrança desses recursos, a alocação
de todo o risco para o investidor pode levar a uma percepção potencializada de risco. Em outros
arranjos, no entanto, é necessário que as garantias oferecidas para cobrir eventual risco da
insuficiência dos recursos arrecadados pela COSIP estejam bem delineadas e tenham liquidez
suficiente para efetivamente garantir a contrapartida devida. Essa tarefa raramente é trivial. Como
observado no caso da PPP de São Paulo, a garantia oferecida pelo Município para cobrir o risco
de volume foi um previsão genérica de empenho de recursos da municipalidade; caso não
adimplido o pagamento pelo município, o investidor ficaria exposto aos instrumentos tradicionais
de satisfação de créditos contra a Administração Pública, reconhecidamente custosos e pouco
eficientes.
Em outra dimensão, que está sendo referida aqui como “horizontal”, considerando a longa
duração da concessão – em média 20 anos nos casos analisados – e a natureza tributária da
COSIP, não há como o concessionário assegurar que durante toda a concessão este tributo
esteja validamente instituído sendo cobrado pelo município (seja diretamente, seja por meio da
distribuidora). Por ser um tributo, seguidas as regras de constitucionalidade, legalidade e
anterioridade, tanto sua instituição quanto extinção estão no âmbito da discricionariedade
Foge ao escopo do presente trabalho uma análise pormenorizada do histórico que precede a criação da
COSIP. No entanto, é importante mencionar que a inserção constitucional desse tributo se deu após
sucessivas controvérsias envolvendo a cobrança de taxas pelos municípios pela disponibilização do
serviço público de iluminação pública. A jurisprudência se firmou no sentido de que a cobrança por meio
de taxa é inconstitucional, tendo em vista que não se trata de um serviço público específico e divisível,
como estabelece o art. 145, II da CF/88.
28
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política do ente tributante – no caso o município. Assim, a título ilustrativo, o concessionário fica
exposto ao risco de que em um cenário de mudança de governo opte-se por revogar a cobrança
da COSIP no município, causando a extinção das verbas advindas da mesma. Ainda que o
concessionário conte com proteções contratuais no caso de inadimplemento do poder público, o
enforcement dessas previsões negociais poderá se mostrar reduzido em um cenário de escassez
de receitas orçamentárias (ou de qualquer outra origem) que permitam fazer frente às obrigações
municipais contratualmente ajustadas com o concessionário de iluminação pública.
Além do risco de eventual revogação do tributo por parte do município, no que diz respeito à
aplicação dos recursos da COSIP, pende de julgamento no Supremo Tribunal Federal a
possibilidade de aplicação dos recursos da COSIP para expansão e melhoramento – inclusive no
que diz respeito a investimentos para eficiência energética – do sistema de iluminação pública do
município. A matéria está em discussão no âmbito do Recurso Extraordinário n.º 666.404. Como
foi reconhecida a repercussão geral da matéria, o posicionamento do STF terá impactos
relevantes sobre o entendimento que será adotado nas Cortes Estaduais do país.
Sob o arranjo de um consórcio, como analisado no item 3.c esses problemas são
potencializados, tendo em vista a multiplicidade de agentes envolvidos. De acordo com as
experiências pesquisadas, os consórcios têm adotado algumas medidas no sentido de mitigar
esses riscos. A primeira delas, premissa dessa discussão, é a instituição legalmente válida da
COSIP nos municípios consorciados. Além disso, para aqueles municípios que já cobram a
contribuição, é feita uma análise do passado da arrecadação da COSIP no município e
confrontado com a fatura de iluminação publica até então cobrada, na tentativa de avaliar a
solvência do município nesse tocante. No entanto, em um eventual cenário de default por parte
de qualquer dos consorciados, não parece claro quais são as garantias que poderiam ser
acessadas pelo concessionário para cobrir o saldo devedor.
Conclusões
A iluminação pública constitui um segmento importante do consumo de energia elétrica no Brasil,
representando, junto com os prédios públicos, 6,1% do consumo total de energia no país.
Ademais, a provisão adequada dos serviços de iluminação pública produz benefícios externos ou
externalidades como segurança pública, ao ordenamento do tráfego de veículos e ao
aproveitamento noturno de espaços públicos.
Com a determinação da ANEEL de que os ativos de iluminação pública que porventura se
encontrassem na base de ativos das distribuidoras locais fossem integralmente transferidos para
o município titular do serviço até o dia 31 de dezembro de 201429 , os municípios estão tendo que
lidar com uma nova realidade, a de gerir diretamente os ativos de iluminação pública ou de
contratar com terceiros essa gestão. Essa obrigação representará um custo adicional aos
orçamentos locais, estimado em 30% a mais do que o valor atual da conta de energia.
Para fazer frente a essa nova realidade, os municípios têm adotado arranjos diferentes para gerir
os ativos transferidos. Foram observadas especialmente a adoção de três possibilidades: a
gestão direta pelo poder público ou sua contratação mediante licitação para a contratação de
serviço de manutenção, a adoção de Parcerias Público-Privadas (PPP) ou a reunião de
municípios por meio de Consórcios Públicos.
Esse artigo apresenta a análise desses três modelos a partir de estudos de caso. Observou- se
ter havido uma migração de um “serviço público de iluminação pública” para o que vem sendo
denominado de “Serviços de Gestão de Energia e Eficiência Energética”. Assim, a gestão do
serviço de iluminação pública passou a englobar não meramente a prestação de um serviço
público e sua manutenção, mas também diversos investimentos visando à modernização deste
serviço, para torna-lo inteligente e ambientalmente sustentável. Assim, os compromissos
assumidos pelo concessionário usualmente envolvem o atingimento de metas relacionadas à
redução do consumo – em horário de ponta e fora de ponta – normalmente viabilizada por ações
de eficiência energética (a exemplo da troca das lâmpadas existentes por lâmpadas de LED) e em
alguns casos a garantia de que em um determinado prazo o consumo de energia se dê apenas a
partir de fontes renováveis.
Um aspecto que é transversal a todos os modelos estudados diz respeito à financiabilidade do
provimento dos serviços de iluminação pública. Apesar de os municípios terem autorização
constitucional para instituir a COSIP (art. 149-A da CF) como forma de custear o serviço de
iluminação pública, alguns deles ainda não estabeleceram a contribuição. Além disso, mesmo
29

Art. 218 da Resolução Normativa n.º 414/2010
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para os municípios que já a instituíram, subjazem ainda algumas incertezas quanto à
possibilidade de aplicação dos recursos arrecadados para determinadas atividades. Em outros
termos, apesar de a Constituição determinar que a cobrança possa ser utilizada para “custeio
dos serviços de iluminação pública”, a legislação federal não prevê quais rubricas poderiam ser
cobertas ou não com recursos da COSIP. Essa lacuna levou à disputa que ainda pende de
resultado no STF no RE n.º 666.404.
Além disso, nos casos em que o município opta pela delegação do serviço – ou, mesmo, de parte
dele, a exemplo dos que optaram por estruturar PPP’s apenas para as ações de eficientização
energética -, a retenção (ou o lock-in) de receitas da COSIP como forma de garantir o
adimplemento da contraprestação devida pelo Concedente tem apresentado desafios diversos,
relacionados tanto ao volume de receitas arrecadas, quanto à garantia de que a Contribuição
permanecerá vigente durante toda a duração da concessão. Além disso, pela natureza jurídica da
COSIP, há sempre uma triangulação necessária nos recursos, qual seja: i) contribuinte
(normalmente consumidor de EE); ii) poder tributante e titular da arrecadação (Município); e iii)
Poder Concedente (que tem um crédito em desfavor do Município – Poder Concedente). Por essa
razão, o Concessionário não tem meios de cobrar diretamente a COSIP.
Por ora, o impacto real dessas questões ainda precisa ser mensurado e só poderá ser melhor
observado com a atribuição efetiva desses serviços e acompanhamento i) do desenvolvimento
das relações estabelecidas entre o Poder Público e o prestador do serviço (seja ele
concessionário ou não) e eventuais renegociações de contrato e disputas que venham a surgir; ii)
da qualidade do serviço disponibilizado ; e iii) dos resultados obtidos pelas ações de eficiência
energética agregadas ao escopo do serviço de iluminação pública.
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RESUMO
Nos processos de revisão tarifária, um dos aspectos de maior relevância entre regulador e
regulados é o mecanismo utilizado para estimar os custos eficientes da prestação dos serviços.
O regulador precisa reconhecer nas tarifas, níveis eficientes dos custos de prestação e não os
custos reais, o que requer aplicar alguma das metodologias detalhadas neste documento, cada
uma com suas vantagens e desvantagens. Por outra parte, o regulado tem um conhecimento
aprimorado de sua área de prestação e das características que afetam seus custos, o que muitas
das vezes é utilizado como argumento para justificar maiores custos na prestação e expor que a
metodologia escolhida não considera as características próprias de sua área de prestação.
O presente documento tem por objetivo apresentar uma metodologia inovadora, objetiva, com
fundamentos técnicos e resultados condizentes com a realidade, para a definição dos custos
operacionais eficientes dos prestadores dos serviços de saneamento básico no Brasil.
O resultado do presente estudo foi a identificação e utilização de uma metodologia de
benchmarking baseada em Fronteira Estocástica (SFA), que permite comparar e definir os custos
operacionais eficientes dos diferentes prestadores em relação aos produtos oferecidos por cada
um deles, e ainda, considerando as características próprias das áreas de prestação dos serviços,
resultando em níveis de eficiência razoáveis e condizentes com a realidade dos diferentes
prestadores.
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A metodologia apresentada foi desenvolvida no âmbito da assistência técnica que a QUANTUM
está prestando à ARCE (Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Estado do
Ceará) para a Definição e Implementação do Regulamento Tarifário do Setor de Água e Esgoto no
Estado de Ceará.
Palavras-chave: custos operacionais, benchmarking, eficiência, escores.
INTRODUÇÃO
A tarifa resultante dos processos de revisão tarifária deve permitir a obtenção dos recursos
necessários para cobrir os custos eficientes da prestação dos serviços, isto é, os custos
operacionais e de capital. Existem diferentes metodologias para definir os custos operacionais
eficientes dos prestadores de serviços públicos, entre as quais podem ser destacadas:
•
•
•
•

Comparação por indicadores
Modelos normativos ou de empresa modelo
DEA – Análise envoltória de dados
SFA – Modelos de fronteira estocástica

A comparação por indicadores (ex. custo operacional por cliente) é a metodologia mais simples,
porém de menor precisão, já que, não é possível conhecer a representatividade dos prestadores
que serão utilizados na comparação, assim como, dos indicadores selecionados, nem a
ponderação de cada indicador, caso sejam utilizados mais de um.
Os modelos normativos, denominados muitas vezes como “Empresa Modelo”, apresentam alta
complexidade no momento de definir os parâmetros e variáveis que participam no cálculo dos
custos dos processos e atividades de cada prestador. Tal complexidade é ainda maior no setor
de saneamento, se comparada, por exemplo, com o setor de distribuição de energia elétrica, pois
o setor de saneamento é integrado verticalmente nas etapas de captação, adução, tratamento e
distribuição de água potável, coleta, tratamento e disposição final do esgoto.
A metodologia DEA é bastante difundida nas agências reguladoras de vários países devido ao
fato que resolve parcialmente os problemas das metodologias anteriores, porém, apresenta
dificuldades que podem afetar a precisão dos resultados, entre os quais podem ser destacados:
É bastante sensível à eleição das variáveis insumo (custos operacionais) e produto (quilômetros
de rede, mercado, consumidores, etc.).
Não considera os fatores estocásticos e erros de medida no modelo, não sendo possível avaliar a
significância estatística e a construção de intervalos de confiança das estimações.
Requer de métodos paramétricos para incorporar o efeito das variáveis ambientais tais como
nível salarial, características topográficas da área de prestação, nível de chuvas, etc.1
Por último, a metodologia de SFA é também bastante utilizada pelas agências reguladoras,
principalmente porque resolve os problemas mencionados da metodologia DEA. É um método
paramétrico que permite a estimação de uma fronteira de produção, custos ou distância
utilizando métodos econométricos. A principal característica do método é assumir a possibilidade
de ocorrência de erros estocásticos (aleatórios) na medida das ineficiências dos prestadores,
melhorando assim, a estimativa dos níveis de eficiência ao longo do tempo.
A principal desvantagem da metodologia SFA é necessidade de dispor de um número suficiente
de empresas comparáveis para obter resultados estatisticamente significativos. No entanto, este
problema se resolve no setor de saneamento básico brasileiro, utilizando a base de dados do
Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS).
BASE DE DADOS
A base de dados foi construída através das informações disponíveis no SNIS para as variáveis:
insumo, produto e ambientais; e outras fontes para obter informações de outras variáveis
ambientais não informadas pelo SNIS, mas que explicam o custo operacional dos prestadores.

Para introduzir o efeito das variáveis ambientais sobre a eficiência no DEA, é necessário realizar uma
segunda etapa que consiste em explicar os scores de eficiência, em função das variáveis ambientais
mediante uma regressão (métodos paramétricos).
1
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Foram levantadas as informações dos prestadores para o período 2004-2012 (o ano 2012
corresponde ao último ano com informações no momento do desenvolvimento do presente
estudo).
Na tabela seguinte estão resumidas as variáveis utilizadas na análise de benchmarking, a fonte
das informações, a unidade de medição e o nome abreviado utilizado no software estatístico.
Tabela 1: Variáveis utilizadas no estudo de benchmarking
Tipo de
variável
Input

Nome

Custos operacionais
Economias totais

Output

Redes totais
Volume total

Ambienta
l

Fonte das
informações
S
N
I
S
:
FN010+FN011+FN0
13+FN014+FN027
S N I S
AG003+ES003

:

SNIS: AG005 +
ES004
SNIS: AG007 +
ES006

Unidade

Abreviação

R$ a dezembro
2012

Opex

Economias

Econtot

km de rede

Redtot

3

Voltot

3

Volta

3

Volte

m

Volume tratado de água

SNIS: AG007

Vo l u m e t r a t a d o d e
esgoto

SNIS: ES006

Precipitação

Embrapa

mm

Precipitação

Salário

RAIS – Ministério de
trabalho

R$ a dezembro de
2012

Salário

Habitantes/ km
rede

Dens

Densidade

S N I S
AG001+ES001

m
m

:

Cobertura de esgoto

SNIS: ES003/AG003

%

Cobe

Volume tratado versus
coletado de esgoto

SNIS: ES006/ES005

%

Trc

Nem todos os prestadores contidos na base do SNIS foram selecionados para a análise de
benchmarking, já que, além do requerimento que os prestadores dispunham das informações
mencionadas na Tabela 1 para os anos 2004 a 2012, foram estabelecidos os seguintes requisitos:
Que os prestadores ofereçam conjuntamente os serviços de abastecimento de água e
esgotamento sanitário com tratamento, como no mínimo para os últimos 6 anos.
Que os prestadores disponham das informações sobre extensão de rede de água (km) para todos
os anos do período 2004-2012 e com valores crescentes.
Que os indicadores das empresas selecionadas tenham o comportamento esperado. Foram
avaliados diferentes indicadores a fim de checar os dados informados pelos prestadores.
Naqueles casos de valores atípicos, os mesmos foram descartados.
A primeira condição é importante, já que, procura-se comparar somente os custos das empresas
que prestam os mesmos serviços, e assim, poder fazer análises de eficiência entre elas.
A condição em relação aos quilômetros de rede foi aplicada para corrigir possíveis erros no
carregamento dos dados no SNIS, ou falta de dados entregues pelas empresas, devido ao fato
de que algumas tinham crescimento ilógico de suas redes de água o que introduz erros nas
estimações.
Finalmente a base resultante contém um total de 541 observações correspondentes a 61
prestadores, isto é, informações suficientes para aplicar técnicas paramétricas.
ANÁLISE DOS PRINCIPAIS INDICADORES DOS PRESTADORES ESTADUAIS
Com a base de dados resultante do processo mencionado foi feita uma análise dos principais
indicadores dos prestadores, através das informações do último ano disponível (ano 2012). Das
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61 empresas que formam parte da base de dados para o benchmarking, 13 são prestadores
estaduais. Os indicadores comparados foram (entre parêntesis o nome das variáveis
participantes segundo Tabela 1):

•
•
•
•

Custos operacionais por economias totais (Opex/econtot).
Custos operacionais por volume tratado total (Opex/voltot).
Custos operacionais por redes totais (Opex/redtot).
Salário médio (Salário).

Figura 1: Custos operacionais por economias totais

O nível de custo operacional médio por economia (água + esgoto) da amostra é de R$/economia
300. O valor máximo observado é do prestador 60, com R$/economia 500. O valor mínimo
observado é do prestador 46, com R$/economia 150.
Figura 2: Custos operacionais por volume tratado total

O nível de custo operacional médio por volume tratado (água + esgoto) da amostra é de R$/m3
1500. O valor máximo observado é novamente do prestador 60, com R$/ m3 2700. O valor
mínimo observado é também do prestador 46, com R$/ m3 900.
Figura 3: Custos operacionais por redes totais
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O nível de custo operacional médio por quilômetro de rede (água + esgoto) da amostra é de R$/
km 35000. O valor máximo observado é novamente do prestador 60, com R$/km 65000. O valor
mínimo observado é novamente do prestador 46, com R$/km 10000.
Figura 4: Salário médio

O nível salarial médio da amostra é de R$/mês 4000. O valor máximo observado é
coincidentemente do prestador 60, com R$/mês 7000. O valor mínimo observado é do prestador
07, com R$/mês 2900. Neste caso, o prestador 46 tem um salário médio muito próximo à média
da amostra.
O prestador 60 apresenta os valores mais altos dos indicadores de custo e de salário médio,
dando uma ideia de que seus altos custos não são somente produto da ineficiência na gestão,
mas sim consequência de um entorno desfavorável que deve ser tido em conta no momento de
definir seus custos operacionais eficientes. Por outra parte, o prestador 46, apesar de ter salário
médio acima da média, seus indicadores de custos são os mais baixos.
Existem casos intermediários que gerariam grande discussão ao momento de decidir o indicador
para definir seus custos operacionais eficientes como é o caso do prestador 02, por exemplo, o
qual seria um prestador dos mais ineficientes, caso seja considerado o indicador OPEX/
economias; teria uma eficiência média com o indicador OPEX/volume tratado; e seria um dos
prestadores mais eficientes caso seja considerado o indicador OPEX/quilômetros de rede.
Conclui-se que a análise dos indicadores permite ter uma ideia dos níveis de custos atingidos
pelas empresas, assim como, das características do entorno que afetam os custos operacionais
dos prestadores, porém, não permite definir o nível de eficiência dos mesmos. O objetivo anterior
pode ser atingido com alguma técnica que permita definir quais são as variáveis que têm impacto
sobre os custos operacionais, mas também, que indique o peso que cada indicador tem sobre
ditos custos. Uma técnica de avançada que soluciona o problema mencionado se detalha a
continuação.
METODOLOGIA UTILIZADA
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Quanto ao modelo delineado, especificou-se uma função de distância estocástica orientada aos
insumos. Através da estimação desta função é possível obter a eficiência técnica de cada
prestador, isto é, a habilidade de cada firma para situar-se na fronteira. A adoção da função de
distância como a modalidade mais apropriada para determinar as eficiências dos prestadores
baseou-se nas seguintes vantagens:
Permite incorporar vários produtos produzidos com insumos comuns (diferentemente da função
de produção, que permite trabalhar somente com um produto).
Não requer dispor dos preços dos insumos, requisito necessário para estimar fronteiras de
custos. Essa vantagem é importante quando a empresa não pode controlar diferenças entre
preços projetados e observados ou quando alguns insumos estão sub ou sobre valorizados.
Não requer supor uma conduta minimizadora, tal como exige a função de custos. Essa suposição
pode ser distorcida quando se trata de empresas públicas ou que têm restrições que impedem
que seja modificada a proporção dos insumos utilizados, isto é, não está sujeita à crítica da
endogeneidade das variáveis. A função de custos requer que as quantidades de produtos e os
preços dos insumos sejam exógenos.
Oferece estimações da eficiência técnica. Este aspecto permite obter estimações da habilidade
das empresas para obter um determinado nível de produtos com a quantidade mínima de
insumos. Esta medida de eficiência não incorpora os preços pagos pelos insumos, nem
questiona a combinação em que estes são utilizados. Pelo contrário, a fronteira de custos
permite obter estimações de eficiência econômica, isto é, da habilidade das empresas para obter
um determinado nível de produto incorrendo no custo mínimo. Nota-se que a eficiência
econômica inclui tanto a eficiência técnica como a eficiência alocativa, a qual se define como a
habilidade da empresa em combinar de forma ótima os insumos, dados os preços destes
últimos. Uma empresa pode ser tecnicamente eficiente e economicamente ineficiente ao mesmo
tempo. Caso existam desvios sistemáticos na eficiência alocativa, como imperfeições no sistema
de preços, é conveniente medir unicamente a eficiência técnica. Além do mais, quando isto
ocorre, a dualidade entre produção e custos se deteriora e as medidas de eficiência ficam
distorcidas. Por último, as estimações duais (como as fronteiras de custos) são menos eficientes,
isto é, têm uma maior margem de erro em relação às estimações primais (como as fronteiras de
produção e as funções de distância).
Permite obter a Produtividade Total dos Fatores (PTF) e seus três componentes: Ganho de
Eficiência Técnica (GET), Evolução Técnica (ET) e Ganho de Escala (GE).
Foi utilizada a função de distância com especificação Cobb-Douglas sob um enfoque de
Verdadeiros Efeitos Fixos (TFE, por suas siglas em inglês) proposta por Greene (2008). O modelo
de verdadeiros efeitos fixos é caracterizado pelas particularidades de cada firma, captadas num
termo constante específico, como no modelo de efeitos fixos tradicional, além de um termo
aleatório do erro, componente típico da fronteira estocástica. Dessa forma o modelo TFE isola o
impacto das variáveis ambientais, que são invariantes no tempo (variáveis que determinam a
heterogeneidade das firmas) das ineficiências variantes no tempo e que são capturadas no termo
de erro aleatório.
RESULTADOS OBTIDOS
Para rodar os diferentes cenários foi utilizado o software estatístico STATA combinado com o
Excel para a análise dos resultados. Segundo mencionado anteriormente e logo de um extenso
estudo, a metodologia definida foi:

•
•
•
•

Estimação de fronteira: SFA.
Tipo de fronteira: função distância especificação Cobb- Douglas.
Técnica de estimação: Painel de Dados.
Eficiência: Variante no tempo, Verdadeiros Efeitos Fixos com heteroscedasticidade do erro
u.

Foram rodados diversos modelos de fronteira estocástica e com diferentes combinações das
variáveis, detalhadas na Tabela 1, buscando em todo momento a significância das variáveis e a
coerência dos resultados. O melhor modelo identificado é apresentado na Tabela 2, com as
variáveis escolhidas, os coeficientes estimados de cada uma e os estatísticos de significância:
Tabela 2: Coeficientes estimados e estatísticos de significância
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As variáveis escolhida pelo modelo foram:

•
•
•
•
•
•

Economias ativas de água e esgoto (econtot);
Volume de água e esgoto (voltot);
Quilômetros de rede de água e esgoto (redtot);
Salário médio dos prestadores segundo sua área de atuação (salário);
Cobertura do serviço de esgoto (cobe);
Relação entre o tratamento e a coleta de esgoto (trc).

Ao ser aplicada uma função distância, os sinais negativos dos coeficientes representam
incrementos nos custos operacionais. Assim, quanto maiores sejam as economias totais, volume
tratado, quilômetros redes e os salários dos empregados, maiores serão os custos de
operacionais. O aumento da relação de economias de esgoto em relação das de água (cobe) faz
reduzir os custos fixos como os de estrutura de pessoal pelos rendimentos de escala,
considerando também, uma maior concentração dos clientes (não terá o mesmo nível de custo
operacional de um prestador com 100 clientes de água e 0 de esgoto, que um outro prestador
com 50 clientes de água e 50 clientes de esgoto). Por último, os custos são maiores quanto
maiores sejam os volumes de esgoto tratado (trc).
Os estatísticos de significância < 0,05, ou muito próximos, indicam a correta eleição das
variáveis. Adicionalmente, os testes estatísticos2, assim como, a significância dos estatísticos
aplicados sobre a base de dados, avaliam o uso de dados como painel de dados.
Os coeficientes da Tabela 2 definem a função que permite obter a evolução da eficiência no
tempo e projetar os custos operacionais no período tarifário.
Nos modelos de eficiência variante no tempo, como o que foi selecionado neste trabalho, obtémse como resultado um escore de eficiência para cada ano com informações disponível, ou seja,
desde 2004 a 2012. Na Tabela 3 é apresentado o ranking das eficiências das empresas
consideradas na amostra para o ano 2012:
Tabela 3: Ranking de scores de eficiência do ano 2012

2

Teste de Breusch- Pagan Lagrange multiplier (LM)
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Os escores obtidos são resultados da aplicação da técnica de análise de fronteira (SFA), assim,
os escores não superam o valor de 100% (o mesmo acontece no caso do DEA). Para que estes
escores possam ser utilizados para definir os custos operacionais eficientes dos prestadores,
eles têm que ser ajustados considerando a eficiência média do setor. Somente desta forma a
metodologia é consistente com a taxa de remuneração regulatória, que representa o retorno
médio do setor, e serão gerados os incentivos à eficiência nos custos operacionais.
Uma alternativa difundida para ajustar os escores de eficiência de fronteira para escores de
eficiência média é dividir o escore de cada prestador, pelo escore médio do setor. Para calcular o
escore médio do setor foram selecionadas as empresas estaduais da amostra. Os resultados são
apresentados na Figura 5:
Figura 5: Eficiência média
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As eficiências médias das empresas estaduais da amostra têm como valor máximo 105,2% e
valor mínimo de 94,2%. Os custos operacionais eficientes dos prestadores serão obtidos pelo
produto dos custos reais e os escores resultantes da Figura 5. É importante dizer que o escore do
prestador 12, por exemplo, não indica que a empresa é somente ineficiente em 5,8%, senão que,
o prestador 12 tem uma eficiência de 5,8% abaixo da eficiência média das empresas estaduais.
CONCLUSÕES
A correta definição dos custos operacionais eficientes é uma das principais atividades nas que
reguladores e regulados devem trabalhar durante os processos de revisão tarifária, com o
objetivo de garantir o equilíbrio econômico-financeiro dos prestadores e a modicidade tarifária.
Dentre os mecanismos existentes para a definição dos custos operacionais eficientes, a
metodologia de fronteira estocástica apresenta importantes vantagens que sugerem sua
aplicação. O principal problema que a bibliografia identifica sobre essa técnica é a
disponibilidade de uma base de dados robusta e consistente, problema que foi resolvido
mediante a obtenção de informações confiáveis de mais de 60 prestadores para o período entre
os anos 2004 a 2012, e de aproximadamente 20 variáveis explicativas. Essas informações
possibilitaram propor uma metodologia de avançada, em relação às observadas nos setores
regulados no Brasil, para a definição dos custos operacionais eficientes dos prestadores dos
serviços de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário. A metodologia utilizada
incorpora enfoques de função de distância3 e Verdadeiros Efeitos Fixos (TFE), que permitem
obter estimativas dos níveis de eficiência dos prestadores mais precisas e condizentes com a
realidade de cada um.
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RESUMO
O artigo visa a fazer uma análise das consequências de se adotar a regulação no setor de
resíduos sólidos urbanos, com ênfase na gestão integrada. Para tanto, avalia-se o marco
regulatório do setor de saneamento e outras leis correlatas, relativas à limpeza pública e ao
manejo de resíduos sólidos urbanos. Além disso, são expostas tanto a necessidade da regulação
quanto as perspectivas de atuação da Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de
Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais (ARSAE-MG) nesse setor,
principalmente a partir do Plano Preliminar de Regionalização da Gestão de Resíduos Sólidos
para o Estado de Minas Gerais. Ao final, é oferecida uma proposta para a regulação dos
consórcios intermunicipais de gestão dos serviços de limpeza pública e manejo de resíduos
sólidos urbanos, explicitando os potenciais benefícios advindos dos mecanismos e instrumentos
recomendados.
Palavras-chave: Regulação, resíduos sólidos urbanos, consórcios intermunicipais, Minas Gerais.
INTRODUÇÃO
A regulação surgiu dentro de um contexto mundial de proliferação de propostas de redução da
atuação intervencionista do Estado. A partir delas, um novo padrão de intervenção estatal na
atividade econômica foi criado, culminando em uma tendência de transmutação do Estado em
agente regulador. Geralmente, os setores alvos de regulação são os que oferecem serviços de
utilidade pública, em que a eficiência e a funcionalidade exercem impacto direto sobre a
sociedade. Usualmente, são caracterizados como serviços de utilidade pública e passíveis de
regulação os serviços de infraestrutura.
As justificativas para a implantação da regulação de serviços normalmente decorrem de falhas de
mercado inerentes ao mesmo, quais sejam o poder de monopólio; bens e serviços públicos;
externalidades; e assimetria de informações.
Em se tratando de setores de infraestrutura, o poder de monopólio é a falha de mercado mais
relevante (Madeira, 2010). O monopólio é definido pela atuação de uma ou poucas empresas
(oligopólio) de forma exclusiva em uma atividade econômica. Em relação aos serviços públicos,
pode ocorrer o monopólio natural, situação na qual é inviável a atuação de mais de uma empresa
em um dado mercado, como, por exemplo, nos serviços de abastecimento de água,
esgotamento sanitário, resíduos sólidos urbanos e distribuição de energia elétrica. Tal fato é
capaz de resultar em apropriação de lucros excessivos pelos monopólios, visto que as empresas
monopolistas não oferecem incentivos para reduzir custos e melhorar a eficiência face à falta de
competição e a demanda inelástica (Jouravlev, 2001a). Assim sendo, não é eficaz no sentido
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econômico, nem no sentido espacial, que duas empresas atuem no setor de limpeza urbana e
manejo de resíduos sólidos, realizando o mesmo tipo de coleta na mesma região.
Dessa forma, o presente artigo visa a fazer uma análise das consequências de se adotar a
regulação no setor de resíduos sólidos urbanos, com ênfase na gestão integrada. O objeto do
nosso estudo de caso é o Estado de Minas Gerais, para o qual se faz uma análise do atual
panorama de prestação dos serviços e do plano preliminar de regionalização da gestão de
resíduos sólidos. Além do mais, são abordadas as perspectivas de atuação da Agência
Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de
Minas Gerais (ARSAE-MG) nesse setor. Pretende-se elaborar ainda uma proposta de regulação
dos consórcios intermunicipais de gestão dos serviços de limpeza pública e manejo de resíduos
sólidos urbanos e explicitar os potenciais benefícios advindos dos mecanismos e instrumentos.
METODOLOGIA UTILIZADA
De modo preliminar, foram avaliadas a Lei Nacional do Saneamento Básico (Lei 11.445/2007) –
com destaque para a limpeza pública e o manejo de resíduos sólidos urbanos – e a Política
Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12.305/2010). A Lei de Consórcios Públicos (Lei 11.107/2005)
também foi analisada, tendo em vista a existência e a perspectiva de formação de novos
consórcios para a prestação desses serviços em Minas Gerais.
Foram abordadas a necessidade da regulação e a perspectiva de atuação da Agência
Reguladora dos Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de
Minas Gerais (ARSAE-MG) no setor de resíduos sólidos.
O Plano Preliminar de Regionalização da Gestão de Resíduos Sólidos para o Estado de Minas
Gerais foi avaliado com o objetivo de aferir as prováveis consequências da formação de
Consórcios Públicos de resíduos. Com base neste modelo de gestão compartilhada, desenhouse, através de instrumentos e técnicas, o formato de regulação dos serviços, além de se
explicitar os benefícios desse mecanismo.
RESULTADOS OBTIDOS
MARCO REGULATÓRIO
A Lei nº 11.445/2007 define no artigo 3º o saneamento básico como o conjunto de serviços,
infraestruturas e instalações operacionais de abastecimento de água potável, esgotamento
sanitário, drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, e limpeza urbana e manejo de resíduos
sólidos. Este último componente é definido como o conjunto de atividades, infraestruturas e
instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino final do lixo
doméstico e do lixo originário da varrição e limpeza de logradouros e vias públicas.
O artigo 8º da Lei nº 11.445/2007 define que os titulares dos serviços poderão delegar a
organização, a regulação, a fiscalização e a prestação dos serviços de saneamento básico,
seguidos os termos do art. 241 da Constituição Federal e da Lei 11.107 de 6 de abril de 2005 (Lei
das Concessões). O exercício da regulação deverá ser pautado no atendimento aos princípios da
independência decisória – incluindo autonomia administrativa, orçamentária e financeira da
entidade reguladora – e da transparência, tecnicidade, celeridade e objetividade das decisões
(art. 21, I e II, Lei 11.445).
Para a validade dos contratos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos é necessário,
entre outros requisitos, a existência de normas de regulação que prevejam os meios para o
cumprimento das diretrizes da lei, incluindo a designação da entidade de regulação e de
fiscalização (art. 11, III, Lei 11.445).
O art. 22 da Lei nº 11.445/2007 define os objetivos da regulação, quais sejam:
I.

Estabelecer padrões e normas para a adequada prestação dos serviços e para a
satisfação dos usuários;
II. Garantir o cumprimento das condições e metas estabelecidas;
III. Prevenir e reprimir o abuso do poder econômico, ressalvada a competência dos órgãos
integrantes do sistema nacional de defesa da concorrência;
IV. Definir tarifas que assegurem tanto o equilíbrio econômico e financeiro dos contratos como
a modicidade tarifária, mediante mecanismos que induzam a eficiência e eficácia dos
serviços e que permitam a apropriação social dos ganhos de produtividade.
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Por fim, o art. 23 estabelece que a entidade reguladora editará normas relativas às dimensões
técnica, econômica e social da prestação dos serviços, abrangendo os seguintes aspectos:
I.
II.
III.
IV.

Padrões e indicadores de qualidade da prestação dos serviços;
Requisitos operacionais e de manutenção dos sistemas
Metas progressivas de expansão e de qualidade dos serviços e os respectivos prazos;
Regime, estrutura e níveis tarifários, bem como os procedimentos e prazos de sua fixação,
reajuste e revisão;
V. Medição, faturamento e cobrança de serviços;
VI. Monitoramento dos custos;
VII. Avaliação da eficiência e eficácia dos serviços prestados;
VIII.Plano de contas e mecanismos de informação, auditoria e certificação;
IX. Subsídios tarifários e não tarifários;
X. Padrões de atendimento ao público e mecanismos de participação e informação;
XI. Medidas de contingências e de emergências, inclusive racionamento.
O marco regulatório prevê que os serviços públicos de saneamento básico terão a
sustentabilidade econômico- financeira assegurada, sempre que possível, mediante remuneração
pela cobrança dos serviços, sendo que, para a limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos
urbanos, esta poderá ser realizada por meio do pagamento de taxas ou tarifas e outros preços
públicos, em conformidade com o regime de prestação do serviço ou de suas atividades. (art.
29, II, Lei 11.445).
Neste sentido, estas formas de cobrança para limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos
urbanos devem levar em conta a adequada destinação dos resíduos coletados e poderão
considerar (art. 35, Lei 11.445):
I. O nível de renda da população da área atendida;
II. As características dos lotes urbanos e as áreas que podem ser neles edificadas;
III. O peso ou o volume médio coletado por habitante ou por domicílio.
A Lei nº 12.305/2010, que trata da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), é mais um
instrumento legal que compõe o marco regulatório setorial. Esta lei não trata diretamente da
regulação, porém, em diversos momentos, reporta a necessidade de atendimento ao disposto na
Lei nº 11.455/2007. Por exemplo, no art. 2º, é definido que se aplica aos resíduos sólidos o
disposto na Lei nº 11.445/2007. Além disso, a PNRS define que o titular dos serviços públicos de
limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos é responsável pela organização e prestação
direta ou indireta desses serviços, observados o respectivo plano municipal de gestão integrada
de resíduos sólidos, a Lei no 11.445, de 2007, e as disposições desta Lei e seu regulamento.
Ainda, a PNRS incentiva a constituição de consórcios públicos para a realização da gestão e do
gerenciamento integrado dos resíduos sólidos (art. 8º, inc. XIX). Os consórcios públicos serão
constituídos para viabilizar a descentralização da prestação dos serviços, devendo ter prioridade
na obtenção de incentivos do governo federal (art. 45, Lei 12.305).
Uma questão importante ressaltada por esta lei é a mudança de hierarquização na gestão de
resíduos sólidos, visto que, anteriormente, a prioridade era encontrar uma destinação final para
os resíduos e, agora, a ordem é: não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos
resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos (art. 9º, Lei 12.305).
REGULAÇÃO
Com relação à regulação do manejo de resíduos sólidos, são ainda raras as instâncias de nível
internacional em que esse serviço é objeto de regulação explícita nas pautas econômicofinanceiras e técnico-operacionais.
Segundo Simões et al (2013), pode-se justificar tal panorama, principalmente, pelo fato desses
serviços serem tipicamente prestados por entidades públicas locais (municípios), cientes da sua
autonomia legalmente consagrada (argumento da "autorregulação"), e pelo fato de que a adoção
do princípio do usuário-pagador ainda é relativamente incipiente, sendo inclusive muito frequente
a ausência de tarifação explícita deste serviço (seus custos são cobertos por outras receitas
locais). Nesse contexto de prestação direta dos serviços pelos municípios e de falta de clareza e
transparência dos custos incorridos por essa prestação, os fundamentos base para a introdução
de mecanismos de regulação econômica são limitados.
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Segundo a pesquisa conduzida pela Associação Brasileira de Agências de Regulação (ABAR), o
número de delegações reguladas de resíduos sólidos, em 2012, era de 291, ao passo que o de
drenagem era de apenas 2. Esses números são bastante reduzidos se comparados ao que é
observado para os setores de abastecimento de água e esgotamento sanitário, para os quais
existiam 2.716 delegações reguladas naquele ano. Entretanto, quando contrastado com a
pesquisa do ano anterior, nota-se um crescente interesse na delegação dos serviços de resíduos
e drenagem, o número de entes regulados, por exemplo, passou de 4 para 291 em um ano.
Apesar do crescimento verificado, a regulação efetiva destes serviços ainda se encontra em
estágio inicial, demandando a elaboração de estudos para que se possa verificar a adequação da
atividade regulatória às diretrizes da Lei Nacional de Saneamento Básico. Em Minas Gerais, é
nítida a necessidade de avanços, visto que não há regulação dos prestadores de serviços de
resíduos sólidos.
A Agência Reguladora dos Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do
Estado de Minas Gerais (ARSAE-MG) é a primeira agência reguladora a integrar a estrutura
institucional do Estado de Minas Gerais com a missão de exercer a função de regulação dos
serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário com independência e
transparência decisória, buscando a universalização do atendimento e a qualidade dos serviços,
em benefício da saúde pública e em compromisso com o meio ambiente.
Organizada sob a forma de autarquia especial – regime que confere à entidade autonomia de
decisão e de gestão administrativa, financeira, técnica e patrimonial – a ARSAE-MG seguiu o
modelo e os parâmetros das agências reguladoras de nível federal, entre os quais o “regime
jurídico de autarquia especial”, um importante instrumento do Estado regulador.
A Agência foi criada a partir Lei 18.309 de 03 de agosto de 2009 com os objetivos de:
• Regulamentar e fiscalizar a prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e de
esgotamento sanitário dos municípios atendidos pela COPASA-MG e pela COPANOR e de
outros municípios do Estado de Minas Gerais ou consórcios públicos que expressamente
concederem autorização à ARSAE-MG para a realização dessas atividades;
• Editar normas técnicas, econômicas, contábeis e sociais, incluindo o regime tarifário, para a
prestação de serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário em
Minas Gerais;
• Fiscalizar o cumprimento pelas concessionárias, pelos usuários e pelo poder concedente
das normas traçadas para a prestação dos serviços, zelando pela observância dos direitos,
deveres e obrigações das três partes;
• Orientar os interessados (consumidores, prestadores do serviço e poder concedente) sobre
a aplicação das normas.
Mesmo que a ARSAE-MG não tenha sido criada com a função de regular e fiscalizar os serviços
de manejo de resíduos sólidos, entende-se que a agência possui plena capacidade de realizar tal
atividade, sendo favorecida por diversos fatores. Entre eles:
• Corpo técnico capacitado e multidisciplinar com experiência no setor de saneamento
(abastecimento de água e esgotamento sanitário);
• Relações estabelecidas e consolidadas com a principal companhia de saneamento do
Estado, a Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA-MG, a qual é prestadora
de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no Estado, com concessões
em 635 dos 853 municípios mineiros (Copasa, 2014). Apesar da atividade de manejo de
resíduos sólidos não constar como serviço prestado pela Companhia, a tendência para o
futuro próximo é de que ela passe a atuar também nesse setor, conforme é evidenciado pela
própria missão da empresa: “Prover soluções em abastecimento de água, esgotamento
sanitário e resíduos sólidos, gerando valor para os clientes, acionistas, colaboradores e
sociedade de forma sustentável”. [grifo nosso]
Diante dessa nova situação e realidade que se desenha, a ARSAE-MG deve estar preparada para
assumir o papel de agente regulador e de fiscalização dos resíduos sólidos.
BREVE PANORAMA DO MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM MINAS GERAIS
De acordo com as informações da pesquisa da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza
Pública e Resíduos Especiais (ABRELPE, 2013), o estado de Minas Gerais apresenta uma
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geração de resíduos sólidos urbanos (RSU) de 18.470 toneladas por dia, dos quais 16.684
toneladas são coletadas diariamente, representando um índice de coleta de 90% dos RSU.
Considerado dentro do panorama nacional, verifica-se que o índice de coleta em Minas Gerais
está bem próximo à média do Brasil. A geração per capita de RSU do estado é de,
aproximadamente, 1,06 kg/hab./dia, revelando-se 13,5% menor que a geração per capita do país
(Quadro 1).
Tabela 1 - População, Coleta e Geração de RSU no Estado de Minas Gerais e no Brasil em 2013
Localidade

População Urbana
(hab.)

RSU Gerado

RSU Coletado

Índice de Coleta

(kg/hab./
dia)

( t /
dia)

(kg/hab./
dia)

( t / (%)
dia)

M i n a s
Gerais

17.421.33
3

1,060

18.47
0

0,958

16.68 0,903
4

Brasil

170.785.6
18

1,225

209.2
80

1,108

189.21 0,904
9

Fontes: Modificado de ABRELPE 2013 e IBGE 2013.
Com relação à destinação final, percebe-se que 64,3% dos RSU coletados são dispostos em
aterros sanitários, 18,9% em aterros controlados e 16,8% em lixões. Defrontando essas
informações com o cenário do país, nota- se que Minas Gerais apresenta uma situação melhor
que a do Brasil, com maior porcentagem dos RSU sendo disposta em aterros sanitários e menor
utilização de aterros controlados e lixões (Figuras 1 e 2). Entretanto, esse cenário não confere
uma posição confortável, visto que as disposições finais em aterros controlados e lixões não são
ambientalmente adequadas.

Figura 1 - Destinação Final dos RSU em Minas Gerais em 2013 (Fonte: modificado da ABRELPE, 2013)
Figura 2 - Destinação Final dos RSU no Brasil em 2013 (Fonte: Modificado da ABRELPE, 2013)

O documento intitulado “Panorama da Destinação dos Resíduos Sólidos Urbanos no Estado de
Minas Gerais em 2013”, elaborado pela Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEAM), analisou a
evolução da destinação dos RSU no período de 2001 a 2013 em Minas Gerais, concluindo ter
havido melhora significativa. Em 2001, dos 853 municípios do estado, 823 dispunham de seus
RSU em lixões. Já em 2013, o número caiu para 264, registrando uma queda de 68%. Quando se
observa a evolução do número de municípios que não destinam seus RSU para lixões (ou seja,
destinam para aterros controlados, aterros sanitários ou unidades de triagem e compostagem),
também se averigua melhora considerável. Em 2001, eram 30 os municípios que não destinavam
seus RSU para lixões; em 2013, esse número subiu para 589 – ou seja, houve um aumento de
quase 20 vezes.
Apesar da evolução expressiva, existem grandes desafios que precisam ser superados, entre
eles:
• 264 municípios ainda dispõem seus RSU em lixões no Estado. Esses municípios, em sua
grande maioria possuem população urbana inferior a 20 mil habitantes, o que mostra a
necessidade – e a dificuldade – de se adotar medidas mais incisivas para a regularização;
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• Promover a continuidade das regularizações ambientais tendo em vista a adequada
operação e manutenção dos sistemas de disposição final de RSU, em especial dos que
atuam sobre populações urbanas inferiores a 20 mil habitantes;
• 280 municípios ainda utilizam os aterros controlados como disposição final, forma
considerada paliativa, visto que apresentam fragilidade no longo prazo devido à falta de
elementos de proteção ambiental;
• Ainda existem 20 municípios com populações urbanas maiores que 50 mil habitantes que
destinam seus resíduos por meio de sistemas não regularizados;
• Necessidade da elaboração de plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos para
obtenção de recursos para financiamento de sistemas adequados de tratamento e/ou
disposição de resíduos sólidos pelos municípios;
• Fragilidades econômicas e sociais de alguns municípios, tais como a limitação de recursos
financeiros por parte dos orçamentos municipais, a insuficiência de recursos humanos, a não
cobrança ou cobrança inadequada pelos serviços prestados – desde a coleta até a
disposição final – e a complexidade de implantação, operação e manutenção dos sistemas.
Nesse contexto de desafios, a gestão compartilhada através da formação e consolidação de
consórcios intermunicipais para a gestão dos RSU vem se mostrando como uma opção viável.
Isto vale principalmente para os municípios de populações menores e para os que apresentam
fragilidades econômicas e sociais, considerando a grande dificuldade não apenas de implantação
dos sistemas, mas, principalmente, de manutenção e operação dos mesmos.
PERSPECTIVAS
O Plano Preliminar de Regionalização para a Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos Urbanos
para o Estado de Minas Gerais foi elaborado tendo em vista os benefícios da gestão
compartilhada entre os municípios. O consorciamento é visto como uma forma eficiente de se
garantir, através de ganhos de escala, a viabilidade da gestão, que compreende, além da
disposição final adequada, sistemas complementares, coleta seletiva, compostagem, reciclagem,
comercialização de recicláveis, educação ambiental e planejamento constante.
A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, Política Urbana e Gestão Metropolitana
(SEDRU) de Minas Gerais é responsável por fornecer diretrizes para ações de consórcios
intermunicipais no Estado. De acordo com a secretaria, as vantagens para os municípios são as
seguintes:
• Redução de custos: como várias prefeituras rateiam entre si os custos de instalação e
manutenção dos empreendimentos, há descentralização dos gastos e um ganho de escala
no atendimento populacional;
• Abrangência e otimização dos investimentos: maior quantidade possível de municípios e
cidadãos atendidos em função do volume de recursos disponíveis;
• Benefícios fiscais: os municípios que aderem ao consórcio estão sujeitos ao repasse do
ICMS Ecológico com acréscimo de 10% para o município que se consorciar e 30% para o
município que for sede do empreendimento (aterro sanitário ou usina de compostagem e
triagem);
• Apoio da União: Com o apoio da SEDRU, aumentam as possibilidades de obtenção de
recursos. Os investimentos nos Consórcios Intermunicipais de Resíduos Sólidos são
prioridade dos governos Estadual e Federal;
• Desenvolvimento sustentável: além de obrigação legal dos municípios, é a maneira
socioambientalmente correta de administrar os sistemas de limpeza pública;
• Investimento em saúde pública e meio ambiente: saneamento e tratamento adequado de
resíduos contribuem para reduzir a incidência de doenças (como febre tifoide, amebíase,
leptospirose, dentre outras), minimizando também os impactos ambientais na região.
Dessa forma, a expectativa é de que haja sistemas para diversos momentos da gestão e que –
com a maior participação efetiva de toda a sociedade, principalmente mediante a inclusão dos
catadores de materiais recicláveis no processo – a produção de resíduos seja reduzida de forma
a aumentar a vida útil dos aterros
sanitários. Além disso, é uma forma de garantir a manutenção da qualidade e sustentabilidade
ambiental regional.
Foram utilizados três pilares para a proposta de formação dos consórcios em Minas Gerais:

679

IX Congresso Brasileiro de Regulação e 3º ExpoABAR

• Logística e transporte: interfere diretamente no custo que a gestão implicará para o
município, pois quanto maior for o deslocamento para o uso dos sistemas, maior será o
gasto;
• Aspectos socioeconômicos: fundamental para planejar a gestão consorciada, pois
municípios de baixa renda precisam se consorciar com outros de alta renda para garantir a
viabilidade financeira;
• Geração e tratamento de resíduos sólidos urbanos: referencial para dimensionar os sistemas
para cada consórcio.
A Figura 3 apresenta a proposta de agrupamento dos municípios do Estado em 51 consórcios,
sendo que cada consórcio é formado com pelo menos uma cidade-polo e, preferencialmente,
com uma população de no mínimo 100 mil habitantes.

Figura 3 - Proposta de agrupamento e consórcios públicos em Minas Gerais (Fonte: FEAM, 2009)
De acordo com a Figura 4, em abril de 2013, Minas Gerais apresentava 461 municípios adotando
os consórcios como ferramenta para a gestão de resíduos sólidos, dos quais 52 municípios já
estavam em fase de operação, 87 com os consórcios instituídos e 322 em fase de formação.
Assim, nota-se a crescente perspectiva de operação através de consórcios intermunicipais.
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Figura 4 - Situação dos consórcios de Resíduos Sólidos Urbanos do Estado de Minas Gerais em
2013 (Fonte: FEAM, 2013)
Conforme dados do SNIS 2013, dos 853 municípios do Estado, 595 responderam ao Diagnóstico
do Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos. Naqueles municípios que gerem os resíduos sólidos
urbanos através de consórcios, as informações sobre os custos incorridos por habitante ao ano
revelam uma discrepância enorme entre os valores mínimos e máximos. O município de Ubaí
gasta R$ 12,36 por habitante ao ano, enquanto Douradoquara incorre em um custo per capita de
R$ 265,39 ao ano. Apesar dessa variação dentro dos consórcios já existentes, não é possível
inferir que os municípios com custos per capita muito altos possuem sistemas de manejo de
resíduos sólidos e limpeza urbana de alta qualidade. Pelo contrário, é perfeitamente possível que
altos gastos per capita se devam a ineficiências no cerne da operação.
Assim sendo, é necessário instituir a atividade regulatória e de fiscalização procurando garantir a
modicidade tarifária ou de taxas para os usuários, atrelar a cobrança à eficiência e eficácia dos
serviços e assegurar o equilíbrio econômico e financeiro dos consórcios. Também é necessário
definir parâmetros para a política de cobrança dos serviços de gestão integrada de resíduos
sólidos urbanos, de forma que exista um referencial de padrão de cobrança e de qualidade da
prestação dos serviços.
PROPOSTA DE REGULAÇÃO DOS CONSÓRCIOS
A atividade de regulação necessita, primeiramente, da existência de um contrato de concessão
ou de um programa com metas de atendimento e cobertura que possam ser acompanhadas e
fiscalizadas, além da cobrança de tarifa ou taxa para cobrir os custos de operação, manutenção
e investimentos. Além disso, é de extrema importância definir as responsabilidades dos
municípios e dos consórcios em cada etapa da gestão integrada de resíduos sólidos urbanos.
Essas premissas devem ser atendidas para que a prática de regulação propicie benefícios.
A regulação sunshine é um importante instrumento com alto potencial de utilização nos
consórcios de resíduos sólidos urbanos. Consiste na avaliação quantitativa e qualitativa de cada
prestador através de indicadores de performance, os quais são usados então para fazer
comparações entre os prestadores. Dessa forma, caso haja ineficiência e desempenho abaixo da
média por parte de certo prestador, a exposição pública de suas fragilidades fará com que os
prestadores sintam-se constrangidos e procurem melhorar seu desempenho. Ademais, a
experiência dos vários consórcios, ao ser compreendida e vivenciada pela agência

681

IX Congresso Brasileiro de Regulação e 3º ExpoABAR

reguladora, pode ser utilizada para alavancar a eficiência dos prestadores mais fracos por meio
da difusão das boas práticas.
Entre os indicadores de desempenho que podem ser utilizados, pode-se exemplificar: cobertura
do serviço de coleta (%); cobertura da coleta seletiva (%); preço médio do serviço (R$/t); taxa de
reciclagem (%); entre outros.
A aplicação de tarifas/taxas apropriadas faz com que o equilíbrio econômico-financeiro dos
prestadores seja resguardado e, por conseguinte, assegurada a qualidade dos serviços, visto que
as metas e necessidades de investimentos podem ser atendidas de modo satisfatório. É
necessário estabelecer padrões, critérios e métodos padronizados de cobrança para evitar
discrepâncias entre os valores praticados.
Nesse aspecto da cobrança, a agência reguladora é capaz de tornar o processo de criação,
revisão e reajuste de tarifas/taxas mais transparente para a população, fator essencial para o
maior entendimento e aceitação da arrecadação. Além disso, a cobrança é desvinculada da
figura dos governantes municipais, que frequentemente evitam se indispor com seus eleitorados.
A cobrança incentiva tanto o uso racional dos serviços (mudança de hábitos, como segregação
dos resíduos para reciclagem, minimização da geração, etc.) quanto a busca, do lado das
prestadoras, por melhores níveis de qualidade dos mesmos.
Apesar da dificuldade de se calcular diretamente a geração de resíduos sólidos de forma
individualizada, existem metodologias capazes de estimar a geração através de outras
informações, tais como consumo de água, consumo de energia, tamanho dos imóveis,
periodicidade de coleta, sacos/recipientes individuais, entre outros. Pode-se utilizar também uma
composição dessas ou de outras variáveis para se obter uma estimativa mais realista da geração.
A cobrança é, por conseguinte, realizada de forma mais justa, tendendo a ser melhor aceita pela
sociedade.
No caso específico dos consórcios, existe a possibilidade do estabelecimento de mecanismos de
subsídios cruzados entre os municípios envolvidos, como forma de garantir a qualidade dos
serviços prestados mesmo naqueles com menor renda per capita.
Além dos incentivos citados anteriormente, a instituição de um ambiente regulatório sólido é
capaz de atrair novos investimentos privados para o setor, visto que a garantia de retorno dos
recursos aplicados é propiciada pela regulação através da tarifação. Assim, o setor de resíduos
sólidos terá capacidade de se tornar atraente para os investidores dado o baixo risco das
aplicações e o retorno assegurado.
Outra técnica de regulação é a gestão dos ativos de infraestrutura dos consórcios. Essa
ferramenta permite identificar as necessidades de investimentos de acordo com as metas e
padrões de atendimento estabelecidos, além de permitir a definição do momento adequado de
realizar manutenções e reposição dos ativos, de forma a garantir a qualidade dos serviços. Esse
aspecto é relevante, visto que as preocupações e as ações dos tomadores de decisões são
voltadas, na maioria dos casos, para resolver o problema de modo pontual – ou seja, sem o
planejamento necessário. Assim, os investimentos são realizados, mas a ideia de reposição e
manutenção desses ativos é negligenciada, o que pode ocasionar a deterioração da qualidade de
prestação dos serviços.
A utilização de ferramentas de tecnologia da informação pela agência reguladora, atrelada ao seu
uso pelos consórcios, propicia o monitoramento à distância dos serviços prestados, facilitando o
diagnóstico dos mesmos. Desse modo, a atuação da agência é conduzida na direção das
situações mais críticas, ajudando a orientar as eventuais fiscalizações técnico-operacionais in
loco.
CONCLUSÕES/RECOMENDAÇÕES
A prática da regulação do setor de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos ainda é
incipiente e existe um grande desafio de desenvolvimento de instrumentos e técnicas. Após
implantada a regulação desse setor, vislumbra-se uma grande transformação do atual cenário de
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos.
Em Minas Gerais, a ARSAE-MG tem alto potencial de exercer a atividade de regulação da gestão
de resíduos sólidos urbanos com êxito, principalmente a dos consórcios intermunicipais, os quais
são vistos como uma forma eficiente de garantir a viabilidade da gestão dos RSU em todas
etapas do sistema.
Recomenda-se para estudos futuros a avaliação dos consórcios já em operação no Estado com
o intuito de verificar a qualidade da prestação dos serviços e eventuais necessidades de
aprimoramento desse sistema.
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RESUMO
Os problemas atinentes às agências reguladoras são de diversas conotações. Sob o ponto de
vista político, o que acontece são intervenções contínuas, conhecida tecnicamente como captura
política, quando se observa a prática de influência de autoridades políticas nas decisões das
agências e na sua forma de regular. Isto ocorre em virtude dos benefícios concedidos pelas
empresas reguladas, que em época de eleição fazem doações de recursos para o financiamento
das campanhas eleitorais, e em troca da vitória política, há uma regulação disfarçada sobre as
empresas aliadas, não aplicando sanções mediante práticas anticoncorrenciais, prejudicando a
coletividade na utilização dos bens e serviços dispostos de qualquer forma. Na verdade, o
trabalho tenta demonstrar a razão das falhas referentes à atuação das agências reguladoras,
entidades novas inseridas na Constituição de 1988, a fim de melhor atender às demandas
sociais, por meio do estado provedor e regulador, mas que tem surpreendido às expectativas em
razão do fenômeno da captura. Para isso, o trabalho vislumbra buscar uma solução ao problema,
utilizando o modelo metodológico bibliográfico e dedutivo.
PALAVRAS CHAVE: Agências reguladoras ; indicações técnicas ; interferências políticas
INTRODUÇÃO
As Agências Reguladoras brasileiras surgiram como um dos resultados das Reformas
Administrativas, ocorridas na década de noventa, em virtude da necessidade de reorganização
do papel do Estado, o qual atuava anteriormente como fiscalizador e empresário de maneira
concomitante.
O Estado por se encontrar repleto de atribuições, sem condições de efetivá-las de maneira eficaz
devido à carência de recursos, resolveu arrecadar fundos com as privatizações, passando
algumas de suas tarefas para a iniciativa privada, e fazendo necessário que um terceiro
independente atuasse na fiscalização e regulação das atividades prestadas pelos empresários
aos cidadãos.
Com a privatização, houve então a necessidade de que um órgão neutro efetivasse as
fiscalizações sobre os serviços realizados pelas empresas licitadas, eis que a figura do estado
empresário se faz presente, por meio das empresas públicas e sociedades de economia mista, o
que desencadeou a aparição das agências reguladoras.
Tudo isto teve como pano de fundo a imprescindível neutralidade política e econômica das
agências. Além disso, uma atuação com maior parcela de autonomia e eficácia do setor
fiscalizador, estabelecendo uma relação de vinculação em relação aos Ministérios referentes às
matérias reguladas, não cabendo a submissão de suas decisões ao crivo dos Poderes
Constituídos Constitucionalmente, exceto a intervenção judicial cabível quando se tratarem de
decisões eivadas de ilegalidade.
É certo que o modelo agenciário brasileiro teve seu papel importado do modelo norte americano
das independent agencies, as quais foram criadas para normatizar as companhias ferroviárias em
virtude do desconhecimento da matéria pelo legislativo, e porque o setor exercia prática abusiva
ao cobrar taxas muito altas aos consumidores.3
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Nos Estados Unidos, recebeu a denominação de Comissions, com autonomia reforçada,
especialização e uso de procedimentos mais flexíveis e céleres, sendo competentes para exercer
funções normativas, executivas e quase-judiciais, sendo configuradas como verdadeiro quarto
poder de Estado.4
No Brasil, é valido mencionar que em virtude da Constituição ter trazido os entes da
Administração Indireta, consubstanciados em meio à Magna Carta em momento anterior ao
surgimento das agencias reguladoras, restou para a configuração destas a denominação de
autarquias especiais, visualizada como autarquias sui generis, em virtude, de seu amplo leque
autonômico.
Neste condão, se percebe que a atividade de regulação, a qual abrange tanto a fiscalização,
quanto a normatização, passou a ser realizada por estes entes. Ocorre que, no que tange ao uso
do Poder Normativo, não obstante ser condizente com as atividades administrativas, vem
causando exorbitâncias e abusos pelos gestores e diretores das entidades.
Em razão dos argumentos supra elencados, vem o presente trabalho realizar uma análise das
condutas ilegais praticadas pelas agências em geral.
Esta percepção nos leva a crer que em razão dos interesses políticos os gestores das agências
têm proporcionado decisões incompatíveis com o interesse público, e com os princípios
constitucionais insculpidos nas cláusulas pétreas, provocando uma grave violação legal e
axiológica, motivo de preocupação e natural insurgência por parte da sociedade civil, que preza
pelo respeito da Grundnorm aventada por Kelsen.
Fará uma análise dos problemas políticos atrelados à Teoria das Agências Reguladoras, com
aspectos doutrinários e jurisprudenciais. Isto será efetivado através do método de abordagem
dedutivista, dos métodos procedimental funcionalista em uma linha de pesquisa teórica e
metodológica.
DESENVOLVIMENTO
As agências reguladoras foram criadas para fiscalizar e regular setores que sofreram o processo
de privatização e que passaram a ter seus serviços prestados mediante concessão às empresas
privadas licitadas para oferecerem o serviço público, bem como para regular o exercício das
atividades econômicas.
Ocorre que não raras vezes, as empresas escolhidas para prestarem os tais serviços terminam
não fornecendo uma prestação de qualidade à população, que por sua vez utiliza as vias
administrativas e judiciais para efetivar reclamações frente ao ente regulador, que não observa e
nem pune de forma veemente estes prestadores de serviço.
Mas, os entes reguladores, muitas vezes não tem interesse em punir os transgressores às leis
concorrenciais e consumeristas, notadamente por conta de interesses pessoais de caráter
político, ou seja, a própria agência se beneficia das empresas prestadoras do mau serviço.
Neste ínterim, as empresas criam laços de dominação sobre os fiscais, impedindo que estes
efetivem seu verdadeiro papel, e com isso prejudicam a eficiência da regulação, que funciona por
amostragem, e que impede a concretização do Princípio da Legalidade na administração pública.
Não obstante, as agências reguladoras por serem caracterizadas como autarquias especiais,
possuem prerrogativas no que tange ao modo de indicação de seus dirigentes e a sua forma de
permanência, assegurada com certa independência, teoricamente, em relação ao Poder
Executivo, e assim aos Ministérios em que haja vinculação.
Dessa forma, conforme o art. 52, f, III da Constituição Federal de 88 c/c art. 5º da Lei 9.986/00
(18/07/00), que trata dos recursos humanos das agências reguladoras, os conselheiros são
indicados pelo Presidente da República após aprovação pelo Senado, eles devem possuir
conhecimento técnico sobre a matéria regulamentada pela agência, possuindo mandatos fixos e
não são demissíveis ad nutum, isto é, seus cargos não são de livre exoneração, eis que só os
perdem em caso de renúncia, condenação transitada em julgado ou quando respondem a
processo administrativo disciplinar na dicção do art. 9º da referida lei.
Art. 52 - Compete privativamente ao Senado Federal:III aprovar previamente, por voto secreto, após argüição pública,
a escolha de: f) titulares de outros cargos que a lei determinar;
Art. 5o O Presidente ou o Diretor-Geral ou o Diretor-Presidente
(CD I) e os demais membros do Conselho Diretor ou da
4

Idem
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Diretoria (CD II) serão brasileiros, de reputação ilibada,
formação universitária e elevado conceito no campo de
especialidade dos cargos para os quais serão nomeados,
devendo ser escolhidos pelo Presidente da República e por ele
nomeados, após aprovação pelo Senado Federal, nos termos
da alínea f do inciso III do art. 52 da Constituição Federal.
Parágrafo único. O Presidente ou o Diretor-Geral ou o DiretorPresidente será nomeado pelo Presidente da República dentre
os integrantes do Conselho Diretor ou da Diretoria,
respectivamente, e investido na função pelo prazo fixado no
ato de nomeação.
Este caráter deveria servir como uma maneira de o dirigente melhor executar suas funções, sem
haver interferências políticas no exercício da regulação.
Porém, surge outro argumento em relação à indicação dos dirigentes conforme este fenômeno,
que elenca a ausência de representatividade popular, ausência de democraticidade, em virtude
da não eleição pelo povo dos ocupantes dos cargos de direção das agências.5
Contudo, se a lei assegura que eles assim devem ser indicados, e se quem elabora as leis tem
poder conferido mediante eleições diretas em razão dos representantes do povo, exercentes dos
cargos parlamentares, conclui-se a parcela democrática na efetivação de seus mandatos.
Critica-se a brevidade destes mandatos nas agências, inclusive o PL nº 3.337 (08/07/04), recém
retirado de tramitação no Congresso, depois de anos paralisado, a respeito das agências
reguladoras, elenca como uma das modificações a ampliação deste prazo, para que não haja
rompimento ou até a contradição às políticas públicas tracejadas, para que a linha lógica da
produção normativa não seja quebrada, gerando a “perda da memória regulatória”, elencada por
Marçal, entendida como conhecimento acerca dos motivos e finalidades na adoção de
determinadas políticas6.
(...) A temporariedade dos mandatos conduz à ruptura dos
projetos políticos, o que é extremamente grave relativamente
às políticas regulatórias. O resultado é a superposição de
disciplinas regulatórias, com a edição de regras repetitivas ou
contraditórias. Ao longo de algumas décadas o resultado é um
acervo normativo regulatório complexo e incompreensível.7
Percebe-se que as decisões das agências se enquadram em dois pilares básicos, a tecnicidade
para não contradizer a perícia em juízo, e também a aceitação popular, para que não haja perda
eleitoral, albergando as aspirações populares. Contudo, isto tem gerado muitas vezes decisões
inadequadas, conforme se depreende dos acórdãos a seguir vergastados.
Utiliza-se a tecnicidade da agência como um instrumento legítimo para acobertar o atendimento
de caprichos políticos, revestindo-os com critérios aparentemente apropriados,
consubstanciados na falsa discricionariedade administrativa.
A hipótese mais evidente consiste na utilização da agência em
benefício dos interesses do Executivo. Decisões que poderiam
ser objeto de controle e impugnação, se adotadas através do
Executivo, são formalmente praticadas por uma agência. O
efeito prático consiste na atenuação das críticas, na ampliação
da autonomia governativa e na redução do sistema de
controles sobre o governo. Mascara-se a decisão puramente
política mediante sua implementação por meio de uma
agência, a qual invoca critérios técnicos para produzir aquilo

JUSTEN FILHO, Marçal.O direito das agências reguladoras independentes, São Paulo: Dialética, 2002, p.
356
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Ibidem, p. 359
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que é pura e simplesmente determinação oriunda de instâncias
políticas superiores.8
Vislumbrando a minoração das intervenções entre regulador e regulado, os dirigentes são
impedidos de exercerem cargos nas empresas reguladas ao término de seu mandato por um
período denominado quarentena, a fim de impedir que durante o lapso de quatro meses, haja
incursões nas decisões da empresa, impedindo benefícios políticos em razão da prévia
vinculação ao órgão regulador, e que portanto, deve ser preservada a distância por este período
entre o ex diretor regulador e a empresa regulada, sob pena de cominação no crime de
advocacia administrativa, conforme art. 8º, §4º da Lei 9.986/00.
Acontece que, os dirigentes para sofrerem a indicação do governo federal arcam com o ônus de
efetivar uma política com base nos interesses políticos partidários que estão no comando do
governo no momento de sua indicação.
Isto tem atrapalhado de forma abrupta o exercício da regulação, uma vez que a ideia da criação
dos entes reguladores foi a possiblidade do exercício de uma atividade envolta de imparcialidade
quando toma decisões em virtude da fiscalização sobre as empresas prestadoras de serviços à
população.
Mas o que se percebe é que o ente regulador termina sendo capturado pela empresa, que em
troca de uma falsa fiscalização disponibiliza fundos aos partidos políticos, que em contrapartida
também elaboram regulamentos capturados, parciais e atrelados aos interesses da empresa e
não da sociedade demandante de melhorias dos serviços públicos.
(...) a competência para produção de regulação propicia a
formação de grandes núcleos de poder político. A função
regulatória reservada a determinados cargos torna-os
especialmente relevantes no quadro da partilha de poder
político- partidário. Como decorrência, incrementa-se a
disputa pela titularidade dos aludidos cargos e funções. O
acesso aos cargos públicos correspondentes e a permanência
neles deixa de ser dependente de virtudes ou qualidades
pessoais do ocupante, para transformar-se em vicissitude
política. Aquilo que se poderia identificar como geopolítica
partidária resulta numa espécie de feudalização das estruturas
burocráticas. Determinados partidos políticos aderem ao
governante mediante a obtenção do controle político sobre os
órgãos encarregados da regulação. Os correligionários são
indicados para ocupação de certas áreas (regulatórias,
inclusive), independentemente de maior ou menor qualificação
pessoal. Daí deriva a consagração de uma filosofia regulatória
trágica, consistente na sua instrumentalização para projetos
políticos individuais ou partidários. A regulação se configura,
então, eivada de subjetivismo, parcialidade e de contradição
com a técnica.9
Este argumento será bem demonstrado a seguir, a respeito da captura econômica, por meio do
acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região proferido em meio a Apelação Cível nº
342.739, fazendo alusão ao decisum do STF acerca da matéria, em outra análise jurisprudencial.
Percebe-se a clara ausência de autonomia dos entes reguladores, em meio às interferências
políticas existentes sobre a atividade de regulação e os interesses do mercado que desvirtuam o
motivo por meio do qual eles foram criados, levando a sua ineficiência, proporcionando o
abarrotamento do judiciário por inúmeras demandas dos reclamantes em relação aos maus
prestadores de serviços à coletividade, e impedindo que haja celeridade na decisão, em meio à
desproporcionalidade entre o número de julgadores e o número de litígios intentados
paralelamente.
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É cristalino abstrair destes argumentos que os regulamentos elaborados pelas próprias agências,
pelos que preenchem os “cabides eleitorais”, são tendenciosos e variam conforme a
conveniência.
Mas é nítido entender que a solução do problema referente às interferências políticas nas
agências reguladoras brasileiras, não está na sua dissolução dentro do sistema administrativo, a
sua extinção não resolverá a questão no seu cerne, não alterará o cenário de corrupção, mas
transportará a prática a quem quer que se encarregue das fiscalizações sobre as
concessionárias.
De outra banda, o poder público não pode albergar para si todas as atividades econômicas e
prestações de serviço público, porque não possui recursos suficientes para tanto, nem corpo
técnico especializado para tal mister.
O enxugamento do estado no plano Bresser fez necessária a aparição de fiscalizações nos
setores privatizados, mas enquanto a postura política e econômica brasileira não se mostrar apta
a atender as
melhorias da população, o problema se dissipará por muitas gerações,
corroborando cada vez mais com uma ineficiente regulação setorial capturada politicamente.
Nos atrelamos a copiar o modelo de agências autônomas do sistema norte americano, com
amplos poderes de regulação, por vezes acusados de usurpação de poderes legislativos e
executivos do Presidente da República, sem dar conta de que nossa estrutura administrativa
ainda se impregna dos inócuos laços históricos coloniais.
Leila Cuéllar acentua os caracteres que especificam a especialidade no regime autárquico: a
independência administrativa, a autonomia financeira, a ausência de subordinação hierárquica e a
previsão de estabilidade e mandato fixo de seus dirigentes. Salientando que as três primeiras se
enquadram em todas as autarquias, e apenas a última a difere das demais.10
Depreende-se do trecho que não se concretiza a independência administrativa, eis que a relação
de mera vinculação entre agência e ministérios esconde a verdadeira relação de subordinação;
no que pertine à autonomia financeira, esta se liga basicamente às taxas cobradas pela
fiscalização dos serviços, pois apesar de haver previsão de recebimento de recursos do Tesouro
Nacional, a recepção é muito aquém das reais necessidades; com relação à ausência de
subordinação hierárquica esta é maquiada porque as decisões das agências apesar de não
passarem pelo crivo do poder executivo oficialmente, são lançadas conforme a vontade político
partidária dos ocupantes dos cargos políticos do executivo; e a última característica sobre a
estabilidade e fixidez do mandato retoma exceções que podem ser usadas contra o próprio
dirigente regulador quando não houver mais interesse em sua permanência no cargo.
A falta de conhecimento técnico da matéria destes dirigentes, leva a decisões absurdas e
inconstitucionais, como pode ser observado no julgamento da apelação e remessa oficial nº
1520/CE (2003.81.00.013364-1), proferido pelo TRF da 5ª Região, através do Desembargador
Francisco Cavalcanti, a respeito da legalidade da tarifa devidamente corrigida nos contratos da
CHESF-Coelce (Companhia Hidro Elétrica do São Francisco e Companhia Energética do Ceará) e
da ANEEL-Coelce pelo índice IGP-M (Índice Geral de Preços do Mercado), reputado ilegal pela
ANEEL, a qual declarou a nulidade das cláusulas contratuais que preveem o reajustamento por
este índice, talvez no intuito de albergar votos ante uma decisão tendenciosa, ou até mesmo
ausência de conhecimento legal.
Neste sentido discorre a ementa exarada pelo Tribunal:11
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE DO
MINISTÉRIO PÚBLICO E REVISÃO TARIFÁRIA. CONTROLE
DE ÍNDICES
PELO PODER JUDICIÁRIO. 1.Tem legitimidade o Ministério
Público para propor ação civil pública referente a contrato de
concessão de energia elétrica. O direito discutido envolve
interesses sociais relevantes. Precedentes. 2. A utilização do
índice IGP-M – média de três índices: atacado (60%), consumo
(30%) e construção civil (10%) – não é ilegal. As distorções nas
tarifas elétricas são causadas por outros fatores, tais como
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assimetria informacional, ineficiência dos controles da ANEEL,
dentre outros, aspectos esses não discutidos na presente lide.
3. Impossibilidade de o Judiciário, ex oﬃcio, ampliar o objeto
da lide. 4. Pedido limitado. Improcedência. Apelações e
remessa necessária providas.
E dos fundamentos do relator são lançados:
A metodologia utilizada pela ANEEL é prejudicada pelas
características do regulador setorial, fragilizado pelo fenômeno
da captura, e pelos seguintes aspectos: precariedade no
sistema de aferição dos ganhos de produtividade nas três
áreas de concessão do setor elétrico (distribuição, transmissão
e geração); assimetria informacional que tem caracterizado as
planilhas de custos das concessionárias; utilização de
paradigmas empresariais sem abatimento das vantagens
econômico-financeiras das concessionárias brasileiras; nítida
preocupação do regulador em amparar o regulado, em
desequilíbrio com a posição fragilizada do usuário; falta de
procedimentalização adequada como instrumento de
legitimação da atuação do regulador, diferentemente do que
ocorre nos Estados Unidos;
O grande vilão da revisão tarifária não é o IGP-M (ou qualquer
índice de preço), mas a majoração dos custos não
gerenciáveis. Como regra, não há revisão tarifária que não seja
muito acima do IGP-M, ou do INPC, ou do IPCA, pois o
problema se encontra nos custos não gerenciáveis (parcela A);
O IGP-M é um índice médio e é a única coisa que não se pode
discutir na revisão tarifária, pois presente nos contratos de
concessão.
Da leitura supra, percebe-se que a agência não detém ou não demonstra ao menos possuir o
conhecimento técnico da matéria, eis que se aventurou em atacar um índice previsto no contrato
de concessão, e que por esta razão se reveste de inteira legalidade, não havendo razão para tal
decisum.
Vê-se ainda que o principal ponto do problema é justamente dos custos não gerenciáveis, que
representam 75% da tarifa12 , e que terminam sendo contabilizados na conta do consumidor,
culminando em reclamações contra o governo estabelecido e insatisfação política.
É por esta falta de conhecimento geral que o governo vem efetivando queda de impostos em
alguns setores da economia, atendendo ao que chama a atenção da população, não sabendo
esta última que tudo é compensado posteriormente em outro bem de consumo supertarifado e
que o governo efetiva tão somente a substituição da cobrança do valor de um bem por outro.
O feito judicial bem demonstra a realização de um efetivo controle judicial dos atos
administrativos no âmbito das agências reguladoras, quando eivados de ilegalidade, ao afrontar o
princípio da legalidade que lhe dá sentido e que por esta razão deve ser respeitado em todas as
decisões autárquicas.
Demonstra ainda a carência de conhecimento técnico dos dirigentes, que ocupam seus cargos
sem o compromisso devido e a triste realidade das agências reguladoras que não tem
desempenhado seu papel com veemência, mas sim através de maquiagens políticas para
satisfazer aos pleitos de seus indicadores que clamam por uma possível reeleição e permanência
na dominação do poder.
É certo que a população de um lado tem sua parcela de culpa, eis que as reuniões efetivadas
pelo colegiado das agências são transmitidas inclusive via internet, para facilitar o controle social,
mas, entretanto, o dito controle não se realiza em virtude de diversos aspectos, a educação que
não é conferida à população sobre seus direitos civis e políticos, a cultura trabalhista que não
compreende a ausência laboral para acompanhamento de questões sociais, e a economia que
CAMPOS, Giovanni Christian Nunes. Regulação do setor de energia elétrica no Brasil – Estrutura, agente
regulador, distorções tarifarias e controle judicial. Revista Brasileira de Direito Administrativo e Regulatório,
São Paulo: MP, vol. 1, 2010, p. 55
12
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apenas vislumbra o cidadão como um cumpridor de metas inalcançáveis para garantir sua vaga
no mercado de trabalho ou então ele será penalizado de alguma forma.
Vemos que nos Estados Unidos há nítida participação popular, eis que nada se passa sem o
Parlamento discutir rigorosamente. No Brasil diferentemente, o processo representativo muito
mal funciona. Ainda “seguimos Portugal”, não intervimos, não há real poder de contradição ao
império.
As decisões administrativas tem sido fortemente influenciadas
pela conveniência subjetiva do exercente do cargo público,
inclusive se prestando a operações eticamente reprováveis
destinadas a conquistar e a manter o clientelismo político.13
Não obstante, todas estas inconsistências, é bom saber que há julgados no sentido de colmatar
os erros de um mal gerenciamento público, e que dão sentido a credibilidade de um dia quiçá
vermos a efetivação absoluta de um Estado Democrático de Direito.
Esse amplo leque de atribuição na formulação de atos favoráveis aos interesses políticos,
capturando a regulação se dá muitas vezes em virtude da ampla margem de discricionariedade
que a administração pública dispõe, em meio a legislações extremamente abertas, sem um
mínimo de densidade que “amarre” essa conduta de maneira legítima.
É por essa razão que o professor Francisco Cavalcanti, elenca como uma das maneiras de
resolução ao problema das capturas regulatórias que proporciona uma afronta ao Princípio da
Legalidade, a instituição da lei standard, suficiente para guiar a ação executiva. Cita, como
exemplo de excessiva outorga de competência, denominando-a de delegação mascarada, o art.
19 da Lei nº 9.472/97 da ANATEL, bem como o art 7º da Lei nº 9782/99 da ANVISA. Neste
sentido elenca o posicionamento jurisprudencial do STF, por meio da ADIN 1688/04, na qual o
STF se pronunciou em relação ao supra citado art. 19 da ANATEL, fixando interpretação
conforme a Constituição.14
O Supremo Tribunal Federal – STF em diversas ocasiões já
fixou a legitimidade da atribuição de poder normativo através
de standards e finalidades genéricas estabelecidas pela lei. Em
recente decisão liminar em Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADIN 1688-DF, rel. Min. Marco Aurélio),
o STF considerou constitucional a habilitação normativa
efetuada pelos
incisos IV e X do art 19 Lei Geral de
Telecomunicações – LGT em favor da Anatel desde que esta
se subordine aos preceitos legais e regulamentares
pertinentes.15
Não obstante, é lastimável reconhecer a morosidade referente ao Legislativo brasileiro,
corroborando com captura por grupos de pressão política e econômica, submetendo-os aos
interesses políticos do executivo na medida em que propõe benefícios das mais variadas
espécies.16
Vital Moreira, em Estudos de Regulação Pública, salienta a regulação efetivada pelo Estado como
uma “actuação movida por um interesse econômico global, no sentido de que a sua finalidade
imediata não é a produção de bens no interesse de cada um dos cidadãos, mas antes a

13
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CAVALCANTI, Francisco de Queiroz Bezerra. A reserva de densificação normativa da lei para
preservação do princípio da legalidade. In: BRANDÃO, Cláudio. CAVALCANTI, Francisco e ADEODATO,
João Maurício (Coordenadores). Princípio da legalidade: da dogmática jurídica à teoria do direito. Rio de
Janeiro:Forense, 2009, p. 233
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ARAGÃO, Alexandre dos Santos. Legalidade e regulamentos administrativos no direito contemporâneo.
Uma nálise doutrinaria e jurisprudencial. Revista de direito constitucional e internacional, n. 41, ano 10, outdez, 2002, São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 301-302
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pretensão de influir no mercado(...).” A própria ideia de regulação estaria atrelada a um objetivo
decorrente do modelo instituído.17
Nóbrega acentua que estes comportamentos tem gerado um problema crucial na regulação, a
decorrente do aumento nos custos de transação em virtude de aspectos políticos e institucionais,
gerando uma baixa ineficiência regulatória e repercutindo num déficit publico regulatório
preocupante.18
Diante das condutas abusivas das agências reguladoras e especificamente dos casos analisados,
o que resta para reprimir esses atos intoleráveis é o sistema de controle por meio dos Poderes,
com o método do checks and balances, aventado por Montesquieu.
O primeiro método de controle é o externo, que incidindo sobre ações do Executivo, será
realizado pelo Legislativo e pelo Judiciário. Enquanto o Legislativo pode exercer o controle de
contas juntamente com o TCU, conforme o art. 31, §1º e art. 71 da CF de 1988, pode ainda
realizar as CPIs (Comissões Parlamentares de Inquérito) sobre os atos políticos abusivos, de
acordo com o art. 58 §3º da CF de 1988.
Já o Judiciário efetuará controle em relação unicamente à legalidade dos atos normativos das
agências reguladoras, mediante a aplicação do art. 5º , XXXV da CF de 1988, sob o manto do
principio da universalidade de jurisdição. Podendo o processo ter sido deflagrado pelo Ministério
Público, órgão independente, permanente e essencial à função jurisdicional em prol da defesa
dos direitos e interesses da coletividade, da moralidade administrativa, do patrimônio publico e
cultural, do meio ambiente e de todos os outros interesses difusos e coletivos, reconhecidamente
por meio do art. 127 e do art. 129, III da CF de 1988.
O que percebemos nas pesquisas efetivadas no trabalho é que o Judiciário tem desempenhado
este controle de forma eficaz, conforme os acórdãos prolatados pelos tribunais, o que demonstra
a autonomia do Direito, como instrumento de realização da justiça.
Afora este, a própria sociedade, através dos cidadãos, pode deflagrar o processo no Judiciário,
por meio da ação popular, baseada na Lei 4717, de 29 de junho de 1965 ou fazer uso da ação
civil pública, através de qualquer pessoa, com base no art. 5º, LXXIII da CF de 1988 e na Lei
7347, de 25 de julho de 1985.
Nota-se que o controle social não é muito efetivado, em virtude da passividade da sociedade,
deixando que o Ministério Público abarque todas as condutas errôneas por membros da
Administração Pública.
Em relação ao controle interno, este será exercido pela própria Administração, por isso é
chamado de controle interno ou adminsitrativo, que com base na Súmula 473 do STF, o próprio
órgão ou entidade anulará ou revogará seus atos quando eivados de ilegalidade ou
inconveniência e inoportunidade respectivamente, configurando neste último caso o controle de
mérito.
Ocorre que, o mérito administrativo encontra fundamento na subjetividade do administrador, que
irá analisar o caso e decidir conforme os requisitos íntimos para a aplicação da conduta.
Sendo este comportamento demasiadamente incerto, se encontra no âmbito da
discricionariedade do administrador, que em sendo utilizada com fuga ao interesse público
acarretará um juízo arbitrário e abusivo.
Porém, muitos conceitos abertos tem que ser preenchidos pelo administrador público, utilizando
da tal subjetividade, da discricionariedade, da conveniência e da oportunidade, para então
determiná-los, por isso esses institutos devem ser utilizados sempre de maneira arrazoada, com
base nos princípios da justiça e da igualdade.
O controle interno, também não tem sido realizado como instrumento neutral, para a efetivação
da justiça administrativa. Mas funciona mediante a conveniência dos próprios administradores
em anular ou revogar seus próprios atos. Em âmbito interno, o que se percebe são lutas políticas
entre partidos com o intuito de dominar o poderio estatal.
Assim, resta-nos crer que diante da postura inaceitável das agências reguladoras, deve o
controle judicial sobre esses entes, senão de maneira preventiva, de maneira repressiva, conter
os atos abusivos e zelar pela moralidade administrativa.
Vemos por fim, que a única maneira de combater estas práticas ilegais e abruptas efetivadas em
conluio por entidades públicas e privadas, é a efetivação de um genuíno controle social e judicial
sobre a conduta dos agentes, punindo largamente este abuso, e implementando uma nova
17
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política baseada na transparência e na responsabilização ou accountability, eis que a fiscalização
não elimina a autonomia, mas baliza os limites do poder público em prol do bem comum.
Por meio do controle externo devem ser verificados os dispêndios, licitações e contratações, a
implementação de ações civis públicas e populares pelo MP em havendo necessidade de
averiguação, instauração de inquérito civil público e por fim a realização do principio da
universalidade de jurisdição, em meio à possibilidade de ampla investigação sobre as atividades
das agências pelo judiciário.19
O sistema de freios e contrapesos juntamente com sociedade deve acompanhar a regularidade
da gestão e o cumprimento dos fins, pois a atuação das agências será tão satisfatória quanto
forem os instrumentos de participação social e de efetivação da democracia.
Por tudo isto, a análise elenca o pensamento de Amaral:
O futuro das agências reguladoras no Brasil dependerá do
papel que venha a ser atribuído ao Estado regulador. Este
somente será forte quando se tornar efetivamente um Estado
nacional, expressão de uma nação consciente, dotada da
auto-estima necessária para participar do processo de
globalização como sujeito, e não, como tem ocorrido
atualmente, como mero objeto.20
Assim, nada mais democrático do que a participação nas consultas e audiências públicas,
quando elaboram regulamentos e tomam decisões referentes a regulação social, é mister haver a
reivindicação dos direitos albergados por nossa Carta Maior, para que seja efetivamente atingida
a eficiência almejada através desta inovação constitucional que tem o objetivo central de atender
ao interesse público no âmbito administrativo.
CONCLUSÃO
As agências reguladoras gozam de prerrogativas e garantias especiais em relação aos demais
regimes autárquicos. Tem seus membros nomeados por indicação do Presidente da República,
após aprovação do Senado, submissão ao controle de meios, vedação de exoneração de seus
membros ad nutum, apenas perdendo o mandato em casos de condenação penal transitada em
julgado; em condenação em processo administrativo, assegurados o contraditório e a ampla
defesa, acumulação ilegal de cargos ou descumprimento injustificado de objetivos.
Detém ainda Personalidade Jurídica, distinta da estrutura da Administração Direta, distinguindose das agências executivas, as quais atuam também regulando, mas sem a denominação de
agências reguladoras, como o CADE vinculado ao Ministério da Justiça, as Universidades sob o
âmbito do MEC, o CVM vinculado ao Ministério da Fazenda, o BACEN, e os Conselhos
Profissionais. Estes realizam contratos de gestão para ampliar sua autonomia e em contrapartida
recebem fiscalização de suas atividades pelo poder público, eis que recebem recursos
governamentais para a efetivação de seus misteres.
De acordo com a Lei 9.986, as agências reguladoras se submetem às regras gerais de licitação,
mas poderá utilizar as modalidades de consulta e pregão para a aquisição de bens e serviços,
conforme seu art. 37, exceto para serviços de engenharia que terão que observar as regras gerais
de licitação e contratação pela administração pública.
As agências elaboram seu próprio orçamento, mas este se encontra inserido no orçamento do
Ministério, o que gera ingerências políticas. Todavia, devem apresentar à administração central
uma previsão global das receitas e despesas.
Poderão arrecadar taxas regulatórias provenientes da fiscalização, desde que estipuladas nos
contratos de concessão.
Caso haja a extinção de uma agência, e o dever de regulação recaia sobre o Estado, cabe ao
particular que firmou contrato de concessão com a agência extinta a alegação da Teoria da
Imprevisão, podendo exigir-lhe alterações contratuais, bem como a rescisão contratual.
Além disso, o quantitativo de empregos públicos e cargos comissionados serão dispostos por lei,
podendo a agência alterar o quantitativo e os cargos comissionados, desde que não acarretem
19
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aumento de despesa. Podem ainda requisitar servidores e empregados integrantes da
administração pública, mais membros para atuarem nas agências reguladoras, de acordo com o
art. 14 e 16 da Lei 9986.
As agências reguladoras submetem-se ao controle de legalidade judicial, bem como à
coordenação de suas atividades pela Administração Central e pelo Legislativo na garantia do
checks and balances.
A ampla autonomia das agências se relaciona a fixidez dos mandatos dos dirigentes e ao ato de
emanação de suas decisões, por não se submeterem ao controle de mérito por parte do Poder
Executivo e nem pelo Poder Judiciário, que se restringe ao controle de legalidade.
Não obstante, esta autonomia não pode ser confundida com exorbitância de poder e desrespeito
à Lei, nem à Constituição, demonstradas de maneira cristalina no trabalho em comento na
atuação das agências.
Além disso, a deficiente fiscalização tem sido preocupação nos tribunais, isto faz pôr em dúvida a
questão do papel democrático das agências reguladoras que ao invés de corroborarem com a
exigibilidade na prestação de serviço de qualidade para os cidadãos, tem efetivado poucas
exigências em relação às necessidades quotidianas da sociedade.
Esta baixa qualidade fiscalizatória, não resolvendo os problemas sociais, tem proporcionado uma
infinitude de demandas judiciais.
Acrescidas das interferências políticas e das capturas que destoam os pilares da regulação,
corroborando com a elaboração de legislações contraditórias e complexas.
Todas estas atitudes encontram substrato na sua ampla independência em virtude de suas
funções “quase legislativas”, “quase executivas” e “quase judiciais”, o que torna cristalino o seu
alto poder, inclusive sobre o direcionamento da economia. Mas o que preocupa em maior grau é
a falta de transparência no seu processo de regulamentação favorecendo a prática de suas
arbitrariedades.
A atuação regulatória requer maior accountabillity, participação social, criação de uma ouvidoria,
melhor estruturação de seu quadro de pessoal, pois há cada vez mais multiplicação de
regulamentos que não asseguram a qualidade do serviço, multiplicando também os conflitos em
virtude deles serem muitas vezes inconstitucionais e atentatórios ao interesse dos cidadãos ou
empresários.
Deveria haver uma ouvidoria que encaminhasse os pleitos diretamente à Diretoria, pois não há
um controle de metas. Sua fiscalização se baseia eminentemente na análise documental, com um
número ínfimo de fiscalização in loco em relação a enorme demanda, e não há integração dela
para com os outros entes estaduais, federais e ministeriais.
A preocupante questão do comprometimento dos administradores públicos para com a gestão
da coisa alheia, torna o constante controle de resultados fervoroso e crucial à análise dos seus
outcomes, ou seja, do retorno quanto aos investimentos efetivados em meio agenciário.
A solução não seria transferir sua competência para outros entes públicos, pois o descaso
continuará o mesmo, aumentando apenas os custos em relação ao erário através da criação de
mais um instituto jurídico, mas tão somente, reestruturar a organização das agências,
assegurando um corpo técnico mais amplo, apto a atender a todas as demandas, e haver um
controle de resultados, de metas, que possam averiguar sua atividade e proporcionar condições
de uma atuação embasada no funcionalismo público e no interesse coletivo.
Faz-se mister a implementação de uma maior responsabilidade, performance audit, aos gestores
que atuam contra legem, quando abusam de seu poder normativo, com maior accountability,
transparência, aumento da participação social, imprescindível na explanação de opiniões em
plebiscitos, referendos, audiências públicas, para que com a junção de todos estes fatores possa
reestruturar o papel da regulação, buscar efetivação consciente e moral nas políticas públicas
brasileiras, para a realização de um genuíno Estado Democrático de Direito.
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RESUMO
O trabalho se propõe a apresentar estratégia de regulação elaborada e implementada pela
Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL para avaliação e acompanhamento do
desempenho de distribuidoras de energia elétrica baseada em Planos de Resultados para a
melhoria da qualidade da prestação do serviço de distribuição de energia elétrica. O Plano
consiste na seleção das concessionárias com padrões de qualidade abaixo dos limites
regulatórios, a partir de avaliação multicritério, e a pactuação de resultados com vistas à
adequação dos padrões de prestação do serviço. Espera-se com a execução do Plano que as
empresas apresentem melhoras de curto prazo, a serem mensuradas em indicadores específicos,
e que atinjam patamares aceitáveis ao final. Os resultados dos Planos de Resultados serão
acompanhados, trimestralmente, sob os aspectos considerados no critério de seleção
diretamente pela Diretoria da ANEEL.
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Intervenção Administrativa.
INTRODUÇÃO
Em 1995, a Lei de Concessões4 estabeleceu normas gerais para a concessão e a permissão de
serviços públicos para os três níveis federativos. Logo em seguida, foi criada em 1996 e instalada
em 1997, a Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL5 com a finalidade de regular e fiscalizar
a produção, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica, em conformidade
com diretrizes do governo federal. Todas essas atividades reguladas, em menor ou maior escala,
são imprescindíveis para que a energia elétrica chegue aos usuários finais, porém é o segmento
da distribuição que tem maior interlocução com o consumidor final.
A ação regulatória da ANEEL busca uma melhor qualidade do serviço, utilizando para esse fim o
incentivo à melhor prestação do serviço por meio da regulação econômica, técnica e as ações de
fiscalização.
Assim, o Regulador busca o estabelecimento do ambiente em que o sinal econômico induza a
uma melhoria contínua de eficiência na prestação do serviço. Nesta perspectiva, uma série de
ações e regulamentações foram implementadas pela ANEEL, com destaque para os três ciclos já
concluídos de revisões tarifárias.
Alinhada com a regulação econômica, a regulação técnica busca o controle e melhoria da
qualidade do serviço por meio da criação e aperfeiçoamento de indicadores para avaliar os
aspectos do fornecimento de energia elétrica, compreendendo a qualidade dos serviços e dos
produtos oferecidos aos consumidores, conforme disciplina consolidada hoje nos Procedimentos
de Distribuição de Energia Elétrica –PRODIST.
Ressalta-se, ainda, que as concessionárias de distribuição de energia são obrigadas,
contratualmente, em termos definidos em lei, e na regulamentação estabelecida pela ANEEL, a
cumprir requisitos mínimos de qualidade, confiabilidade e disponibilidade, considerando os
diferentes níveis e classes de fornecimento e as peculiaridades das diversas localidades e regiões
do País.
Entretanto, indicadores disponíveis na ANEEL indicam que, desde 2009, iniciou-se uma
tendência de degradação sustentada dos indicadores de continuidade, especificamente o DEC
médio Brasil, posto que, houve uma inflexão na curva do DEC médio Brasil, caracterizando uma
elevação dos tempos de duração de interrupção e consequente degradação da qualidade do
serviço, que vem se mantendo acima dos limites estabelecidos pela Agência.
Assim, considerando a necessidade de readequação da qualidade do serviço, a ANEEL propôs a
elaboração de Planos de Resultados, com objetivos de melhoria dos indicadores de qualidade do
serviço no curto prazo, alinhado a cronogramas de implantação e monitoramento, sob a
coordenação da Diretoria da Agência, para as concessionárias de distribuição de energia com
níveis de qualidade do serviço abaixo dos limites regulatórios.
Diagnóstico da qualidade da prestação dos serviços das distribuidoras.
Não há dúvidas sobre a obrigação das concessionárias de distribuição de energia elétrica de
prestar o serviço de fornecimento de forma adequada. Os contratos de concessão firmados entre
o Poder Concedente e as concessionárias, mediante anexo específico, dispõem sobre as
características de qualidade do fornecimento de energia elétrica, como também sobre a
implementação dos indicadores e padrões relativos a esses aspectos. Portanto, a prestação do
serviço consoante os requisitos de qualidade mínimos estabelecidos é condição tratada
detalhadamente no contrato e seu descumprimento sistemático pode ensejar a sua extinção.

1

DEC - Duração equivalente de interrupção por unidade consumidora.

2

FEC - Frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora.

3

IASC – Índice ANEEL de Satisfação do Consumidor

4

Lei 8.987, de 13 de 02 1995.

5

Lei 9.427/1996
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Além disso, normas sobre a qualidade do serviço editadas pela ANEEL regulamentam os
principais aspectos de qualidade destacados nos contratos relativos ao serviço, ao produto
(qualidade da tensão) e ao atendimento comercial.
Nesse sentido, realizou-se, no primeiro semestre de 2014, um diagnóstico que indicava a
deterioração da qualidade dos serviços de distribuição de algumas concessionárias,
especialmente sob a ótica da continuidade dos serviços e da percepção do consumidor,
mensurada através da quantidade de reclamações e de uma pesquisa de satisfação do
consumidor.
Diagnóstico realizado em 2014 sob a perspectiva do Consumidor
Apesar da obrigação formal de prestação de um serviço adequado, percebeu-se que a satisfação
dos consumidores com esse serviço vinha diminuindo a cada ano. Nos últimos 5 anos anteriores
a 2014, houve uma majoração de quase 55% nas reclamações recebidas na ANEEL (Figura 1),
enquanto o crescimento do número de unidades consumidoras no Brasil foi de apenas 14,1% no
mesmo período. Tais números eram um dos indicativos de uma degradação na qualidade do
serviço prestado.

Figura 1 - Total de reclamações recebidas na ouvidoria da ANEEL de 2008 a 2013.
A mesma conclusão pôde ser extraída da análise dos resultados do Índice ANEEL de Satisfação
do Consumidor – IASC, os quais mostravam uma queda de 9,5% na satisfação média dos
consumidores de energia elétrica nos 4 anos anteriores, conforme ilustra a figura abaixo.

Figura 2 - IASC Brasil de 2009 a 2013.
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Diagnóstico realizado em 2014 com base nos indicadores de Continuidade
O grau de satisfação dos consumidores mensurado pelo IASC compreende toda a atuação da
concessionária, inclusive no que se refere aos valores das tarifas aplicadas. No entanto, a
insatisfação com a qualidade do serviço prestado no país está intimamente relacionada com a
degradação da qualidade do serviço, demonstrada principalmente pelos indicadores de
continuidade do fornecimento6 , fonte de grande parte das reclamações dos consumidores,
conforme ilustrado com as figuras abaixo.

Figura 3 – DEC Brasil de 2000 a 2013

Figura 4 – FEC Brasil de 2000 a 2013
Diagnóstico realizado em 2014 com base no conceito de Segurança
O conceito de serviço adequado também incorpora a segurança na sua prestação. Assim, o
PRODIST disciplina os indicadores associados ao acompanhamento de acidentes fatais e não
fatais envolvendo empregados próprios e de terceiros, como também a incidência de acidentes
envolvendo a sociedade como um todo.
Da avaliação preliminar dos indicadores realizada em 2014, percebeu-se que a quantidade de
mortes com empregados terceirizados era maior do que com empregados próprios. Desta forma,
entendeu-se que essa tendência precisava ser melhor compreendida para a abordagem
regulatória do tema, caso se conclua pela necessidade.
No gráfico abaixo é apresentada a relação de acidentes entre empregados próprios e
terceirizados até aquele momento.

DEC (Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora, expressa em horas e centésimos de
hora;) e FEC (Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora, expressa em número de
interrupções).
6
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Figura 5 - Relação das mortes entre empregados próprios e terceirizados
Também merece destaque o número de mortes envolvendo a sociedade como um todo. Ainda
que muitas dessas mortes ocorram em função das condições sociais, como a instalação de
“gambiarras”, há espaço para melhoria da gestão das redes, por exemplo, com a promoção de
ações de comunicação, de educação e campanhas de conscientização quanto aos riscos da
eletricidade.
No gráfico a seguir é apresentada a relação entre as mortes dos empregados das
concessionárias (próprio e terceirizados) com relação aos acidentes envolvendo a sociedade
como um todo.

Figura 2 - Relação das mortes entre empregados (próprios e terceirizados) e sociedade
A distribuição dos acidentes com mortes envolvendo a sociedade possui números maiores na
região Norte do país, como pode ser observado no mapa abaixo, principalmente se
considerarmos que a região possui menor população, o que aumenta a quantidade de mortes
relativas.
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Figura 37 - Distribuição das mortes envolvendo a sociedade (número médio de mortes entre 2009 e 2012).

Ações anteriormente empreendidas pela ANEEL com foco na melhoria da qualidade do
serviço prestado.
Até dezembro de 2009, as distribuidoras deviam pagar multa quando da transgressão dos limites
de qualidade coletivos (DEC e FEC) e compensação diretamente aos consumidores quando da
transgressão dos limites individuais (DIC e FIC). A partir de 2010 toda a penalização passou a ser
na forma de compensação aos consumidores, deixando de existir a multa. Os limites individuais
foram reduzidos, de forma a compensar o fim da multa e ainda aumentar a penalização às
distribuidoras. O objetivo foi reverter totalmente aos consumidores mais atingidos pelas
interrupções o valor da eventual penalidade que possa ocorrer, além de dar um sinal econômico
adequado (pela compensação) para que as distribuidoras façam os investimentos necessários
para melhorar a qualidade do fornecimento de energia.
As análises dos montantes pagos (compensados aos consumidores) desde 2010 mostra
tendência sustentada de elevação até 2012. No ano de 2013, em função do regime diferenciado
destinado a Celpa7 a tendência de elevação não se configurou, mas manteve-se no mesmo
patamar, conforme observado na tabela a seguir.
Tabela 1 - Compensações financeiras pagas às unidades consumidoras.
Tipo

2010

2011

2012

Violação Indicadores
Continuidade (R$)

360.797.553,60

397.832.749,46

437.358.434,34

375.643.302,14

Violação Indicadores
Conformidade
(R$)

25.898.178,31

26.524.322,17

24.483.209,80

15.675.354,37

2.806.457,17

13.955.907,61

15.681.337,01

427.163.528,80

475.797.551,75

469.999.993, *

Violação Indicadores
Comerciais (R$)
Total (R$)

386.695.731,91

2013

* Incluído os valores de 63.000.000 referentes à compensação financeira calculada, porém não foram
pagos em função do regime diferenciado dedicado à Celpa.
A partir de fevereiro de 2012, a CELPA foi autorizada pela REA N° 3731/2012 a destinar os recursos das
compensações financeiras devidas pela violação dos indicadores de continuidade e de conformidade para
a realização de investimentos em sua área de concessão, até sua próxima revisão tarifária. Em 2013 esses
recursos somaram mais de 63 milhões de reais.
7
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A obrigatoriedade das empresas compensarem os consumidores por falhas no serviço não
afastou as ações sancionatórias, inclusive com a aplicação de multas por não conformidades
diversas. O valor das multas aplicadas de 2005 a 2013 reforçou a percepção de degradação na
qualidade do serviço prestado, e, também, a ausência de resposta de algumas empresas aos
estímulos regulatórios no sentido de melhora do serviço.
Na figura abaixo é apresentada a quantidade de fiscalizações técnicas e comerciais realizadas
pela Agência (Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade – SFE) e os valores
de multas aplicadas que totalizam o valor histórico de mais de R$ 600.000 (seiscentos milhões de
reais).

Figura 8 - Multas aplicadas às concessionárias de distribuição relacionadas às fiscalizações
técnicas e comerciais
Diante do exposto, constatou-se que havia concessionárias que não respondiam aos sinais
regulatórios emitidos. Isso podia indicar a necessidade de ajuste desses mecanismos, de forma
que o desempenho ruim não seja cogitado como uma estratégia de gestão.
Plano de Resultados
Conforme se depreende dos itens apresentados anteriormente, restava, no primeiro semestre de
2014, evidente a degradação da qualidade do serviço prestado por algumas concessionárias,
indicando que os mecanismos regulatórios e sancionatórios punitivos e vigentes não estava,
surtindo, nesses casos, os efeitos desejados.
Diante de tal situação, a ANEEL decidiu inovar e propor Planos de Resultados para a melhoria da
qualidade da prestação do serviço de distribuição de energia elétrica, que consistia na seleção
das concessionárias com padrões de qualidade abaixo dos limites regulatórios, a partir de
avaliação multicritério, e a pactuação de resultados com vistas a adequação dos padrões de
prestação do serviço atendendo a cronogramas com horizonte de 24 meses de implementação.
Em resumo, o objetivo dos Planos era a melhoria dos indicadores de qualidade do serviço no
curto prazo.
Conceitualmente, os Planos foram concebidos de forma a não introduzir novas obrigações para
as concessionárias e a não interferência na gestão dos negócios das empresas. Os Planos
deveriam apenas explicitar as ações de reversão da trajetória de degradação da qualidade do
serviço e de acomodação da performance das concessionárias aos parâmetros regulatórios de
qualidade definidos pela regulamentação setorial. De forma resumida, podemos apresentar as
principais características do Plano de Resultados:

• Conjunto de ações a serem propostas pelas empresas para adequação dos indicadores de
qualidade do serviço, no prazo de 24 meses;
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• Não se trata do estabelecimento de novas obrigações, muito menos de regime excepcional
regulatório ou de sanções, mas de uma oportunidade para a empresa alinhar sua gestão na
busca pela prestação de um serviço adequado; e
• Foco no acompanhamento da gestão da empresa, com vista à melhoria dos resultados.

Assim, uma vez selecionada a participar do Plano de Resultados, a concessionária deveria: i)
Apresentar um auto-diagnóstico, indicando os principais problemas que impactam na qualidade
do serviço prestado;
ii) Apresentar um conjunto de ações, com o respectivo cronograma e orçamentos previstos,
voltadas para a melhoria da qualidade do serviço e para o equacionamento da situação
econômico-financeira; ii) Apresentar o impacto esperado nos indicadores durante a vigência do
Plano, para propiciar o monitoramento da ANEEL; iii) Atender os limites dos indicadores DEC e
FEC ao final do Plano; iv) Submeter o Plano para ser avaliado pela ANEEL, que pode acatar,
propor ajustes ou recusá-lo. Na figura a seguir é apresentado a estrutura do Plano de Resultados.

Figura 9 - Fluxo de Resultados e Produtos esperados
Plano de Resultados - Indicadores de Continuidade - Plano de Gerenciamento da Gestão
A concessionária convidada a participar do Plano de Resultados deve apresentar um conjunto de
ações que contemple o Plano de Gerenciamento da Gestão voltado para a melhoria da
qualidade. Nesse Plano, devem ser explicitados os resultados esperados nos indicadores da
empresa, apontando, mês a mês, o desempenho previsto para os indicadores DEC e FEC.
A ANEEL acompanhará os resultados do Plano periodicamente, que deverá contemplar
necessariamente as seguintes premissas:
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• Reversão de trajetória de piora do desempenho no curto prazo;
• Atingimento do limite global dos indicadores DEC e FEC ao final do plano;
• Nenhum conjunto (subdivisão da distribuidora) pode apresentar indicador apurado superior
ao maior limite dentre todos os conjuntos ao final do plano.

• Assim, cada empresa deverá apresentar um Plano de Ações para melhorar a gestão da
operação e manutenção dos ativos de distribuição no formato seguinte:

Tabela 1 – Ações de gestão para melhoria dos indicadores de qualidade
Item

Descrição da Ação

Data de Início da
implantação

Data do fim da
implantação

Recursos
necessários (R$)

Plano de Resultados - Obras – Programa de Desenvolvimento da Distribuição (PDD)
A concessionária selecionada deverá reavaliar as obras constantes no Planejamento de
Desenvolvimento da Distribuição – PDD, indicando quais obras serão necessárias para melhoria
dos indicadores de continuidade considerando o horizonte de aplicabilidade no Plano de
Resultados, sendo necessária, também, a indicação do cronograma e dos recursos necessários,
conforme modelo apresentado na tabela a seguir.
Tabela 2 – Relação das obras de investimento do PDD a serem realizada no horizonte do Plano
Nº obra
(PDD)

Descrição
da Obra

Custo
(R$)

2015

Fonte dos
Recursos

Etapas
1º T

2º T

3º T

4º T

Financiamento
Projeto Executivo
Licenças
Aquisição de materiais e equipamentos
Contratação de obras
Montagem Eletromecânica e Execução de
Obras

Plano de Resultados - Reclamações, Índice Aneel De Satisfação Do Consumidor (IASC)
Além das ações para a melhoria dos indicadores de qualidade técnica, deve-se apresentar
também um conjunto de ações voltadas para a melhoria da satisfação do consumidor e dos
indicadores de serviços comerciais, bem como para a diminuição e tratamento adequado das
reclamações.
As ações para atingimentos dos resultados esperados devem ser apresentadas, conforme
formato a seguir.
Tabela 3 – Ações para redução do número de reclamações
Item

Descrição da Ação

Início da implantação

Fim da implantação

Recursos
necessários
(R$)
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Plano de Resultados - Segurança do Trabalho e da População
No Plano de Resultados deve constar ainda um conjunto de ações voltadas para a melhoria dos
indicadores de segurança em sua área de concessão, conforme formato a seguir:
Tabela 4 – Ações para reduzir o número de mortes.
Item

Descrição da Ação

Início da
implantação

Fim da implantação

Recursos
necessários (R$)

Juntamente com as ações, a distribuidora deverá apresentar os impactos esperados nos
indicadores de segurança, segregados por força de trabalho e população.
Durante a vigência do Plano de Resultados, a distribuidora deverá encaminhar, trimestralmente, o
andamento das ações propostas, como também os resultados atingidos.
Plano de Resultados - Situação Econômico-Financeira
Por fim, cada concessionária deve informar como viabilizará a execução do Plano de Resultados
vis-à-vis a sua condição econômico-financeira atual, considerando os novos dispêndios
previstos. Deverá ainda descrever, conforme tabela abaixo, o volume e a origem dos recursos
necessários para as ações a serem efetivadas, bem como as condições de captação em caso de
opção por recursos de terceiros (prazo, variação monetária e taxa de juros, forma de amortização
de principal e de pagamento de juros).
Tabela 5 – Recursos para a viabilização do Plano de Resultados
Item

Descrição
da Ação

Montantes
Necessários
(R$)

Origem dos
Recursos

Data da
entrada dos
recursos

Condições da
captação
(se houver)

Critério de seleção das empresas
Uma vez definida as premissas do Plano de Resultados, fez-se necessário identificar o grupo de
empresas que vinha apresentando falhas mais significativas no que concerne à prestação do
serviço de distribuição de energia elétrica.
Para avaliar o desempenho global da qualidade dos serviços prestados pelas concessionárias de
distribuição, optou-se por utilizar uma metodologia que levasse em conta indicadores já
consolidados na ANEEL, com base no ano de 2014, foram eles: (i) QRP8 , (ii) DGC9 e (iii) IASC. O
DGC mensura diretamente a continuidade do fornecimento, enquanto os outros indicadores
avaliam a insatisfação manifestada (DRP) ou satisfação induzida (IASC). Esses últimos
indicadores são mais amplos, e englobam também a continuidade do fornecimento.
Os resultados dos indicadores acima foram apurados, separadamente, para cada distribuidora, e,
em seguida, as empresas foram ranqueadas. Na sequência, as posições das empresas
8

Quantidade de reclamações procedentes registradas na ANEEL a cada 10.000 unidades consumidoras.

O indicador de Desempenho Global de Continuidade (DGC) visa comparar o desempenho de uma
distribuidora em relação às demais empresas do país. O indicador permite avaliar o nível da continuidade
da distribuidora (valores apurados de duração e frequência de interrupções – DEC e FEC) em relação aos
limites estabelecidos para a sua área de concessão (limites determinados pelas resoluções autorizativas da
ANEEL.
9
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identificadas foram somadas de forma a indicar a posição final da empresa no ranking. Nas
tabelas a seguir é apresentada, de forma simplificada, a metodologia para empresas hipotéticas.

Assim, aplicou-se a metodologia explicitada acima ao conjunto das 63 concessionárias do Brasil,
alcançando-se o resultado abaixo:

Inicialmente a intenção era selecionar 15 empresas para participar do Plano. No entanto, as
concessionárias Celpa e Celtins não foram selecionadas, pois a ANEEL já está realizando um
acompanhamento específico devido à recente transferência de controle das empresas. Assim, as
empresas Coelba e AES Eletropaulo as substituíram. Adicionalmente, decidiu-se por realizar o
projeto também com a CERR, por ser uma empresa com reconhecida inadimplência quanto à
regulamentação da ANEEL, totalizando 16 empresas.
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Monitoramento, Controle da Execução do Plano de Resultados E IMPLICAÇÕES DO NÃO
ATENDIMENTO
Os resultados do Plano de Resultados serão acompanhados, trimestralmente, sob os aspectos
considerados no critério de seleção, além das ações das concessionárias na redução dos
acidentes de trabalho envolvendo os empregados e a sociedade e os impactos do Plano de
Resultados na situação econômico- financeira das empresas.
Espera-se com a execução do Plano que as empresas apresentem melhoras de curto prazo, a
serem mensuradas em indicadores específicos, e que atinjam patamares aceitáveis ao final.
Ressalta-se que proposição do Plano de Resultados visa oportunizar às concessionárias de
distribuição de energia a possibilidade de reversão da qualidade ruim do serviço público
prestado, haja vista que os incentivos regulatórios e os dispositivos sancionatórios, de
responsabilidade das áreas de fiscalização da ANEEL, não tem surtido os efeitos esperados.
Portanto, a qualidade de sua proposição, execução e, principalmente, a avaliação se revestem de
extrema importância para a obtenção dos resultados esperados para a melhoria da qualidade da
concessão.
Assim, por considerar de alta relevância os resultados do projeto, a Diretoria da ANEEL assumiu a
coordenação diretamente do acompanhamento da execução dos Planos de Resultados pelas
concessionárias de distribuição.
Após a reunião de convocação da Diretoria Executiva e Conselho de Administração das 16
empresas selecionadas, foi concedido prazo de 60 dias para apresentação do Plano de
Resultados para análise de consistência do plano pela ANEEL.
O monitoramento da evolução do Plano de Resultados será trimestral, por meio do envio de
relatório que deverá ser avaliado pelas Superintendências responsáveis por cada assunto. A não
conclusão do relatório deverá ser justificada, como também os resultados apresentados.
Portanto, a critério do Diretor responsável, a não apresentação do Plano de Resultados no prazo
de 60 dias, ou a não aceitação da proposta apresentada, ou ainda a identificação, ao longo do
acompanhamento da execução do Plano, do não cumprimento dos objetivos pactuados,
ensejará, a critério do Diretor responsável, considerar a inadimplência da concessionária de suas
obrigações contratuais e a apresentação dos resultados para decisão da Diretoria Colegiada
quanto à possibilidade de aplicação das medidas administrativas previstas na Lei nº 12.767/2012
e na REN nº 63/2004.
A seguir encontra-se o fluxograma de acompanhamento da execução do plano de resultados.
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Conclusões
A proposição do Plano de Resultados visa oportunizar às concessionárias de distribuição de
energia a possibilidade de reversão da má qualidade na prestação do serviço público, haja vista
que os incentivos regulatórios e os dispositivos sancionatórios não tem surtido os efeitos
esperados.
Portanto, a qualidade de sua proposição, execução e, principalmente, a avaliação se revestem de
extrema importância para a obtenção dos resultados esperados para a melhoria da qualidade da
concessão.
Assim, por considerar de alta relevância os resultados do projeto, a Diretoria da ANEEL assumiu a
coordenação direta do acompanhamento da execução dos Planos de Resultados pelas
concessionárias de distribuição.
A não apresentação do Plano de Resultados, em prazo estipulado pela Agência, ou a não
aceitação da proposta apresentada, como também a identificação, ao longo do
acompanhamento da execução, do não cumprimento dos objetivos pactuados, poderá ensejar a
aplicação das medidas administrativas previstas na Lei nº 12.767/2012 e na REN nº 63/2004.
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RESUMO
O objetivo do presente trabalho é apresentar um panorama acerca das ações desenvolvidas pela
AGENERSA em relação à fiscalização dos investimentos realizados pelas Concessionárias
Reguladas ao longo dos anos, notadamente quanto aos aspectos econômico-financeiros
envolvidos. Com efeito, em se tratando de uma matéria diretamente envolvida na composição
das margens remuneratórias das Delegatárias de Serviços Públicos, impacta os clientes/
consumidores em pelo menos dois aspectos: a prestação do serviço concedido em si; e o valor
da tarifa cobrada. A AGENERSA, sucessora da ASEP quanto aos serviços de distribuição de gás
canalizado e de água e saneamento básico, veio construindo padrões de verificação das
intervenções propostas pelos Entes sob sua ação, seja sob a forma de acompanhamento in loco
das obras, seja sob a verificação do cumprimento dos requisitos orçamentários previamente
oferecidos. O tema é abrangente, não possui uma metodologia única adotada para todas as
situações e envolve diversos fatores de verificação combinados em padrões nem sempre
repetidos. A ideia básica é, portanto, apresentar os assuntos, discorrer sobre eles e lançar luzes
sobre as ações atualmente praticadas, visando seu aprimoramento.
Palavras-chave: investimento, fiscalização.
INTRODUÇÃO
A avaliação dos investimentos das concessionárias de serviço público é item prioritário na pauta
de responsabilidades dos Entes Reguladores. Efetivamente, as Agências devem estar
estruturadas para acompanhar a evolução e a modernização permanentes dos serviços
concedidos, buscando aprimorar suas práticas e contribuindo para a modicidade tarifária.
Os Contratos das delegatárias fiscalizadas pela Agência Reguladora de Energia e Saneamento
Básico do Estado do Rio de Janeiro - AGENERSA possuem cláusulas que preveem o
acompanhamento das execuções das obras de expansão, manutenção e recuperação das redes
de abastecimento, como os seguintes trechos, extraídos dos instrumentos relativos aos serviços
de distribuição de gás e abastecimento, respectivamente:
Contrato do setor gás
CLÁUSULA QUARTA – OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA
A CONCESSIONÁRIA obriga-se a prestar serviço adequado, visando sempre expandi-lo,
acompanhando o desenvolvimento tecnológico mundial, mantendo-se permanentemente
atualizada e obrigando-se ainda, a utilizar equipamentos, instalações e métodos operativos que
garantam os melhores níveis de segurança, qualidade, continuidade e confiabilidade do serviço,
bem como mantendo recursos humanos adequadamente habilitados.
§1º. Obriga-se, ainda, a CONCESSIONÁRIA, sem prejuízo das demais obrigações assumidas
neste instrumento, a:
(...)
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cumprir e fazer as normas legais e regulamentares do serviço, inclusive as normas da ASEP -RJ ,
respondendo perante o ESTADO, a ASEP-RJ , os consumidores e terceiros pelas eventuais
consequências danosas da exploração dos serviços;
permitir o livre acesso dos agentes credenciados da ASEP -RJ e do ESTADO, em qualquer época,
em horário apropriado, às obras, equipamentos e instalações utilizados na execução dos serviços,
bem como aos registros contábeis e financeiros e aos estudos técnicos da CONCESSIONÁRIA ;
prestar contas à ASEP -RJ e ao ESTADO da gestão dos serviços concedidos; (...)
CLÁUSULA OITAVA – FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS
Os serviços prestados pela CONCESSIONÁRIA, sem prejuízo da responsabilidade desta, serão
permanentemente fiscalizados pela ASEP-RJ, por delegação do ESTADO, tendo a ASEP-RJ
poderes normativos para assegurar a manutenção de serviço adequado com tarifas razoáveis,
observando-se o disposto no presente Contrato e mantendo-se sempre o seu equilíbrio
econômico-financeiro.
§1º. A fiscalização abrangerá o acompanhamento e o controle das ações da CONCESSIONÁRIA,
nas áreas técnica, contábil, comercial e econômico-financeira, podendo estabelecer diretrizes de
procedimento ou sustar procedimentos considerados incompatíveis por parte da
CONCESSIONÁRIA em relação aos requisitos da prestação de serviços aludidos no § 3º, da
Cláusula PRIMEIRA.
§2º. Os prepostos da ASEP-RJ, devidamente credenciados, terão livre acesso às obras,
instalações e equipamentos da CONCESSIONÁRIA ou vinculados aos serviços e aos registros
contábeis, financeiros e estudos técnicos da CONCESSIONÁRIA, podendo requisitar da
CONCESSIONÁRIA as informações e dados necessários para aferir a correta execução deste
Contrato preservada, quando for o caso, a confidencialidade de tais informações, por parte dos
prepostos.
§3º. A fiscalização técnica dos serviços de gás abrange:
a execução dos projetos de obras e instalações;
a exploração dos serviços;
a utilização do gás.
Contrato do setor água
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO PODER CONCEDENTE
Incumbe ao Poder Concedente:
(...)
b) fiscalizar, através da ASEP-RJ, permanentemente, a prestação dos serviços pela
Concessionária; (...)
fazer cumprir, através da ASEP-RJ, e cumprir as disposições regulamentares da concessão e as
cláusulas do Edital;
por si e através da ASEP-RJ, zelar pela boa qualidade do serviço; (...)
k) estimular, através da ASEP-RJ, o aumento da qualidade dos serviços prestados aos usuários e
o incremento da produtividade dos serviços prestados pela Concessionária;
(...)
o) através da ASEP-RJ ter acesso aos dados relativos à administração, contabilidade, recursos
técnicos, econômicos e financeiros da Concessionária;
No caso específico das ações de manutenção e recuperação, dadas as extensões das redes de
abastecimento e do número de clientes envolvidos, torna-se difícil, oneroso e, até, pouco
produtivo acompanhar todas as operações realizadas. Faz-se necessário um acompanhamento
por amostragem, com a escolha recaindo, notadamente, sobre as intervenções mais abrangentes
a realizar e o impacto local que elas encerram. São os casos das suspensões de serviço
programadas, cujas agendas são previamente comunicadas ao Ente Regulador, o que permite
um exame local das operações.
Esta forma de abordagem permanece na AGENERSA desde o inicio das concessões, não
sofrendo qualquer alteração de métodos e práticas. A parcela relativa à fiscalização financeira é
realizada pela análise dos balancetes e balanços patrimoniais das Concessionárias, cotejando-os
com as propostas de execução das despesas de operação e manutenção - OPEX, estas
advindas dos ciclos revisionais.
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São fatores de alerta o excessivo número de reclamações de clientes sobre a prestação dos
serviços e a ocorrência de eventos sistemáticos relacionados a vazamentos e transtornos afins.
Nestes casos, além da fiscalização se tornar mais rigorosa, uma melhor observação dos efetivos
dispêndios torna-se mais necessária. A ocorrência de desvio de rotas deve ser corrigida e, caso
grave, punida contratualmente.
O principal objetivo deste trabalho, entretanto, é na avaliação das grandes obras, por seus vultos
econômicos e técnicos, destacadamente os primeiros. Serão apresentadas algumas
considerações quanto às verificações físicas, mas o foco será sempre nas verificações
financeiras e seus impactos na estrutura dos custos das concessões.
- A AVALIAÇÃO DO SETOR DE GÁS
Os trabalhos técnicos sempre foram realizados, com a presença de representantes da Casa nas
obras programadas sempre que necessário. Todas as visitas e acompanhamentos motivaram a
produção de 'Relatórios Técnicos de Inspeção', ainda que não exatamente com este nome,
procedimento que se mantém nos dias de hoje, passível de aprimoramento em aspectos
pontuais. Os citados relatórios geram processos regulatórios quando da constatação de falhas
ou problemas na execução das obras, ou são parte integrante dos autos dos processos autuados
previamente para verificação do andamento de obras previstas nos instrumentos contratuais.
Acarretam, eventualmente, diligências extras e determinações para correção de rumos, às vezes
tomadas em sede de sessão regulatória, quando necessárias medidas coercitivas.
Pode-se citar um evento, em especial, que gerou enorme expectativa e, até, curiosidade em
torno de sua execução: a conversão da rede de distribuição de gás manufaturado para gás
natural. Foi, certamente, o primeiro grande teste para a então novata ASEP-RJ, pois mobilizou
técnicos de diversos setores, interessados nos desdobramentos técnicos da obra.
Os aspectos econômico-financeiros não possuíam um método inicial de avaliação. Uma
apreciação geral foi feita, inicialmente, por meio do primeiro processo de revisão quinquenal,
quando a consultoria contratada para assessorar a Agência fez uma auditagem nas contas das
delegatárias, equalizando valores e cotejando-os com aqueles previstos em Edital, transpostos
para os Contratos. Não houve uma dissecação dos resultados que permitisse enxergar os pontos
fortes e fracos das execuções financeiras, sendo apresentado somente um panorama geral de
cumprimento dos dispêndios acordados.
Entretanto, este panorama permitiu a elaboração de uma tabela mais detalhada das intervenções
necessárias à expansão e universalização do serviço. Tratou-se, em verdade, de uma coleção de
informações dispersas, traduzida em uma relação de tópicos, todos com a discriminação de
montantes estimados para sua efetiva concretização. Estes valores foram levados à equação do
equilíbrio econômico-financeiro e geraram as obrigações a serem cumpridas durante o segundo
ciclo contratual.
Ao término deste, por ocasião dos trabalhos da segunda revisão quinquenal, foram tomadas as
mesmas medidas de verificação, com a avaliação a cargo da consultoria contratada no período,
com os mesmo tipos de consequências e determinações advindas do evento anterior.
Ao longo do terceiro ciclo, entretanto, foi adotada uma nova forma de avaliação: a análise, por
parte do corpo técnico, dos dispêndios incorridos pelas concessionárias. A forma é a de um
comparativo entre os dados dos relatórios gerenciais com aqueles disponíveis em balancetes e
balanço patrimonial, que permite confrontá-los com o disposto nos instrumentos deliberativos da
revisão quinquenal. A verificação passou a ser feita ao término de cada exercício, e não mais ao
fim do ciclo. Este é o modelo que permanece hoje, passados os trabalhos da terceira revisão.
Por serem dados já tornados públicos, é transcrito abaixo o quadro com as informações
projetadas para o terceiro ciclo, decididas na II Revisão Quinquenal:
Quadro 1 - Projeção de investimentos para o 3º Quinquênio - CEG
(Valores em mil R$ - dez
2006)

2008
T O TA L I N V E S T I M E N T O S
MATERIAIS

129.573,000

2009
151.314,000

2010
122.356,000

2011
119.442,000

2012
105.961,000

T O TA L
3Q
628.646,000
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Redes

85.458,000

101.382,000

74.926,000

74.863,000

62.865,000

399.494,000

Novas Redes AP

10.677,000

9.032,000

10.422,000

13.098,000

258,000

43.487,000

Novas Redes MP/BP

35.326,000

33.507,000

33.758,000

31.224,000

32.270,000

166.085,000

Renovação Redes MP/BP

36.055,000

30.616,000

29.962,000

29.757,000

29.553,000

155.943,000

Outros

3.400,000

28.227,000

784,000

784,000

784,000

33.979,000

10.023,000

11.543,000

11.349,000

10.936,000

10.972,000

54.823,000

Novos Ramais

6.662,000

6.424,000

6.230,000

5.817,000

5.853,000

30.986,000

Renovação de Ramais

3.361,000

5.119,000

5.119,000

5.119,000

5.119,000

23.837,000

Construção de ERMs

2.673,000

2.059,000

2.048,000

1.878,000

1.917,000

10.575,000

Instalações Auxiliares de Rede

1.836,000

1.694,000

1.191,000

1.191,000

1.191,000

7.103,000

Outros Investimentos Materiais

29.583,000

34.636,000

32.842,000

30.574,000

29.016,000

156.651,000

Aquisição de Medidores

16.331,000

16.466,000

16.596,000

16.747,000

16.892,000

83.032,000

Instalações Comunitárias

9.842,000

9.839,000

9.838,000

9.834,000

9.838,000

49.191,000

Terrenos e Edifícios

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Máquinas e Equipamentos

773,000

832,000

746,000

882,000

261,000

3.494,000

Equipamentos Processo
Informatização

1.581,000

2.251,000

1.098,000

2.251,000

1.098,000

8.279,000

Veículos

946,000

1.388,000

704,000

750,000

817,000

4.605,000

Outros

110,000

3.860,000

3.860,000

110,000

110,000

8.050,000

T O TA L I N V E S T I M E N T O S
IMATERIAIS

8.350,000

5.470,000

4.010,000

5.951,000

7.047,000

30.828,000

TOTAL INVESTIMENTOS

137.923,000

156.784,000

126.366,000

125.393,000

113.008,000

659.474,000

DIFERIDO

29.818,000

29.895,000

30.001,000

29.278,000

29.396,000

148.388,000

TOTAL GERAL

167.741,000

186.679,000

156.367,000

154.671,000

142.404,000

807.862,000

Ramais

Nele se destacam os macrogrupos a receberem investimentos, com suas subdivisões, os anos
do exercício e a expressão monetária, importantíssima para que a comparação entre os valores
seja feita em uma mesma data base, para que os valores efetivamente apurados sejam mais bem
apreciados.
Frise-se que os dados do balanço patrimonial são utilizados para a comparação dos valores
acima dispostos, anteriormente pelos montantes da conta de ativo imobilizado, agora pelos
dados do intangível, dispostos em notas explicativas. Consegue-se, assim, um panorama
completo e abrangente que, entretanto, não dispensa a conferência das intervenções físicas, que
é objeto de processos regulatórios específicos.
- A AVALIAÇÃO DO SETOR DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO
A exemplo do setor gás, os representantes da Agência estão presentes nas vistorias dos
trabalhos técnicos programados. Da mesma forma, são gerados 'Relatórios Técnicos de
Inspeção', procedimento igualmente praticado desde os primórdios, também passível de
aprimoramento pontual. Os processos regulatórios são gerados não só para apuração de
eventuais falhas, mas para o acompanhamento funcional dos grandes projetos, igualmente
gerando as necessárias diligências.
Também foi registrado um evento especial, cuja expectativa de resolução foi fortemente
acompanhada pelos envolvidos: a necessidade de despoluição da Lagoa de Araruama. A
degradação lá registrada gerou forte mobilização social e política, e os desdobramentos técnicos
da obra acarretaram modificações importantes nos instrumentos acessórios dos contratos.
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Da mesma forma, os aspectos econômico-financeiros não possuíam um método inicial de
avaliação. Apreciações de caráter geral foram feitas, agregando aos dados técnicos alguns
elementos financeiros, comparativos dos orçamentos. O primeiro processo de revisão quinquenal
também creditou à consultoria contratada uma auditagem nas contas das delegatárias, com a
mesma determinação de equalização de valores para compará-los com os editalícios,
recepcionados nos Contratos. Os resultados igualmente não foram dissecados, mas foi possível
enxergar os pontos fortes e fracos das execuções financeiras, tendo sido disponibilizado um
panorama geral do cumprimento contratual.
A suficiência das intervenções previstas no Edital foi posta à prova, e começou a ser costurada
uma mudança de paradigmas e cronogramas, cujos componentes foram agregados às decisões
previstas para o segundo ciclo.
A segunda revisão quinquenal foi feita com basicamente os mesmos suportes e impedimentos,
tendo sido tomadas as mesmas medidas de verificação da revisão anterior, mantida a avaliação
pela consultoria contratada então.
O segundo ciclo, entretanto, incorporou uma modificação da forma de verificação, que foi a
avaliação dos dispêndios efetuados. Realizada pelo corpo técnico da Agência, tendo por base o
disposto na I Revisão Quinquenal e no Termo Aditivo ao Contrato dela resultante, que
preconizaram a realização de obras em um pacote de medidas. Foi feito um levantamento de
todos os dispêndios incorridos, chegando-se ao valor efetivamente aplicado, expresso em valor
histórico idêntico ao aprovado em Decisão Colegiada.
A verificação consistiu em análise dos seguintes pontos:
• cronograma financeiro dos investimentos em obras compatível com o cronograma físico
aprovado;
• planilhas de custo das obras, utilizando-se os padrões EMOP para determinar os valores
unitários e totais de todas as obras aprovadas, detalhado com especificações de descrição
e custo unitário de material, mão de obra e quantitativo de cada obra;
• documentos suporte correspondentes aos dispêndios efetuados;
• outros documentos relacionados;
Já o terceiro ciclo apresentou uma modificação na forma de previsão dos investimentos em obra.
Ao invés de um pacote fechado, foram apropriadas verbas para serem usadas ao longo do
período projetado. A análise por parte do corpo técnico passou a ser feita em cima dos
documentos específicos de cada obra.
Isto gerou um novo quadro comparativo. A forma é similar a de uma planilha de conta gráfica,
onde são especificados os macrogrupos de investimentos, cada um deles seguido dos
orçamentos das obras propostas, suas conferências e os saldos positivos ou negativos de cada
operação. A verificação passou a ser feita ao término de cada evento, e não mais ao fim do
pacote de obras. Este modelo vai passar por modificações de forma, a serem decididas ainda
este ano.
Por serem dados já tornados públicos, é transcrito mais abaixo o quadro com as apropriações
projetadas para o terceiro ciclo e a disposição das linhas de verificação de cumprimento.
Destaque-se que o trabalho do Órgão Técnico possui algumas facetas, como a conferência
individual dos documentos fiscais e contábeis, em forma de planilha assessória, onde são
digitadas as informações mais relevantes, como número, data, emissor, valor nominal e valor
apropriado na operação.
Os valores apropriados são levados à data base determinada na Revisão Quinquenal. Seguem a
fórmula paramétrica definida em contrato. Da operação se extrai o valor comparativo de cada
elemento. É feita a totalização dos valores, que serão cotejados com o valor orçado
originalmente. Ressalve-se que os documentos considerados não pertencentes à obra apreciada
serão glosados, descritos em separado na mesma planilha, e as razões serão explicitadas nos
despachos técnicos concernentes ao processo, que também possuem elementos básicos
objetivos, de forma a tornar mais direta a verificação dos estudos efetuados e os resultados
obtidos, facilitando o processo de decisão. Este método, ainda que demande tempo e dedicação
a cada evento conferido, permanecerão, pois os resultados podem ser considerados
expressivos.
Quadro 2 - Projeção de investimentos para o 3º Quinquênio - Prolagos
CONCESSIONÁRIA PROLAGOS
Valor global previsto na Revisão Quinquenal - Base Dez /2008

Total
258.960.867

2010

2011

2012

11.083.533

10.968.082

27.441.356

2013
29.757.944

2014
25.885.052
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Obras do 3º Termo Aditivo
1. ÁGUA (ETA+ADUTORAS+REDE DISTR+RESERVATÓRIOS)

88.989.896

0

3.859.620

8.319.198

12.229.260

6.268.772

ETA

19.879.500

0

0

887.400

0

0

1.1

AMPLIAÇÃO DO SIST. ÁGUA - CAPTAÇÃO/TRATAMENTO

19.009.500

0

0

887.400

0

0

1.2

SISTEMA DE TRATAMENTO DE LODO

870.000

0

0

0

0

0

35.273.780

0

0

1.033.809

6.296.834

2.067.617

35.273.780

0

0

1.033.809

6.296.834

2.067.617

CONCESSIONÁRIA PROLAGOS
1.3

AMPLIAÇÃO SISTEMA ADUTOR

23.975.438

0

2.493.717

4.954.522

4.402.878

3.274.156

1.4

REDE DE DISTRIBUIÇÃO
ÁGUA BÚZIOS

4.967.600

0

993.520

993.520

1.987.040

993.520

1.4.
1

EXPANSÃO - DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

4.967.600

0

993.520

993.520

1.987.040

993.520

1.5

ÁGUA ARRAIAL DO CABO

2.150.240

0

129.014

129.014

129.014

129.014

1.5.
1

EXPANSÃO - DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

2.150.240

0

129.014

129.014

129.014

129.014

1.6

ÁGUA CABO FRIO

14.810.799

0

198.281

3.432.477

2.084.313

2.084.313

1.7

ÁGUA IGUABA GRANDE

1.319.780

0

869.735

96.344

81.826

67.309

1.7.
1

EXPANSÃO - DISTRIBUIÇÃO ÁGUA

1.319.780

0

869.735

96.344

81.826

67.309

1.8

ÁGUA SÃO PEDRO DA ALDEIA

727.019

0

303.167

303.167

120.685

0

1.8.
1

EXPANSÃO - DISTRIBUIÇÃO ÁGUA

727.019

0

303.167

303.167

120.685

0

RESERVATÓRIOS

9.861.178

0

1.365.903

1.443.467

1.529.548

926.999

2. ESGOTO

61.523.345

2.095.670

2.377.052

13.828.728

12.534.881

16.180.918

REDES/ELEVATÓRIAS E RECALQUE

23.805.881

0

2.377.052

6.823.394

6.475.991

6.940.918

2.1

ESGOTO BÚZIOS

7.009.351

0

0

2.663.553

1.752.338

2.593.460

2.2

ESGOTO CABO FRIO

15.389.936

0

2.377.052

4.159.841

4.723.653

2.940.864

2.2.
1

REDE COLETORA ELEVATÓRIAS - 1º DISTRITO

3.504.676

0

0

0

1.752.338

1.752.338

2.2.
2

REDE COLETORA ELEVATÓRIAS - 2º DISTRITO

11.885.260

0

2.377.052

4.159.841

2.971.315

1.188.526

2.3

ESGOTO IGUABA GRANDE

1.406.594

0

0

0

0

1.406.594

2.3.
1

REDE COLETORA E ELEVATÓRIAS

1.406.594

0

0

0

0

1.406.594

23.854.224

0

0

7.005.334

6.058.890

9.240.000

ET
E
2.4

ESGOTO BÚZIOS

4.530.000

0

0

0

2.265.000

2.265.000

2.4.
1

AMPLIAÇÃO ETE BÚZIOS

4.530.000

0

0

0

2.265.000

2.265.000

2.5

ESGOTO CABO FRIO

10.799.224

0

0

7.005.334

3.793.890

0

2.5.
1

1- CONSTRUÇÃO ETE TAMOIOS

5.541.224

0

0

3.324.734

2.216.490

0

2.5.
2

2. AMPLIAÇÃO ETE JARDIM ESPERANÇA

5.258.000

0

0

3.680.600

1.577.400

0

2.6

ESGOTO IGUABA GRANDE

1.550.000

0

0

0

0

0

2.6.
1

AMPLIAÇÃO ETE IGUABA GRANDE

1.550.000

0

0

0

0

0

2.7

ESGOTO SÃO PEDRO DA ALDEIA

6.975.000

0

0

0

0

6.975.000

2.7.
1

AMPLIAÇÃO ETE SÃO PEDRO

6.975.000

0

0

0

0

6.975.000

2.8

TRANSP. EFLUENTES RIO UNA

13.863.240

2.095.670

0

0

0

0

108.447.626

8.987.863

4.731.410

5.293.430

4.993.803

3.435.362

3. OUTROS INVESTIMENTOS
3.1

ADUTORA MONTE ALTO E FIGUEIRA

4.294.671

998.761

3.295.910

0

0

0

3.2

CAPTAÇÃO VALÃO DO AEROPORTO CABO FRIO

4.294.670

0

0

4.294.670

0

0

3.3

TAMOIOS ÁGUA ESGOTO

499.380

0

0

499.380

0

0

BÚZIOS ÁGUA ESGOTO

1.997.521

0

0

499.380

1.498.141

0

3.4
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3.5

EXCELSIOR E JOSEFINA DA VEIGA

4.397.099

901.437

0

0

3.495.662

0

3.6

TELEMETRIA

4.350.000

0

1.435.500

0

0

1.435.500

3.7

OUTROS INVESTIMENTOS A DEFINIR

88.614.285

7.087.665

0

0

0

1.999.862

Ressalve-se que o valor total acima expresso refere-se a toda a concessão, e não apenas ao
período colecionado.
Abaixo de cada rubrica, serão listados os processos individuais de cada obra conferida, de forma
a dar clareza ao esforço da Delegatária no momento apreciado. O órgão técnico ainda prepara,
com os lançamentos individuais, os saldos de cada rubrica e o saldo geral de cada ano,
mantendo linha específica com as totalizações de valores orçados e comprovados.
– DAS RESPONSABILIDADES DAS CONCESSIONÁRIAS
Uma pequena fuga do tema principal, este tópico se prende mais a uma discussão que a
tangencia: a forma como o concessionário entende sua missão e lida com a questão econômica
intrínseca. Afinal, se o objetivo de uma concessão é permitir que um Ente não público exerça
uma função pública, para a qual o Poder Público não se julga mais em condições de suportar, é
preciso lidar com a questão de gestão do negócio. Uma empresa, ou grupo econômico, quer
maximizar e otimizar seus lucros. Porém, ao operar como uma concessionária, a instituição
privada passa a trabalhar em um terreno onde não bastam as regras da ortodoxia do mercado. É
preciso seguir as regras, nem sempre escritas com fidelidade, do bem comum. As concessões se
constituem em monopólios naturais, e devem ter freios legais para conter os exageros que a falta
de concorrência traz.
No caso dos investimentos, deve-se evitar a tendência natural de inflar demais as propostas, de
forma a apresentar uma necessidade de recursos volumosa demais, encarecendo as tarifas,
propostas que nem sempre serão cumpridas. Também não se pode restringir demais as
necessidades de investimentos, sob o risco de não cumprir com as metas da concessão e, de
quebra, ainda por em risco a própria prestação dos serviços. Uma proposta de investimentos
correta, adequada, bem mensurada, com propósitos claros, visando a maximização do
atendimento é sempre preferível. Afinal, não se pode esquecer de três coisas básicas:

• a remuneração do investidor faz parte da equação econômico-financeira, e é definida por
regras claras;
• não existe a autorregularão para serviços concedidos, pois os financiamentos internacionais
para os programas de desestatização e desinchamento da máquina pública foram
concedidos sob a regra básica de se criar Entes Reguladores autônomos e capazes;
• não vale a pena insistir em atritos: demande-se o justo e cumpram-se os acordos.
– DOS RESULTADOS
A experiência recente da AGENERSA permite inferir o atingimento de duas metas básicas:
• compreender o mecanismo econômico-financeiro-físico das obras necessárias a uma
concessão;
• reconhecer a necessidade de permanente aprimoramento das práticas e métodos de
avaliação e fiscalização;
Os trabalhos analíticos referentes ao tema do estudo são fartos em dados e elementos que
poderiam ser melhor aproveitados se colhidos e agrupados na época em que fossem obtidos.
Afinal, traçar o histórico de uma concessão a partir de seus investimentos é contar com um
permanente e rico acervo de informações, que permitirá modelar o futuro da prestação do serviço
público concedido. São peças preciosas para fundamentar as metas de gestão do próprio Ente
Regulador. Aprende-se muito com o passado, e não só para não repetir seus erros. É preciso
avaliar como repetir seus acertos.
Os trabalhos realizados pelos Órgãos Fiscalizadores são falíveis, claro, mas encerram um rigor
técnico que não pode ser abandonado em função de vontades ou rumos alheios ao bem comum.
Os mecanismos devem ser normatizados e atualizados sempre.
A rigor, o trabalho é árduo, mas a missão vem sendo cumprida.
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RESUMO
A regulação dos serviços públicos de saneamento básico, no Brasil especificamente, vem se
destacando no ponto de vista político e econômico com maior intensidade nos últimos anos.
Atribui-se isto em grande parte a aprovação da Lei Federal nº 11.445-2007, a Lei Nacional de
Saneamento Básico. Através desta lei, atribuíram- se metas e diretrizes à gestão do saneamento
básico no país. Bem como, da obrigatoriedade da criação de Agências Reguladoras
especializadas à atuarem com este segmento de representatividade essencial à saúde pública
como um todo. Pautada nesta legislação, foi criada a Agência Intermunicipal de Regulação,
Controle e Fiscalização dos Serviços Públicos Municipais do Médio Vale do Itajaí – AGIR,
consórcio público intermunicipal formado pelos quatorze municípios, quais sejam, Apiúna,
Ascurra, Benedito Novo, Blumenau, Botuverá, Brusque, Doutor Pedrinho, Gaspar, Guabiruba,
Indaial, Pomerode, Rio dos Cedros, Rodeio e Timbó. Atuante na regulação, no controle e na
fiscalização dos serviços públicos, a AGIR necessita estruturar- se, solidificar-se e desenvolver-se
cada vez mais como instituição, principalmente perante a necessidade do estabelecimento de
planos de médio e longo prazos. Diante disto, tornou-se inevitável e vantajosa a elaboração de
um planejamento estratégico à instituição. Com a aplicação de pesquisas interna e externa de
satisfação, aplicadas internamente na AGIR e externamente com os gestores públicos municipais
integrantes do consórcio público da AGIR, bem como através da observação, da análise
ambiental (externa e interna), da criação de objetivos estratégicos e planos de metas, obtiveramse com esta pesquisa os dados que resultaram em uma proposta de planejamento estratégico a
AGIR.
Palavras-Chave: Planejamento estratégico. Gestão pública. Agência reguladora. Saneamento
básico.
INTRODUÇÃO
A discussão em torno de todas as vertentes do saneamento básico apresenta-se como uma
questão de grandes repercussões em nossa sociedade moderna, seja pela quantidade de
informações acerca do assunto em um volume cada vez maior, seja pela necessidade de
entendimento de um assunto imprescindível à civilização atual. A regulação hoje no país ainda se
apresenta como um fator muito recente. Assim, ao analisarmos o
início das primeiras
considerações acerca do tema, Marques Neto (2009, p. 14) afirma que “Efetivamente, até há
pouco, quase nada se havia discutido – salvo nos ambientes acadêmicos e, mesmo assim, nem
sempre com grande profundidade – acerca do novo perfil da intervenção estatal na economia e
sobre um dos seus principais instrumentos, as agências reguladoras.”
Assim, tendo em vista a expansão de conhecimento adquirida com os estudos aplicados ao
assunto, analisaremos a relevância da atividade regulatória, juntamente com a proposta de um
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planejamento estratégico a AGIR. E seguindo nessa linha, o autor Marques Neto (2009, p. 16)
apresenta a regulação como uma “[...] uma nova forma de intervenção estatal em face do
domínio econômico.” Pois, a intervenção e o diagnóstico de um órgão técnico e imparcial junto
aos serviços prestados pelas companhias de saneamento, representa uma evolução quanto a
fiscalização e a garantia da qualidade desses serviços.
Proporcionar aos usuários um serviço de qualidade é dever do prestador dos serviços e garantir
a este elo mais fraco da corrente, o usuário, que estes serviços serão ofertados da melhor forma
possível é um dever da Agência Reguladora. Para tanto, de forma que a Agência realize suas
atividades com excelência, ferramentas podem ser utilizadas pelo gestor para auxiliá-lo. Assim,
uma das principais ferramentas disponíveis a todos os administradores, públicos ou privados,
caracteriza-se pelo planejamento e mais especificamente, as medidas a serem implementadas
com uma visão de aplicação futura, o planejamento estratégico.
Ao compreendermos a importância de alinharmos a atuação de um órgão de regulação frente a
prestação adequada dos serviços públicos, há de identificar a relevância de manter um
cronograma de objetivos, metas e planos a serem alcançados pelas agências. Pensando no
longo prazo, nos objetivos de crescimento e desenvolvimento, bem como na melhoria da
qualidade da própria regulação, o planejamento estratégico representa a melhor ferramenta a ser
utilizada como propulsor dos objetivos pretendidos. De todo modo, existem grandes desafios,
propor um planejamento a longo prazo em um setor que não apresenta uma longa história de
criação e quando todo seu setor de atuação não possui considerável experiência (neste caso o
setor da regulação no Saneamento Básico), acendem oportunidades de análise e o interesse para
a evolução da regulação.
Após breve apresentação de fatores que elucidam a relevância do tema, ou seja a elaboração de
um planejamento estratégico para uma Agência Reguladora, faz-se a apresentação do órgão
público em destaque. A AGIR, Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização dos
Serviços Públicos Municipais do Médio Vale do Itajaí caracteriza-se por ser um Consórcio Público
formado pelos quatorze municípios da região do Médio Vale do Itajaí, em Santa Catarina, quais
sejam: Apiúna, Ascurra, Benedito Novo, Botuverá, Blumenau, Brusque, Doutor Pedrinho, Gaspar,
Guabiruba, Indaial, Pomerode, Rio dos Cedros, Rodeio e Timbó. A AGIR atua com serviços de
abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos, limpeza urbana e
drenagem e manejo das águas pluviais urbanas.
A respeito da estreita e delicada relação entre a Agência Reguladora, os usuários, os prestadores
dos serviços públicos e o poder concedente (municípios), Marques Neto (2009, p. 33) relata que
“[...] a moderna regulação estatal procura atuar no sentido de compor e articular os interesses
públicos com os interesses dos particulares, partindo do pressuposto de que a atuação privada
em setores sujeitos à regulação não só é aceitável como é essencial para atingir o interesse
público.”
Portanto, a elaboração de um planejamento aplicado ao setor público faz-se como um auxílio ao
próprio gestor público, ao passo que fornece ferramentas necessárias a tomada de decisão,
assim como toda a análise ambiental do órgão no qual busca-se o planejamento em si, ao
analisarem-se os indicadores favoráveis e desfavoráveis ao desenvolvimento. Assim, de acordo
com Oliveira (2005, pg. 36) “O propósito do planejamento pode ser definido como o
desenvolvimento de processos, técnicas e atitudes administrativas [...] que facilitarão a tomada
de decisão no futuro, de modo mais rápido, coerente, eficiente e eficaz.”
Nesta pesquisa, o objetivo geral foi o de apresentar uma proposta de elaboração de
Planejamento Estratégico para a Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização
dos Serviços Públicos Municipais do Médio Vale do Itajaí – AGIR. Pretendendo-se atingir o
objetivo proposto com esta pesquisa, foram utilizadas as técnicas de pesquisa exploratória e
descritiva qualitativa. Igualmente, também buscou-se uma direção por meio de revisão
bibliográfica na literatura aplicada ao tema. Pode-se destacar que a coleta de dados de fonte
primária foi realizada por meio da observação qualitativa ao ambiente foco do tema deste estudo,
através da observação da pesquisadora. Finalmente, diante da exposição de motivos, resolveuse juntar os dois assuntos de grande relevância ao setor público, quais sejam a elaboração de
um planejamento estratégico, a fim de garantir maior segurança administrativa ao gestor na
realização de seus atos e o setor regulatório na área do saneamento. Tendo em vista a recente
atuação regulatória no país e juntando-se a isto um planejamento adequado, pode-se verificar no
médio e longo prazo uma profissionalização e desenvolvimento do setor cada vez maior e assim,
assegurar a sua finalidade primordial, o atendimento à população.
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO EM UMA AGÊNCIA DE REGULAÇÃO
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Através da atualização de processos e da busca constante pela eficiência, verifica-se cada vez
mais presente nas instituições públicas a preocupação desta geração para com a qualidade da
gestão. E justamente com este foco, este trabalho buscou seu alicerce, ou seja, proporcionar
uma nova visão, a visão da administração eficiente para a Agência de Regulação AGIR. Pois,
com uma gestão baseada no planejamento estratégico, acredita-se que as atividades fins da
regulação consequentemente são conferidas com um rumo a seguir, uma orientação metódica
que garanta o resultado esperado da Regulação, intervindo na vida de todos que dos serviços
públicos dependem.
Buscando-se o atendimento do que preconiza a Constituição Federal do Brasil, a Carta Magna
elenca seus princípios constitucionais: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência. O referido texto determina que estão vinculados ao cumprimento desses princípios
todos os agentes públicos relacionados a administração pública direta e indireta de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Diante disto, prover os gestores da administração pública com ferramentas que permitam a
realização do cumprimento dos princípios constitucionais, torna-se de grande valia na
administração pública moderna. Assim, pode-se destacar que o Planejamento Estratégico surge
como uma excelente ferramenta de gestão, permitindo a previsão de ações de longo prazo que
orientem o caminho a ser percorrido ao desenvolvimento da instituição.
Há de se considerar a particularidade da administração pública quanto as legislações específicas
no que tange ao Plano Plurianual (PPA), a Lei Orçamentária Anual (LOA), a Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO), as dotações orçamentárias necessárias ao período, entre outros. Nesta
visão, o planejamento estratégico que possui como característica as ações em um prazo maior,
deve ser realizado e planejado de forma com que as ações previstas sejam executadas e
perpetuadas ao longo do tempo ao qual foram inicialmente esquematizadas. Ou seja, quanto a
sua aplicação em instituições públicas, Andrade (2012, p. 118) observa que “[...] os processos de
planejamento desenvolvidos nas organizações governamentais necessitam estar “afinados” com
as prioridades definidas pelos governantes.”
A AGIR apresenta-se como uma agência reguladora cada vez mais consolidada. Assim, perante
sua atual situação, a elaboração de um planejamento estratégico com vistas a profissionalização
dos processos, organização dos procedimentos e a clareza quanto a determinação de planos de
ação, vem a auxiliar ainda mais no fortalecimento da AGIR junto aos usuários, prestadores dos
serviços públicos e poder concedente (municípios).
Quanto aos serviços regulados, ANJOS JÚNIOR (2011, p. 159) infere que:
Inserida em um ambiente regulado, uma empresa monopolista
passa a ter que compartilhar suas informações de gestão, os
seus indicadores de resultados, e até as suas estratégias com
um interlocutor que tem capacidade técnica suficiente para
criticá-los e poder suficiente para impor penalidades por
descumprimento de metas. Mais ainda: esse interlocutor
exerce sua autoridade diretamente sobre a política tarifária.
Portanto, nas palavras de Pinheiro (2006) as Agências Reguladoras devem garantir o bom
funcionamento dos serviços públicos e o uso correto dos bens públicos, bem como a saúde
econômico- financeira dos prestadores dos serviços e a harmonia com os gestores públicos.
LEI FEDERAL Nº 11.445/2007 – MARCO REGULATÓRIO DO SETOR DE SANEAMENTO
BÁSICO
A regulação de serviços públicos no Brasil, no que tange os assuntos conferidos ao saneamento
básico, tornou-se uma atribuição instituída aos municípios, através da Lei Federal nº
11.445/2007, a Lei Nacional de Saneamento Básico. Assim, esta Lei “[...] proporcionou inegáveis
avanços, como a conceituação do Saneamento Básico de forma ampla e integral e como a
motivação aos prestadores de serviços à gestão associada, ao planejamento, à regulação, à
fiscalização, à participação e ao controle social.” (BRASIL, 2009, p. 573)
Nas palavras do autor ANJOS JÚNIOR (2011, p. 145):
O estabelecimento das políticas públicas é uma prerrogativa
de Estado, por definição. No caso do setor de saneamento

719

IX Congresso Brasileiro de Regulação e 3º ExpoABAR

brasileiro, as suas políticas públicas principais foram
estabelecidas na Lei Federal nº 11.445 de 2007, cabendo aos
órgãos reguladores, como integrantes do aparato estatal,
estabelecer outras políticas em caráter suplementar nas suas
áreas de competência.
Assim, ao instituir a lei do saneamento, foram conferidas atribuições às agências reguladoras e
aos próprios municípios. A este último, por exemplo, dispôs a obrigatoriedade da criação de
planos municipais de saneamento básico, condicionando os municípios para a elaboração de
projetos e ao planejamento do uso correto dos recursos públicos, apenas a obras e demais
ações que estejam previstas no orçamento do órgão público.
A REGULAÇÃO NO BRASIL
Ao analisar-se o panorama geral do cenário brasileiro no início da criação das Agências
Reguladoras, pode-se observar que a regulação, ou o mais parecido como a conhecemos hoje,
era realizada por outras instituições que possuíam como atribuições principais outras finalidades:
No Brasil, até o início de 1990, a regulação integrava a cadeia
da administração pública de definição de políticas,
planejamento, gestão e execução, sendo, no entanto,
marcantes as experiências do Banco Central (Bacen), criado
em 1964, da Superintendência de Seguros Privados (Susep),
em 1966, e da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), em
1976. Tais entidades governamentais são dotadas de poder
regulatório, porém sem as características das agências
reguladoras criadas na segunda metade da década de 1990.
(PINHEIRO, 2006, p. 40)
De acordo com Pinheiro (2006) ao passo que foram instituídas medidas de governo orientadas
para a privatização, bem como para a concessão dos serviços públicos, de outro lado foram
executadas emendas constitucionais que buscassem o planejamento, a regulação, o controle e a
fiscalização dos serviços públicos.
Compete enfatizar que uma das principais características que norteiam o bom funcionamento de
uma Agência e garante uma saúde decisória e tecnicista, é a independência. Assim, Pinheiro
(2006) define independência como um conjunto destas propriedades. O autor as define em
financeira, estrutural e a funcional e ainda complementa defendendo serem fundamentais para a
tomada de decisões em bases técnicas.
Ainda, cabe complementar que:
A independência financeira caracteriza-se pela presença de
fontes de receitas próprias, normalmente oriundas dos
serviços regulados. Já a independência estrutural é
evidenciada pela existência de um quadro de pessoal
especializado e próprio. A independência funcional materializase na disposição de uma diretoria colegiada, mandatos
alternados de diretores e quarentena dos dirigentes. Não
obstante essas inter-relacionadas liberdades, as agências
estão vinculadas a regras gerais da administração pública
brasileira, como as de estabelecer seus planos de trabalho em
consonância com os orçamentos anuais do ente federativo a
que está atrelada e de realizar dispêndios de acordo com a
legislação que regula as licitações públicas. (PINHEIRO, 2006,
p. 42)
Uma regulação efetiva e bem dimensionada é de vital importância, assim Pinheiro (2006, p.49)
enfatiza que “Ela protege a vulnerabilidade e o meio ambiente, promove a equidade e eleva o
padrão de qualidade dos serviços [...] deve promover a competição e dar segurança aos
consumidores e às entidades reguladas na realização dos seus negócios.”
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PROPOSTA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
Para que os serviços prestados à sociedade por meio da regulação dos serviços públicos possa
ser mais efetiva, com a qualidade dos seus serviços cada vez mais aperfeiçoada, tecnicista e
preparada diante do cotidiano da Regulação, a AGIR ao elaborar um plano de ações e um
planejamento como um todo, visa preparar-se para o futuro, ao considerar o momento vivido no
presente.
Em razão do Planejamento Estratégico abordar planos em longo prazo, Andrade (2012, p. 14)
esclarece que este nível envolve os setores mais superiores da organização, ou seja, a alta
administração e “[... procura estabelecer um senso de direção para os caminhos alternativos
futuros que a organização poderá seguir, e exige a elaboração de planos mais detalhados (táticos
ou operacionais).”
Diante disto, a elaboração de uma proposta de planejamento estratégico à AGIR, buscou atingir o
nível estratégico da Agência. Para tanto, utilizou-se a metodologia de Andrade (2012) para
organização cronológica e metodológica das etapas do processo de elaboração do
planejamento.
Segundo o fluxo do processo de planejamento estratégico elaborado por Andrade (2012), são
considerados a identificação de missão, visão estratégica, análise SWOT (pontos fortes, fracos,
ameaças e oportunidades), posicionamento e objetivos estratégicos, bem como os planos de
ação.
Missão e visão estratégica
Na definição da própria Agência por meio da disponibilização em sua página oficial na internet, a
AGIR atua no controle, regulação e fiscalização dos serviços públicos municipais do setor de
saneamento básico, compreendido como os serviços de abastecimento de água, esgotamento
sanitário, limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo das águas pluviais
urbanas.
Serra, Torres e Torres (2002, p. 48) analisam que “O objetivo de uma missão é difundir o espírito
da empresa, que está ligado a sua visão e a de todos os membros da organização, de forma a
concentrar esforços para alcançar seus objetivos. A missão é a razão da existência da
organização.”
Nas palavras de Andrade (2012, p. 21), “A missão, ou razão de ser da empresa trata de definir
quais são as expectativas e os interesses específicos que a empresa se propõe a satisfazer.”
Portanto, sugere-se como missão para a AGIR “Garantir por meio da regulação a prestação de
serviços públicos municipais efetivos e com qualidade, primando pela universalização do
atendimento dos serviços essenciais, proporcionando o diálogo entre poder público, prestadores
e usuários.”
No que se refere à visão estratégica, Andrade (2012, p. 32) diz que “A visão estratégica se refere
à definição de uma situação futura desejada em longo prazo que se caracterize como uma meta
ambiciosa, e que possa servir como guia tanto para a definição de objetivos como para a
realização da missão.”
Segundo Oliveira (2014, p. 65) a visão estratégica:
[...] proporciona o grande delineamento do planejamento
estratégico a ser desenvolvido e implementado pela empresa.
A visão representa o que a empresa quer ser em um futuro
próximo ou distante, de acordo com o horizonte de tempo que
os executivos da empresa conseguem visualizar, com
adequada competência estratégica.
Deste modo, sugere-se como Visão Estratégica para a AGIR “Ser referência nacional via
consórcio público em regulação, controle e fiscalização de serviços públicos municipais de
saneamento básico e ser pioneira em normatizações que priorizem a universalidade de
atendimento a sociedade.”
Análise SWOT (pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e fraquezas)
A elaboração de um planejamento adequado depende da coleta e análise dos fatores internos e
externos à instituição que levam a uma visualização desta perante si mesmo e ao universo a sua
volta.
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Os fatores internos são representados pela análise dos pontos fortes e fracos, enquanto que os
fatores externos significam a análise das oportunidades e ameaças que interferem no cotidiano e
são de extrema importância ao futuro da instituição.
Deste modo, com a colaboração da pesquisa realizada por meio de análise documental e por
meio da observação da pesquisadora no período de março a abril de 2015, foram apontados os
indicadores utilizados na elaboração do levantamento dos ambientes interno e externo à
instituição.
Pontos fortes (strenghts)
Segundo Oliveira (2014, p. 69) os pontos fortes “[...] são as variáveis internas controláveis que
propiciam uma condição favorável para a empresa, em relação ao seu ambiente, onde estão as
variáveis externas e não controláveis, representadas pelas oportunidades e ameaças.”
Como pontos fortes à AGIR, podemos destacar os seguintes aspectos:
•
•
•
•
•
•
•

Capacitação da equipe gestora e operacional;
Sistema de atendimento de ouvidoria;
Relação com prefeituras, prestadores e usuários;
Todos os servidores possuem nível de graduação e pós-graduação (incluído mestrado);
Atendimento ao público em geral;
Comitê de Regulação da AGIR atuante;
Recentes novas instalações físicas.

Pontos fracos (weaknesses)
Nas palavras de Oliveira (2014,
controláveis que provocam uma
ambiente.”
Ao mesmo tempo apresentam-se
visando o aperfeiçoamento, para
Agência, observam-se:

•
•
•
•

p. 69) os pontos fracos “[...] são as variáveis internas e
situação desfavorável para a empresa, em relação ao seu
os pontos fracos, estes, itens que devem ser considerados,
o contínuo desenvolvimento da instituição. No contexto da

Baixo número de servidores em relação a crescente demanda;
Logomarca desatualizada;
Falta de normativas em determinados assuntos;
Situações de dificuldades quanto ao recebimento de balanços contábeis e demais dados
econômico- financeiros de alguns prestadores de serviços.

Oportunidades (opportunities)
De acordo com Oliveira (2014, p. 69) as oportunidades “[...] são as variáveis externas e não
controláveis pela empresa, que podem criar condições favoráveis para a empresa, desde que a
mesma tenha condições e/ou interesse de usufruí-las, enquanto perdura a referida situação.”
As oportunidades, são justamente, as situações que necessitam ser exploradas pela Agência
para ressaltar seus pontos fortes. Podem-se citar algumas oportunidades presentes e disponíveis
para o aproveitamento pela Agência:

• Parcerias através de Acordos Internacionais de Cooperação Técnica;
• Parcerias com outras Agências de Regulação;
• Workshops, cursos promovidos pela AGIR.
Ameaças (threats)
Para Oliveira (2014, p. 69) as ameaças “[...] são as variações externas e não controláveis pela
empresa que podem criar condições desfavoráveis para a mesma.”
As ameaças são situações que devem ser consideradas para manter a instituição em alerta a
possíveis situações que possam atenuar o seu desenvolvimento como um todo. Analisando-se o
ambiente no qual a AGIR encontra-se, pode-se destacar como ameaças:

• Acesso às reclamações dos usuários por número de atendimento convencional e internet;
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• Indefinição de regiões metropolitanas de abrangência de agências reguladoras de atuação
municipais e intermunicipais;

• Desconhecimento por parte dos usuários da atuação da Agência.
Objetivos estratégicos
De acordo com Maximiano (2006, p. 55) “Os objetivos estratégicos definem os resultados
desejados para a empresa no longo prazo. Eles abrangem áreas do desempenho como: posição
no mercado, volume de negócios, inovação, responsabilidade social e imagem na comunidade.”
Após a apresentação das análises ambientais interna e externa à instituição, permitiu-se traçar
um panorama da atual situação da Agência e, a partir disto, elaborar o quadro a seguir. Este
quadro apresenta quais os objetivos são pretendidos vislumbrar no longo prazo, porém com
ações que devem ser realizadas desde o momento atual, bem como demonstra a área na qual
correspondem aos objetivos expostos.
Quadro 1. Objetivos Estratégicos
ÁREA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Marketing

Criar ações junto às comunidades a fim de divulgar as atividades realizadas

Informática

Atualizar o site da AGIR com a reformulação dos ícones e mais
opções de acesso com informações aos usuários

Ouvidoria

Implantar sistema de 0800 para atendimento

Atividades TécnicoAdministrativas

Implantar contabilidade regulatória para a análise econômico- financeira dos
prestadores de serviço

Dinamização do
Conhecimento

Elaborar cursos, workshops e palestras aos Prestadores, Poder Concedente e
Usuários a fim de ampliar o conhecimento no assunto e aprimorar a realização técnica
dos trabalhos na área do saneamento

Gestão de Pessoas

Ampliar o quadro de pessoal

Fonte: Elaborado pela autora (2015).
Planos de Ação
Com os objetivos estratégicos definidos em uma visão macro, os planos de ação vem auxiliar na
organização destes objetivos, aliado às definições de metas, responsável, prazo, etc.
Nas palavras de Vasconcellos Filho e Pagnoncelli (2001, p. 313) a aplicação do Plano de Ação
corresponde a “[...] ponte entre a intenção e a realização é a Ação. A Estratégia nada significa até
que se transforme em Ação e esta em resultados.” Os quadros de plano de ação representam,
justamente, as próximas ações a serem executadas pela instituição para que o planejamento
possa ser executado da melhor forma possível e conforme o programado.
A seguir, serão apresentadas as áreas da agência, com seus respectivos indicadores e planos de
ação necessários para o alcance dos objetivos estratégicos propostos.
Na área relacionada ao marketing, será contemplada a divulgação das ações da agência, bem
como a própria divulgação da AGIR como agência de regulação. Do mesmo modo, será
visualizado o endomarketing, ou seja, o marketing interno através de maior divulgação com os
municípios consorciados a AGIR.
Quadro 2. Marketing
Área:Marketing
Objetivo Estratégico ‘a’: Criar ações junto às comunidades a fim de divulgar as atividades realizadas
INDICADO
R

METAS

PLANOS DE AÇÃO

RESPONSÁVE
L

PRAZ
O
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Divulgação
Aprimorar a
divulgação
de ações da
AGIR
até dez/2015

Aprimorar
a
o
endomarketi
ng até dez/
2015

Ampliar a quantidade
de locais de
divulgação das ações
desenvolvidas pela
AGIR

S e t o r
Administrativo

Realizar parcerias
com meios de
comunicação para a
divulgação
Realizar ações de
divulgação da AGIR
junto aos municípios

S e t o r
Administrativo

Início

Fim

Abril/
2015

D e z /
2015

Abril/
2014

Dez/2015

Abril/
2014

Dez/2015

Fonte: Elaborado pela autora (2015).
Em relação a área de informática, a fim de atender-se os indicadores referentes ao site e ao
software de controle de processos, identificam-se como planos de ação a reformulação do site,
bem como a implantação de um software de gerenciamento de processos e protocolos.
Quadro 3. Informática
Á r e a
Informática

:

Objetivo Estratégico ‘b’: Atualizar o site da AGIR com a reformulação dos ícones e mais opções de acesso
com informações aos usuários e implantar software de controle de processos
INDICADO
R

METAS

PLANOS DE AÇÃO

RESPONSÁVE
L
Início

Criar e reformular
ícones de acesso

Site

Atualizar o
site da AGIR
até dez/2015

Incluir novas
informações
para agilidade
d
a
comunicação

Abril/
2015
S e t o r
Administrativo

Aumentar
a
interação com os
usuário

Software

Implantar
software
de controle
d
e
processos
até dez/
2015

Implantar software
de controle de
processos

PRAZ
O

Abril/
2015

Abril/
2015

S e t o r
Administrativo

Abril/
2015

Fim

Dez/2015

Dez/2015

Dez/2015

D e z /
2015

Fonte: Elaborado pela autora (2015).
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Na área relacionada a ouvidoria, os planos de ação referem-se a implantação de sistema de
ligações gratuitas aos usuários dos serviços públicos por meio de número 0800, a fim de garantir
o total acesso e contato dos usuários com a agência reguladora. Os planos de ação também
referem-se a implantação do projeto de ouvidoria itinerante, levando a AGIR aos municípios, com
orientações e informações a população.
Quadro 4. Ouvidoria
Á r e a :
Ouvidoria
Objetivo Estratégico ‘c’: Implantar sistema de 0800 para atendimento e implantar projeto de
ouvidoria itinerante
INDICADO
R

Atendimento

METAS

PLANOS DE AÇÃO

Implant
a
r
sistema
de

Realizar
a
contratação do
sistema de

0800
a t é
s e t /
2015

atendimento
possibilitando o
atendimento por
meio de número
0800 gratuito aos
usuários

Implantar

Ir aos municípios
com o projeto
ouvidoria itinerante,
informar e orientar
quanto os serviços
regulados pela AGIR

projeto de
ouvidoria
itinerante
até

RESPONSÁVE
L
S e t o r
Administrativo

PRAZ
O
Início

Fim

Abril/
2015

S e t /
2015

Abril/
2015

D e z /
2015

dez/2015

Fonte: Elaborado pela autora (2015).
Na área relacionada às atividades técnico-administrativas destaca-se a implantação de sistema
de contabilidade regulatória necessária ao levantamento e controle econômico-financeiro dos
municípios consorciados e das prestadoras de serviços regulados pela AGIR.
Quadro 5. Atividades técnico-administrativas
Área: Atividades técnico-administrativas
Objetivo Estratégico ‘d’: Implantar Contabilidade Regulatória para a análise econômico-financeira dos
prestadores de serviço
INDICADOR

Contabilidade
Regulatória

METAS

PLANOS DE AÇÃO

Implantar
sistema de
contabilidade
regulatória
até dez/2015

Realizar a contratação
do sistema de
contabilidade
regulatória

RESPONSÁVEL

PRAZ
O
Início

Fim

Abril/
2015

D e z /
2015

S e t o r
Administrativo

Fonte: Elaborado pela autora (2015).
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Quanto à área de dinamização do conhecimento é de grande relevância para a agência
reguladora manter em seu planejamento estratégico um objetivo que privilegie a realização de
cursos, workshops e palestras, visando o desenvolvimento de toda a equipe de servidores.
Quadro 6. Dinamização do conhecimento
Área: Dinamização do conhecimento
Objetivo Estratégico ‘e’: Elaborar cursos, workshops e palestras aos Prestadores, Poder Concedente e
Usuários a fim de ampliar o conhecimento no assunto e aprimorar a realização técnica dos trabalhos na área
do saneamento
INDICADO
R

METAS

Capacitações

Estimular
a
realização
de cursos,
workshops
e palestras
até dez/
2015

PLANOS
AÇÃO

DE

Elaborar e
p r o p o r
capacitações e
treinamentos

RESPONSÁVE
L

PRAZ
O
Início

Fim

Abril/
2015

D e z /
2015

S e t o r
Administrativo

Fonte: Elaborado pela autora (2015).
Tão importante quanto a oferta de cursos e treinamentos constantes, é a avaliação do gestor da
instituição perante a necessidade de novas contratações, que visam auxiliar com a demanda de
atividades.
Quadro 7. Gestão de pessoas
Área: Gestão de pessoas
Objetivo Estratégico ‘f’: Ampliar o quadro de
pessoal
INDICADOR

Pessoal

METAS

Aumentar o
quadro de
pessoal da
Agência até
dez/2015

PLANOS DE
AÇÃO

Realizar a
contratação
d
e
estagiários

RESPONSÁVE
L

S e t o r
Administrativo

PRAZ
O
Início

Fim

Abril/
2015

D e z /
2015

Fonte: Elaborado pela autora (2015).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A AGIR – Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos
Municipais do Médio Vale do Itajaí, tem como suas atribuições, justamente, a regulação, o
controle e a fiscalização dos serviços públicos na área do saneamento básico. Para a criação de
normas regulatórias, bem como, a elaboração de normativas, torna-se necessária a estabilização
da AGIR como agência de regulação cada vez mais organizada e estruturada. Ou seja, as
atividades realizadas por esta, seus planos de desenvolvimento e crescimento necessitam estar
em constante acompanhamento através de um planejamento estratégico delimitado para o
caminho ao qual pretende seguir.
Neste estudo, pôde-se observar que caracteriza-se como uma particularidade das agências
reguladoras a tecnicidade aplicada a todas as suas ações e decisões. As responsabilidades
atribuídas às agências também é um foco importante, pois suas tratativas irão primar pelo bem
de toda a sociedade, seja por tarifas sustentáveis (ao prestador e à população), seja por um
controle diante da qualidade dos serviços prestados.
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Em relação à análise ambiental realizada na AGIR, com o intuito de iniciar as avaliações para a
proposta de um planejamento estratégico, foram verificados seus fatores internos e externos,
permitindo observar suas características por meio de seus pontos fracos e fortes e itens pontuais
que representem algum ameaça ou oportunidades de crescimento.
A observação realizada na instituição a fim de auferir-se seus anseios, planos e metas de
crescimento, foram de extrema relevância para a formação de uma proposta de planejamento
estratégico. Portanto, os planos de se cumprirem as atividades da melhor forma possível, além
de superar as expectativas e atender além do esperado, faz da AGIR um modelo a seguir em
nível nacional. Logo, um planejamento estratégico vem a ser uma importante ferramenta
administrativa e auxiliar o gestor a observar um horizonte no longo prazo. Igualmente o
planejamento representa um instrumento a ser utilizado, complementando o trabalho já realizado
com excelência por sua Diretoria.
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RESUMO
Neste trabalho apresentam-se, no formato de um estudo de caso, os efeitos financeiros que
seriam percebidos por uma concessionária de malha ferroviária caso fossem levadas adiante as
mudanças regulatórias previstas pelo governo federal. De maneira específica, analisa-se o
impacto da atuação da VALEC no novo modelo do setor, onde a estatal absorveria todos os
riscos de demanda. Assim, o trabalho fornece uma metodologia de estimação robusta, com base
em modelos consagrados de valorização de projetos e gestão de riscos, tanto para os efeitos
financeiros sobre as companhias quanto para o risco que seria assumido pela VALEC e que teria
impactos fiscais relevantes. Deste modo, o novo modelo regulatório proposto merece um
escrutínio maior, por parte da sociedade e do poder público, tendo em vista o montante que a
estatal VALEC poderia assumir em certos cenários – em outras palavras, a estruturação realizada
deve prever uma análise de custo- benefício mais robusta e que seja capaz de demonstrar que
este modus operandi para a VALEC é razoável do ponto de vista social.
Palavras-chave: Concessões ferroviárias, simulação, regulação econômica
Introdução / Motivação
Motivação
O Brasil nos anos mais recentes viu o interesse de empresas por suas concessões ferroviárias
cair drasticamente. Há uma necessidade real do país de expandir suas linhas para regiões mais
afastadas do interior, para promover a integração, baratear o produto dessas regiões e gerar um
ambiente mais propício para o investimento, resultando em um maior crescimento.
Foram feitas propostas de mudanças na regulação do modelo atual de concessões com o
objetivo de proporcionar as bases para que esse cenário de maior investimento possa ser
concretizado, porém muito se tem discutido sobre a eficácia dessas mudanças.
O principal ponto atacado pelo novo modelo de regulação proposto é o risco de demanda, que
ficaria com o estado através da VALEC, enquanto as concessionárias só se preocupariam com a
operação, com o investimento e com a expansão das linhas ferroviárias.
Assim, o objetivo deste estudo é analisar, do ponto de vista da empresa, se essas mudanças
seriam realmente benéficas, em termos de geração de valor. Ao mesmo tempo busca-se fornecer
uma primeira estimativa, a partir do estudo de caso utilizado, para os eventuais custos inerentes
a esse novo arcabouço regulatório e seus riscos para o setor público.
Na sequência deste capítulo introdutório temos uma breve descrição das características do novo
marco regulatório e sua comparação com o modelo atual (“antigo”) verticalizado. Os capítulos
posteriores, então, constroem o estudo de caso que será a base para a análise e, ao fim, temos
as principais conclusões da pesquisa.
O modelo “antigo” verticalizado
Como descrito por Sampaio e Daychoum (2015), a partir dos anos 90 o Estado brasileiro passou
a delegar o serviço de exploração ferroviária para a iniciativa privada através de concessões. A
atividade foi inicialmente regulada pelo ministro dos transportes até que em 2001 foi criada a
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Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), uma autarquia em regime especial com
autonomia administrativa, financeira e funcional a quem foram conferidas competências em
matéria de regulação de rodovias e ferrovias.
Além da ANTT existem duas empresas que atuam no setor ferroviário brasileiro: a Empresa de
Planejamento e Logística S.A. (EPL) que presta serviços na área de projetos, estudos e pesquisas
para subsidiar o planejamento da logística e dos transportes no país; e a VALEC – Engenharia,
Construções e Logística S.A., que foi reestruturada várias vezes em sua história e atualmente
presta vários tipos de serviços no setor ferroviário como administrar programas de operações de
infraestrutura ferroviária, coordenar obras no setor, desenvolver estudos, promover o
desenvolvimento dos sistemas de transporte, exceto a execução do serviço de transporte que
encontra-se delegada a iniciativa privada.
Como é o modelo novo
De acordo com Sampaio e Daychoum (2015), o sistema ferroviário brasileiro está atravessando
um período de mudanças no que concerne ao desenho institucional do setor. A retomada do
debate acerca das ferrovias brasileiras foi impulsionada pelo Plano de Investimento em Logística
(PIL) que objetiva, para o setor, o resgate do modal como alternativa logística, quebra do
monopólio na oferta de serviços ferroviários e redução das tarifas.
A reforma estrutural proposta pelo PIL constitui uma tentativa de reverter o baixo investimento na
infraestrutura do setor ferroviário e de inserir maior competitividade. Objetiva a expansão da
malha ferroviária, diferenciando-se do processo de desestatização dos anos 90 onde o objetivo
principal era a modernização das malhas existentes. Para esse fim, o Programa compreende a
implantação de um novo modelo de concessão, qu objetiva segregar as atividades do setor, i.e.,
separar a atividade de investimento na infraestrutura e sua manutenção da atividade de gestão
da capacidade dessa infraestrutura e da prestação do serviço de transportes.
A definição inicial desse novo modelo propõe que “a empresa estatal Valec comprará anualmente
toda a capacidade operacional da ferrovia e fará ofertas públicas da capacidade adquirida,
garantindo-se o direito de passagem na circulação de trens ao longo de toda a malha”. Segundo
a ANTT, o objeto dos novos contratos de concessão abrangerá somente as atividades de
construção, operação, manutenção, monitoramento e gestão, não estando incluídas as
atividades de condução e manutenção dos trens, o que serão desenvolvidas pelo Operador
Ferroviário Independente (OFI). Este é a “pessoa jurídica previamente autorizada pela ANTT para
prestar o serviço de transporte ferroviário de cargas desvinculado da exploração de
infraestrutura”. Essa configuração é uma forma encontrada para implementar o objetivo de livre
acesso às malhas ferroviárias.
A VALEC será uma espécie de gestora da capacidade da malha, comprará dos operadores da
infraestrutura a capacidade e, posteriormente, assegurado o direito de passagem, ofertará essa
capacidade: (i) para os usuários que quiserem transportar carga própria; (ii) para os operadores
ferroviários independentes; e (iii) para os concessionários de transporte ferroviário. A VALEC
funcionará, portanto, como “uma espécie de “mercado administrado”, em que provedores e
usuários de infraestrutura ferroviária se ’encontrem’. Apenas que, ao invés de se encontrarem, as
duas pontas desse mercado vão se relacionar com a Valec. Os fornecedores, vendendo-lhe toda
a sua capacidade. Os usuários, comprando capacidade da Valec.” (PINHEIRO, 2014, p. 219)
Valuation da Valec
Existe um estudo feito pelo Tribunal de Contas da União (TC 031.086/2013-6 [Apenso: TC
031.596/2013-4]), página 48, sobre as possíveis necessidades da VALEC uma vez que o novo
modelo proposto se torne ativo. Ele leva em consideração apenas um trecho da malha,
equivalente a 8% do total, e chega a conclusões muito preocupantes.
Lembrando que o intuito é que a VALEC compre toda a oferta das concessionárias a um valor
mais baixo do que elas vendem hoje e possa oferecer de volta ao mercado a um preço mais
baixo, em contrapartida ela espera que com essa estabilidade e a segurança de demanda
oferecida, as concessionárias enxerguem um cenário mais propício ao investimento, participando
da melhoria e da expansão das malhas.
Porém essa compra de toda a oferta, observada apenas para essa ferrovia, o Governo Federal
necessitará arcar com prejuízos médios anuais de R$ 553 milhões, totalizando mais de R$ 17
bilhões ao longo da concessão. Caso a demanda projetada não se concretize, o prejuízo médio
anual aumentará podendo chegar a R$ 1 bilhão anual, quase R$ 31 bilhões ao longo da
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concessão. No pior dos cenários esse prejuízo que representa apenas 8% das malhas poderia
acontecer em todo o projeto.
A estrutura do jeito que foi planejada obriga a VALEC a despender os recursos para as
concessionárias contratadas, independentemente de qualquer tipo de situação econômica. Caso
a VALEC não possa realizar os pagamentos, as concessionárias poderão encerrar suas
atividades por falta de pagamento e a malha, bem assim como todo o sistema logístico de
exportação baseado no setor ferroviário, correrá risco de entrar em colapso.
Preocupação da Equipe Econômica com o lado fiscal
O tema das concessões ferroviárias está bastante presente na mídia, é um assunto de grande
importância para a logística brasileira. Dado o difícil momento econômico do país e a
necessidade de decisões de novos investimentos, os prós e contras do novo e do antigo modelo
de concessão estão sendo debatidos em jornais e revistas regularmente.
Um exemplo de atenção com o lado financeiro do novo modelo pode ser visto no jornal Valor
Econômico, no dia 30/03/15 publicou a preocupação do ministro da Fazenda, Joaquim Levy, com
o possível custo para os cofres públicos do novo sistema de concessões ferroviárias. Como
discutido anteriormente, o modelo proposto em que a estatal VALEC compraria toda a oferta de
transporte das concessionárias, para depois vendê-la aos demandantes, tiraria todo o risco de
demanda das concessionárias, tornando as concessões mais atrativas e reduzindo as tarifas
cobradas pelo transporte nessas novas malhas concedidas. Porém o custo para a VALEC
poderia ser altíssimo, na faixa de dezenas de bilhões. Custo esse que pode ser amplificado dado
o complicado momento macroeconômico do país, com crescimento muito baixo e o valor das
commodities nacionais muito abaixo do que se via anos atrás.
Dado que o ministro vem batalhando por uma contração fiscal forte no país, para tentar aumentar
o superávit da balança de pagamentos, e não tem a liberdade de cortar muitos dos gastos já
comprometidos pelo governo, sua alternativa é aumentar impostos ou evitar novos gastar vistos
como não prioritários para o momento.
É importante observar que sem o incentivo proposto às empresas concessionárias da compra da
oferta de transporte pelo governo, o interesse em participar dessas concessões diminui muito,
fazendo com que concessões no modelo antigo não sejam bem sucedidas pela falta
participantes, ou se o número de participantes for muito pequeno o valor da tarifa cobrada pode
ser muito maior do que o esperado.
Já com uma opinião contrária, como divulgado pelo jornal O Globo dia 02/05/2015, o presidente
da VALEC criticou a opção de utilizar o modelo antigo nas próximas concessões.
Apesar de compreender "o esforço necessário para regularizar as contas do governo", ele
ressalta que o novo modelo vai estruturar o desenvolvimento futuro das ferrovias, estimulando a
concorrência e alcançando preços menores.
Em sua opinião, se contratos de concessão forem feitos no modelo antigo, podem atrasar por
décadas esse desenvolvimento ferroviário, a troco de uma "arrecadação de curto prazo".
Como o governo deve incentivar que se amplie a malha rodoviária mesmo que
determinados trechos sejam menos lucrativos
O custo do desenvolvimento de ferrovias é alto e de grande importância para um país. A
existência de trens permeando uma nação diminui o custo final dos bens, tornando-os mais
competitivos se comparados aos produtos importados. Esse ciclo é retroalimentado quando as
empresas, por serem mais competitivas, recebem um maior investimento e expandem seus
negócios, tornando a operação ferroviária mais lucrativa também.
Infelizmente existem alguns problemas com esse simples framework de retroalimentação,
principalmente do ponto de vista da empresa que vai investir na infraestrutura. Primeiro pode-se
imaginar que para construir uma ferrovia existe uma expectativa de que a região que estará
sendo interligada vai se expandir e produzir mais, para assim ampliar o transporte. Não seria
comum pensar que já existe uma empresa grande pagando muito caro pelo transporte atual, que
ainda assim consegue fazer com que o seu produto seja muito competitivo, e mesmo que isso
seja verdade, existe a expectativa de que esse transporte vai continuar existindo ao longo de um
tempo suficiente para que o investimento nas ferrovias se pague. Quanto mais incerteza estiver
presente na expectativa do investimento, mais arriscado será esse alto desembolso inicial para a
construção da ferrovia, logo a tarifa a ser cobrada pelo transportador será maior.
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Da mesma forma pode-se pensar que existe uma região com uma vantagem comparativa que
seria um excelente local para se desenvolver um produto, mas a alternativa atual de transporte é
cara demais para tornar o produto competitivo. Existe também uma expectativa que o
desenvolvimento inicial daquela região vai trazer uma boa oportunidade para a instalação de uma
ferrovia no local, porém mais uma vez, quanto maior for a incerteza, maior será o preço do
produto e menos ele se destacará no mercado.
A partir dessas ideias é comum questionar-se quem viria primeiro, a empresa atrairia os
investimentos de infraestrutura, ou a infraestrutura atrairia novas empresas.
O investimento em infraestrutura é tipicamente muito custoso e requer um longo período para
que se obtenha o retorno sobre o investimento inicial. Ele também beneficia uma série de regiões
ao longo do trajeto em que for instalado, não apenas as extremidades. Por causa da existência
da ferrovia, novas empresas observam vantagens em se instalar naquelas regiões, promovendo o
desenvolvimento e a urbanização das mesmas. Uma área residencial começa a se desenvolver
ao redor das indústrias para abrigar os trabalhadores, e por consequência começa surgir o
comércio na região.
Por ter um elevado custo e um período muito longo para reaver esses investimentos, eles são
tipicamente feitos pelo governo. Existe a possibilidade da operação não ser feita pelo Estado, e
sim por concessões para empresas privadas, ou até parcerias para que parte da construção ou o
beneficiamento das ferrovias também tenha a participação do setor privado.
Um outro problema do framework inicial é que ele leva em consideração apenas o retorno
financeiro, e não leva em conta um fator muito importante para o governo, o bem estar social. O
desenvolvimento do país como um todo é de grande importância para a população pois gera
oportunidades mais igualitárias. Quando apenas poucas regiões se desenvolvem, elas
concentram as melhores oportunidades de trabalho, melhor educação, melhor saúde, melhor
saneamento, melhor infraestrutura, etc.
Sendo assim, no intuito de desenvolver o país de forma mais homogênea, o governo leva a
infraestrutura a lugares que primeiramente não seriam rentáveis, e pode ser que nunca venham a
ser rentáveis mesmo. O problema com essa situação é que nenhuma empresa privada vai decidir
operar um trecho ferroviário que não gera lucro. E surge a questão de qual seria a melhor forma
para atrair concessionários para trechos de pouca circulação.
A melhor alternativa adotada hoje no país é uma forma de concessões em malhas ou trechos que
compreendem trajetos muito atrativos e outros financeiramente pouco viáveis. Desde que o
conjunto inteiro seja lucrativo para a empresa, ela teria o interesse em operar aquele conjunto de
ferrovias.
Essa solução aparentemente fácil se mostra bastante complexa na medida que para que o
investimento da empresa privada seja rentável, quanto maiores e menos rentáveis forem os
trechos desinteressantes da malha na concessão, maiores vão ter que ser as tarifas cobradas no
sistema como um todo. Assim a via principal e mais rentável vai onerar muito o preço final do
produto sendo transportado, gerando perda de competitividade e aumentando o valor pago pelo
consumidor final. Aumento de valores pagos pelos consumidores geram perda de bem estar no
local do destino dos produtos, enquanto gera o enriquecimento das regiões permeadas pelas
ferrovias.
Esses trade-oﬀs acabam sendo necessários, porém não podem ser esquecidos. Em uma
tentativa de englobar muitos trechos indesejados, o governo pode acabar gerando uma tarifa de
transporte muito alta, até o ponto que o produto principal que seria comercializado pela malha se
torna pouco competitivo e torna inviável a produção, e assim o valor gerado pela operação das
ferrovias, tanto financeiro como de bem-estar social passa a ser negativo. O dimensionamento
das malhas é de suma importância para o sucesso da concessão.
Conceitos importantes
TKU
O tku é a unidade utilizada por empresas do ramo ferroviário para indicar uma tonelada útil
transportada por um quilômetro. Ela tenta resumir a quantidade de trabalho exercida pela
empresa, padronizando uma medida de transporte de uma tonelada por um quilômetro. As
tarifas cobradas pela empresa também são dadas em função do tku. Então, por exemplo, se um
cliente precisa transportar 3 toneladas por 10 quilômetros, ele estaria demandando o transporte
de 30 tku, e pagaria por essa métrica.
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Tarifa Média por TKU
A tarifa média por tku é a média ponderada pela quantidade de tku, da tarifa cobrada por tku em
diferentes ferrovias. Dada a grande variedade de valores de tarifas, para simplificar o
entendimento, é comum observar apenas a média. Dessa forma ao analisar a empresa, quanto
maior for a tarifa média, maior vai ser a receita da empresa.
Direito de Passagem
O direito de passagem é o acordo firmado entre duas empresas concessionárias diferentes, para
que uma use um trecho da malha da outra para dar continuidade ao transporte da mercadoria da
primeira. Esse acordo é feito mediante a um pagamento, para remunerar a utilização da ferrovia
pela empresa não concessionária daquele trecho. Esse tipo de acordo é bastante vantajoso já
que torna o transporte mais eficiente, evitando que duas empresas diferentes sejam contratadas
para o transporte, acrescentando ainda um ponto de descarga da mercadoria e posterior recarga
pelo trem da outra empresa.
Tráfego Mútuo
O tráfego mútuo é uma operação parecida com o direito de passagem, porém a empresa que
necessita ultrapassar os limites geográficos de sua malha compartilha recursos com a
concessionária da região de interesse. Esses recursos podem ser vagões de trem, pessoal,
serviços, equipamentos, etc. Da mesma forma, esse acordo é firmado mediante a um
pagamento, porém dado o nível de compartilhamento entre as duas empresas, esse pagamento
pode vir a ser mais baixo do que na situação do direito de passagem.
Como os preços das commodities podem afetar a tarifa média por TKU das malhas ferroviárias.
A tarifa média cobrada por TKU pode sofrer mudanças devido a competição intramodal e
intermodal, ou devido a mudanças de preços de suas mercadorias.
Competição intramodal
A variação da tarifa média devido a competição intramodal se caracteriza quando existem duas
empresas operando a mesma malha, ou quando existe mais de um trajeto ferroviário que possa
transportar as mercadorias.
Quando as empresas operam a mesma malha, o trajeto percorrido é o mesmo, então não existe
diferença na distância percorrida. Podem existir diferenças intangíveis, que diferenciem ambas as
empresas, e mesmo assim justifique uma diferença de preço entre elas. Um exemplo desse caso
seria se as empresas possuíssem seus próprios trens, e uma delas tivesse uma frota mais nova,
confiável, segura, rápida, eficiente, etc., alguma característica que fizesse sua escolha ser
priorizada. Assim ambas as empresas definem seus preços de forma a maximizar seus lucros
diante desse ambiente de competição, uma com vantagens poderia cobrar um preço maior,
enquanto a outro competiria por preços menores.
Existe outra situação de competição que ocorre quando as empresas não operam a mesma
malha ferroviária, assim dois trajetos são concorrentes e as empresas competem pelos mesmos
fatores comentados na competição de mesma malha e ainda tem seu serviço diferenciado pela
distância percorrida e pelo trajeto feito. A maior distância implica em um custo de transporte
maior, enquanto o trajeto pode fazer diferença no quesito segurança. Assim em uma situação de
empresas com serviços equivalentes, a que tem um trajeto mais curto pode cobrar uma tarifa
maior até o ponto em que o outro trajeto começa a ser viável.
Competição intermodal
A competição intermodal é a situação de competição do serviço de transporte entre diferentes
tipos de meios de transporte. As ferrovias podem ser concorrentes do transporte rodoviário,
hidroviário e aéreo, e mudanças relativas entre esses tipos de transporte acabam modificando as
tarifas dos meios concorrentes.
Cada um desses meios tem suas vantagens ao transportar certos tipos de produtos. O transporte
aéreo costuma carregar itens de menor porte ou de maior valor agregado relativo ao peso,
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também costuma transportar em situações que a entrega deve ser mais rápida, porém é o de
custo mais elevado.
O hidroviário costuma levar produtos de maior volume e peso, pode carregar produtos de baixo
valor agregado já que seu custo é o mais baixo entre as alternativas, porém é o mais lento e
muito pouco flexível, já que se trajeto depende da existência de rios para sua navegação.
O rodoviário tem um custo mais elevado que o ferroviário e o hidroviário, porém consegue ser
mais rápido que o último e é o mais flexível de todos, já que as rodovias permeiam o país como
um todo. Normalmente não transporta itens de baixo valor relativo ao volume. Vale lembrar
também que normalmente quando o destino final da mercadoria não é um porto, ou um
aeroporto, para que o produto seja exportado, os meios se comunicam e se completam, o que
normalmente quer dizer que a rodovia é utilizada para fazer a última conexão entre o ponto final
de um dos modais e o consumidor final.
Por fim o ferroviário é mais flexível que o hidroviário, só perde em velocidade para o aéreo, pode
carregar produtos de baixo valor relativo ao peso já que seu custo é baixo. O custo da
construção de novas ferrovias é alto, portanto não faz sentido construir linhas férreas como é
feito com as rodovias, apenas quando o trajeto se mostrar rentável ou importante de alguma
forma para o desenvolvimento do país.
Como foi caracterizado, cada meio possui um determinado tipo de produto que costuma
transportar, porém existe uma grande interseção entre eles, o que os torna uma complexa rede
de concorrência. Seria possível, por exemplo, um carro novo ser transportado pela hidrovia,
rodovia ou pela ferrovia. Caberia ao comprador ponderar se a diferença de custo entre as
diferentes opções compensariam as diferenças de tempo de entrega do produto, conexões com
diferentes meios, entre outros fatores citados.
Uma vez que essa concorrência esteja estabelecida, algumas mudanças externas podem fazer
com que surjam novos fatores que modifiquem a estrutura de custos desse sistema. Um exemplo
seria um problema com uma ferrovia que faz o escoamento de um determinado produto, caso
essa deixe de ser uma alternativa viável por um determinado período de tempo, os meios
concorrentes poderão aumentar suas tarifas, já que um importante competidor está
temporariamente fora do mercado. Outra possibilidade seria a construção de uma nova ferrovia,
possibilitando a chegada do transporte ferroviário a uma região que antes era impossível, criando
assim uma concorrência com os meios já existentes, e fazendo com que todos ajustem para
baixo suas tarifas para tentar manter a sua fatia de mercado anterior.
Mudanças de preços das mercadorias
A mesma dinâmica de concorrência que existe entre os meios de transporte, também existe entre
os produtores dos bens que estão sendo transportados. Seja uma competição interna dentro do
espaço nacional ou uma competição com players de fora do país, o custo final do bem até a mão
dos consumidores é o que interessa quando estes estão consumindo. O preço final compreende
o preço de venda do produto mais o valor do frete.
Então apesar de um determinado produtor conseguir produzir com custos menores que seus
concorrentes, a distância até o consumidor final pode onerar o valor do produto final tornando-o
menos competitivo. Como os preços dos bens e dos transportes são relativamente conhecidos
entre os componentes desse sistema, quando um determinado produtor consegue produzir a um
custo menor, e ele não tem muitas alternativas viáveis de transporte, ambas as partes acabam se
beneficiando aumentando seus preços, para que o produto final seja apenas marginalmente mais
barato, apenas o suficiente para ganhar da concorrência. O transportador, sabendo que não
existem alternativas melhores para o produtor, aumenta a sua tarifa. O produtor aumenta seu
preço de venda, porém esbarra em um aumento da tarifa de transporte e não pode se aproveitar
completamente da sua eficiência produtiva.
Essa dinâmica se repete com todos os sistemas de produção e transporte do mundo, seja ele
nacional ou internacional. Um exemplo seria uma empresa que participa do mercado
internacional de uma determinada commodity. Se o preço desse bem cai no mercado mundial, o
produtor diminui o seu preço de venda, até o limite do seu custo marginal, acabando com todo o
excesso que ele conseguia gerar com aquela venda. No mesmo caminho, o transportador diminui
as suas tarifas até o limite do seu custo marginal, para que a comercialização daquele produto
continue existindo e ambas as partes lucrem com a produção e transporte do bem.
Esse efeito é muito importante pois não é trivial e nem facilmente observado, mas o transportador
está sujeito a riscos mais complexos que os da simples operação do meio de transporte, ele
também está sujeito aos riscos que afetam as empresas a quem presta serviço, pois sem elas,
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não existe mais serviço a ser prestado. E esse pensamento pode ser levado ao nível do produto,
já que uma empresa pode continuar existindo sem uma determinada linha de produto que usava
antes o serviço de transporte.
Metodologia / Modelo
Descrição do Modelo
A princípio a empresa escolhida para fazer a análise do novo modelo de concessão foi a América
Latina Logística (ALL), por ser a maior empresa do setor ferroviário brasileiro de capital aberto, o
que facilitaria a obtenção de informações detalhadas sobre a sua operação e seus resultados.
Porém ela compreende diferentes tipos de projetos e é a controladora de outras empresas
também do ramo de transporte logístico, assim prejudicaria a análise e tornaria o modelo muito
complexo, dificultando o entendimento da mudança específica de certas regras de concessão.
Então o modelo apresentado nesse trabalho utiliza o método do fluxo de caixa descontado e
observa apenas os projetos de operação direta de malhas ferroviárias da ALL. Eliminando assim
uma visão mais geral de uma grande empresa que pode explorar sinergias entre seus diferentes
projetos.
Quatro malhas de operação direta da ALL foram analisadas. A Malha Norte, Malha Sul, Malha
Paulista e Malha Oeste. Observadas separadamente elas formam unidades isoladas como se
fossem empresas completamente separadas, com financiamento individual, demanda exclusiva e
nenhum tipo de sinergia que as faria componente importante de um todo maior.
A Malha Norte foi escolhida como o principal objeto de estudo ao analisar os dados históricos
obtidos para a concessão, dentre todas as malhas, a Norte era uma das mais antigas. O fato de
possuírem um maior histórico possibilita o melhor entendimento de como aconteceu o aumento
de capacidade da malha. Por mais que a malha em muitos casos não tenha se expandido
fisicamente, ela pode aumentar o seu tku melhorando a sua eficiência, diminuindo tempo de
carga e descarga, melhora logística, desenvolvimento de tecnologias, reduzindo gargalos, etc.
Uma vez que o modelo for explicado, chegará ao valor do empreendimento, em seguida o
trabalho é modelar o a nova proposta de concessões do governo, onde a VALEC compraria toda
a capacidade de transporte das malhas, retirando o risco de demanda do projeto. Dessa forma
imagina-se que por ter uma volatilidade de demanda muito menor, seu volume transportado
atingirá sua capacidade total, porém o preço de venda do transporte será menor, e o valor final
da empresa será avaliado.
Descrição da Receita
A receita é composta pela quantidade de tku transportados multiplicados pela tarifa média por
tku. Cada trajeto da ferrovia possui uma tarifa específica, mas para fins de simplificação e
dificuldade em encontrar dados mais específicos referentes a cada ferrovia, utiliza-se no modelo
apenas a tarifa média, e seu crescimento padrão foi estabelecido como zero.
O volume de transporte varia de acordo com o produto que está sendo transportado. Existem
três tipos de grupo de produtos: as commodities agrícolas, os produtos intermodais e os
produtos puramente ferroviários.
Os puramente ferroviários são itens que historicamente sempre foram transportados por trens e
seu crescimento já está bastante estabelecido. Sendo assim seu crescimento previsto será o
crescimento do PIB brasileiro, por volta de 3% ao ano.
Os produtos agrícolas também são tipicamente transportados pela malha ferroviária, mas ainda
apresentam alguma expansão excedente, portanto foram projetados crescendo por volta de 4%
ao ano.
Por fim, os produtos intermodais são bens que não eram tipicamente transportados por trens,
mas o desenvolvimento tecnológico e a expansão das vias foram tornando esse meio cada vez
viável e de menor custo, portanto ainda apresenta uma grande expansão. Seu crescimento foi
definido como 5% ao ano.
Descrição dos Custos
Os custos são divididos tipicamente em custos fixos e variáveis de acordo com a sua natureza.
Alguns custos independem da quantidade de produto transportada, enquanto outros estão
fortemente ligados com o nível de atividade da empresa.
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Os custos fixos foram estimados baseando-se no que foi computado no último ano do
demonstrativo de resultados da ALL. Em prol da simplificação do modelo e da pouca informação
individual sobre cada uma das linhas dentro dos custos fixos, a melhor estimativa de sua
continuidade era repetir o que já vem acontecendo nos últimos trimestres.
A única exceção foram os gastos com manutenção, porque a empresa explicita um guidance
para os próximos anos para esse tópico. A ALL planeja gastar 800 milhões de reais por ano em
CAPEX, que compreende a manutenção e a melhoria das rodovias. Esse valor é dividido 50%
para cada um dos investimentos, sendo assim 400 milhões de reais seriam gastos por ano
apenas com a manutenção das malhas ferroviárias da empresa. Esse valor compreende a malha
Norte, Sul, Paulista e Oeste, então rateando-se conforme os seus gastos específicos, a Malha
Norte utiliza quase 125 milhões desse total, que foram divididos igualmente nos trimestres do
modelo.
Ao estimar o crescimento dos custos variáveis, foi utilizada como base a progressão do volume
transportado pela empresa ao longo dos próximos anos. Porém os gastos com combustíveis
foram reduzidos a 90% do crescimento do volume, com base na ideia que ao longo do tempo a
tecnologia vai se desenvolvendo e a própria renovação do maquinário vai substituindo aparelhos
antigos com um maior gasto por utilização por novos mais modernos, de forma que o consumo
de combustível se torna mais eficiente.
Encontrando o valor presente líquido do empreendimento
O modelo estruturado nesse trabalho utiliza o método do fluxo de caixa descontado. Sendo
assim projeta-se o fluxo de caixa futuro da empresa, faz-se um ajuste para encontrar o Free Cash
Flow to Firm (FCFF) e o desconta a uma taxa chamada de Custo Médio Ponderado do Capital
(WACC, Weighted Average Cost Of Capital).
Como se obtém o FCFF partindo do EBIT
Em uma avaliação financeira devem-se distinguir dados contábeis e dados gerenciais para se
chegar a conclusões mais coerentes sobre o que está sendo estudado. O lucro líquido de uma
empresa é um dado contábil, ele não representa exatamente a variação do caixa de uma
empresa ou a necessidade de financiamento da mesma, estes sim são dados gerenciais que
deveriam influenciar a análise em questão. O Free Cash Flow to Firm (FCFF) ou Fluxo de Caixa
Livre da Empresa representa essa variação do caixa da empresa, sem ajustes contábeis que não
representam entradas e saídas realmente monetárias.

Uma das maneiras de se chegar ao FCFF é partir do EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) ou
Lucro Antes dos Juros e Imposto de Renda (LAJIR) contábil da empresa, então o primeiro passo
a ser seguido é estimar qual será o EBIT da empresa ao longo dos próximos anos a serem
estudados. No caso da análise deste trabalho serão discutidas várias diferentes possibilidades de
fluxos que serão descritas detalhadamente na próxima sessão, mas de modo geral cada uma das
informações presentes no DRE (Demonstrativo do Resultado do Exercício) da empresa devem ser
projetadas, e suas implicações no Balanço devem ser levadas em consideração, e vice-versa.
Dessa forma obtém-se uma projeção contábil completa para os anos seguintes.
Uma vez que os EBIT futuros já foram estimados, eles serão ajustados ano a ano pelos outros
componentes da fórmula do FCFF, para que esse lucro passe a representar apenas modificações
no caixa da empresa. Como o EBIT não contém o pagamento dos impostos que afeta o caixa da
empresa, eles devem ser retirados do EBIT. Em seguida deve-se voltar com o valor da
depreciação que já foi tirada do EBIT, já que a depreciação é apenas uma representação de
perda de valor dos bens da empresa, e não uma saída real de caixa. Deve-se retirar também a
variação do Working Capital ou Capital de Giro, este já foi retirado do EBIT, porém o que deve-se
procurar é a sua variação de um período para o outro, ou seja, o quanto a mais ou a menos de
caixa foi necessário para as atividades comuns da empresa. Por fim deve-se retirar o CAPEX
(Capital Expenditure) ou o Gastos de Capital, uma vez que ele representa uma saída de caixa da
empresa e ele não está presente do DRE já que ele não é considerado um custo e sim um
investimento, um bem que retém valor e vai gerar lucros futuros. Como o DRE e o Balanço foram
projetados inteiramente, ano a ano, esses valores são facilmente encontrados, transformando o
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EBIT no FCFF, pronto para ser trazido a valor presente pelo WACC. Vale lembrar que as projeções
podem incluir a inflação ou apenas serem tratadas como dados reais, se incluírem a inflação
deverão ser trazidas a valor presente pelo WACC nominal, caso contrário pelo WACC real.
WACC – Custo Médio Ponderado do Capital
O Custo Médio Ponderado do Capital é encontrado através do custo do equity real e o custo da
dívida real ajustada pelo benefício fiscal, ambos ponderados pela sua estrutura de capital, o
percentual que se planeja ter em uma empresa entre os dois tipos de financiamento, o próprio ou
o de terceiros. Sendo assim, o próximo passo é obter os inputs para a fórmula do WACC: custo
do equity real, custo da dívida real e os percentuais do financiamentos entre ambos os tipos de
dívida.

onde:
: custo médio ponderado de capital;
: custo do equity;
: custo da
dívida; P: capital
próprio;
D: capital de terceiros ou dívida;
T: percentual da alíquota tributária.

Custo da dívida
O custo da dívida real ajustado é encontrado a partir do custo da dívida nominal, do imposto
médio pago pela empresa e pela taxa de inflação esperada para o período. O custo da dívida
nominal foi obtido através dos relatórios da empresa, que detalham o valor a ser pago de juros de
cada um dos instrumentos de dívida utilizados pela ALL na malha norte. Após uma simples
ponderação pelo tamanho de cada instrumento obtêm-se o custo médio nominal da dívida. O
imposto médio pago pela empresa foi obtido através de uma média dos últimos três anos dos
pagamentos feitos pela empresa. Para chegar à taxa de inflação esperada da empresa, partiu-se
da ideia de que a inflação futura será a mesma que a inflação média do passado dos últimos 4
anos. Esse intervalo foi o mesmo escolhido para diversas estimativas a partir de dados passados
para ser compatível com a nova realidade do mundo pós-crise do Subprime e durante a
resolução da atual crise das dívidas soberanas europeias.

: taxa de inflação

Encontrou-se um custo da dívida nominal de 8,13%, que ajustado pela taxa do imposto pago de
17,1%, chegou-se ao custo nominal ajustado de 6,74%. O custo da dívida real é 0,54%,
utilizando uma inflação média de 6,17%.
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Gráfico 1. Inflação histórica do Brasil
Custo do equity
A obtenção do custo do equity nominal é um pouco mais subjetiva já que os fatores de definição
de risco e retorno do setor, da empresa e do país são estimativas menos palpáveis. O custo da
dívida foi baseado em dados fornecidos pela própria empresa de instrumentos de captação que
foram utilizados no passado, porém o custo do equity não possui esse histórico. Sendo assim, foi
utilizado o modelo do CAPM (Capital Asset Pricing Model), que assume que o retorno requerido
do capital é proporcional ao coeficiente beta (β), que indica a variação do retorno requerido de
uma determinada empresa em relação ao comportamento do mercado acionário.

Onde:
: custo do equity nominal;
: taxa de retorno do ativo livre de risco;
: beta alavancado de acordo com o setor regulado;
: prêmio de risco do mercado acionário;
: prêmio de risco Brasil.

O primeiro passo para o desenvolvimento desse modelo foi estimar o coeficiente beta da
empresa. Este fator deve manter fortes relações entre empresas de mesma atividade, mesma
estrutura de capital e sob mesmos regimes regulatórios. São muitas variáveis para se
encontrarem várias empresas semelhantes com um histórico relevante para se tirar uma
estimativa, então foi utilizada uma técnica para alavancar um beta genérico de um mesmo país e
setor, para torná-lo a melhor estimativa da malha ferroviária sob a mesma estrutura de capital.
Existem estudos em mercados muito desenvolvidos, no caso deste trabalho o mercado
americano, que tem como objetivo encontrar o beta de diversas empresas de todos os setores
via o histórico da variação do preço de suas ações comparando-o com a variação do mercado.
Uma vez que se encontra o beta, ele é desalavancado, elas então são separadas por setores e
uma média é feita desses indicadores, removendo assim aquelas variáveis que eram difíceis de
serem estimadas, pois esse beta médio representa empresas de mesmo grau de endividamento,
no caso zero pois são desalavancadas, mesmo regime regulatório pois a pesquisa é feita no
mesmo país, e mesma atividade, já que foram separadas setorialmente.
Neste trabalho foi utilizado um estudo do Aswath Damodaran que é atualizado regularmente, no
qual ele já calcula o beta desalavancado de vários setores de empresas americanas. No caso o
beta desalavancado médio de empresas do setor ferroviário nos Estados Unidos é 0,90. A
regulação americana e brasileira não são idênticas, o que poderia gerar uma diferença no beta
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desalavancado médio do setor nos diferentes países, mas eles serão considerados iguais a fim
de simplificação.
A seguir o beta será alavancado para que ele reflita o grau de endividamento da empresa. O
método utilizado tem como fontes de informação o percentual de dívida com relação ao equity da
empresa, a taxa do imposto pago pela empresa e o beta desalavancado, segundo a seguinte
fórmula:

: é o beta estimado;
: é o beta desalavancado do
setor;
P: valor da participação do capital próprio na empresa;
D: valor da participação do capital de terceiros na
empresa; T: percentual da alíquota de impostos.

O próximo passo na obtenção das informações para o uso da fórmula do CAPM é encontrar o
retorno esperado do mercado e a taxa livre de risco. A última foi definida como sendo a taxa de
juros de longo prazo (10 anos) dos Estados Unidos, por ser considerada a taxa com o menor
risco de não pagamento de suas obrigações. Pegou-se a média dos últimos 4 anos já que ela
reflete melhor a estimativa para os anos seguintes, e esse título tem uma duration de 8,8 que é
compatível com o indicador de risco do Brasil que será apresentado mais adiante.

Gráfico 2. Histórico da Treasury de 10 anos
Para que a análise seja mais coerente, como foram utilizados o beta americano e a taxa de juros
americana, foi utilizado um dos mais importantes índices de ações americanos, o S&P500, para
encontrar o retorno esperado do mercado. Foi utilizado um histórico do retorno dos últimos 4
anos para definir a retorno médio esperado.
Por fim, para completar os dados do CAPM, foi preciso ajustar o risco desses dados americanos
para a realidade brasileira, acrescentando o risco país do Brasil. Como foi definido na nota
técnica 373/2008 ANEEL, o risco país pode ser entendido como o risco adicional que um projeto
incorre ao ser desenvolvido em um determinado país ao invés de outro país com economia
estável. Procura então medir a desconfiança dos investidores quanto ao cumprimento ou não do
reembolso prometido pelo devedor soberano na data de vencimento dos títulos por ele emitidos,
ou seja, o investidor está interessado em quanto deveria ser recompensado por aplicar em papéis
que embutem certa possibilidade de default. O mercado financeiro internacional tem adotado
como indicador do risco país o índice EMBI+ (Emerging Markets Bond Index Plus), ou Índice de
Títulos dos Mercados Emergentes. Este índice tenta medir com maior precisão o risco país diário
para 20 países. A metodologia de cálculo desse índice considera o spread soberano – que é o
diferencial do rendimento do título doméstico do país de interesse em relação ao título norteamericano de prazo equivalente. Assim, para o cálculo do prêmio de risco Brasil, utilizou-se a
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série histórica diária do índice Emerging Markets Bonds Index Plus relativo ao Brasil
(EMBI+Brazil).
Também foi utilizada uma janela de 4 anos para a média desse indicador e encontrou-se 2,1%.
Ele tem uma duration de 8,1, compatível com a taxa de juros americana de 10 anos que foi
utilizada anteriormente. Ao se somar os membros encontrados para a fórmula do CAPM
encontramos o custo do equity nominal em dólares de 7,34%.

Gráfico 3. Histórico do índice EMBI+BR
Agora que o custo do equity nominal foi encontrado, pode-se calcular o custo do equity real.
Lembrando que o custo do equity nominal foi todo calculado com dados referentes aos Estados
Unidos, será preciso ajustá-lo pela taxa de inflação do mesmo país. Partindo do mesmo princípio
de utilizar a janela de 4 anos, a média da inflação americana encontrada foi de 1,74%, assim o
custo do equity real encontrado foi de 5,50%.

Gráfico 4. Inflação histórica dos Estados Unidos
As ponderações entre o custo do equity real e o custo da dívida real ajustada são feitos através
do quanto que se espera ter de cada um desses tipos de financiamento na empresa nos
próximos anos. Foi replicada para o futuro a estrutura de capital atual da malha norte, já que ela
atua há muitos anos no mercado e não tem muito gasto com CAPEX e nem planeja expansões
futuras.
Portanto, ao ponderarmos o custo do equity real encontrado de 5,50% pelo seu percentual no
total da dívida da empresa de 58%, e o custo da dívida real ajustado de 0,54% pela sua
participação de 42%, encontra-se o Custo Médio Ponderado do Capital real de 3,42%. Essa será
a taxa utilizada para trazer a valor presente os fluxos de caixa estimados futuros da empresa nos
diferentes cenários a serem estudados.
Tabela 1. Cálculo do WACC real
Estrutura de capital
Capital próprio

58%

Capital de terceiros

42%
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Custo do capital próprio
Taxa livre de risco

2.33%

Imposto

17.1%

Prêmio de risco de mercado

2.05%

Beta médio desalavancado

90.4%

Beta médio alavancado

145%

Prêmio de risco país

2.1%

Custo de capital de terceiros
Custo da dívida nominal

6.74%

Taxa de inflação médio BR

6.17%

Custo da dívida real

0.54%

Custo médio ponderado
WACC real

3.42%

Resultados
Cenário 1 - Situação Atual
Uma vez que o modelo está pronto, o próximo passo é definir as premissas principais que regem
o crescimento de cada conta do DRE e do Balanço, para que possamos analisar o resultado final
da empresa, traduzido em forma do valor presente do fluxo do FCFF pela taxa do WACC real.
Primeiro será exposto o caso base, um cenário onde as regras antigas de concessão ainda estão
valendo, onde a Malha Norte tem o risco de demanda de seu transporte e pode escolher o preço
que vende seus produtos.
As receitas foram estimadas de forma que seu crescimento fosse modesto, já que não existe
nenhum tipo de plano atual para expandir a malha. A linha de produtos puramente ferroviários,
aqueles que são transportados tipicamente por trens há muito tempo, foram considerados
produtos já maduros, com crescimento real perto do crescimento real do PIB futuro, que foi
estimado em 3%. A linha de commodities agrícolas ainda não está 100% amadurecida, existindo
espaço assim para expansão um pouco maior ao longo do tempo, tanto de melhora logística
quanto de aumento de número de clientes, então foi considerado um crescimento real de 4%. Os
produtos intermodais são uma linha muito mais nova, de produtos que não eram tipicamente
transportados por vias férreas e com o desenvolvimento tecnológico das locomotivas foi-se
abrindo espaço para transportar produtos mais sensíveis, perecíveis, ou com necessidades
especiais de transporte, então foi estimado um crescimento de 5% para o futuro dessa linha.
Com relação aos preços, as principais premissas utilizadas foram que nenhum tipo de
competição foi acrescentada à situação base, os preços dos produtos transportados foram
considerados com crescimento de preço real zero então não vimos motivos para alteração de
preços do transporte.

Gráfico 5. Evolução do volume e da tarifa projetados ao longo do tempo
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Os custos são divididos em dois grupos, os custos variáveis e os custos fixos. Quanto aos
variáveis, seu componente mais representativo é o gasto com combustíveis, que varia de acordo
com o volume de transporte feito através malha. Ainda foi estimada uma economia para prever
um ganho de eficiência das máquinas com o desenvolvimento tecnológico e com a atualização
de vagões antigos. Assim o crescimento dos combustíveis foi fixado em 90% do crescimento
total das receitas, que compreende a média ponderada dos crescimentos de produtos puramente
ferroviários, commodities agrícolas e produtos intermodais, chegando a um valor de 3,5% real
por ano. A outra parte dos custos variáveis são agregados e terceiros, que também variam com o
volume transportado, mas não foi previsto nenhum tipo de ganho de eficiência então seu
crescimento ficou em 3,9% ao ano.
O crescimento dos custos fixos foi fixado em 1% ao ano, apenas para estimar um aumento de
mão-de- obra, depreciação e outros que podem vir a ser necessários já que vai haver um
crescimento mais forte de volume transportado ao longo dos anos. Novos trabalhadores vão ser
necessários para suportar os novos volumes, o maquinário vai ser mais exigido provocando um
maior desgaste, etc.

Gráfico 6. Evolução dos custos variáveis e fixos projetados ao longo do tempo
As outras despesas operacionais e não-operacionais foram pensadas da mesma forma que os
custos fixos, estimou-se um pequeno crescimento de 1% para levar em conta o crescimento de
volume de transporte ao longo dos anos.
O capital de giro e os resultados financeiros permaneceram iguais ao longo do tempo, pois não
havia motivos para incrementá-los já que não vai ocorrer nenhuma mudança significativa na
empresa em termos de mudança de estratégia ou de financiamento.
Sendo assim chegou-se ao valor presente do caso base da empresa de R$ 73.437 milhões de
reais ao longo dos próximos 64 anos restantes da concessão da Malha Norte. Esse número será
a comparação principal para a definição se as mudanças propostas para o novo modelo de
regulação e para os diferentes cenários traçados serão melhores ou piores do ponto de vista da
empresa.
É importante analisarmos as sensibilidades individuais de cada um dos fatores estimados para a
empresa para que se possa entender de onde vêm as maiores diferenças e quais são as escolhas
mais críticas e maiores fontes de erro de estimação do modelo apresentado. Isso será feito
sempre mantendo todos os fatores inalterados da forma que foram descritos anteriormente,
variando os valores de apenas uma variável de cada vez e calculando o valor presente da
empresa em cada um desses novos pontos. Lembrando que os fatores que dependem da receita
continuarão dependendo dela nas sensibilidades, por exemplo, se a receita aumenta, os custos
de combustível cresceram 90% do crescimento dela.
Ao variar as premissas de crescimento do volume, manteve-se o padrão do crescimento dos
produtos puramente ferroviários com o menor crescimento já que estão há mais tempo
estabelecidos, enquanto as commodities crescem 1% a mais e os intermodais crescem 2% a
mais, dadas as características já citadas das commodities ainda estarem ainda em ascensão e os
intermodais estarem entrando mais recentemente no mercado devido à modernização. A cada
1% de crescimento que foi acrescentado por ano ao longo de todo o período da concessão,
percebe-se um crescimento exponencial do valor da empresa. O tamanho do movimento do valor
presente ao crescimento do volume mostra o quão importante essa estima é para o modelo.
Tabela 2. Diferentes cenários de crescimento do volume e os valores presentes que eles resultam.
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Commoditi
es

Intermoda
is

Ferroviári
os

Total

Valor
Presente

-3.0%

-2.0%

-4.0%

-3.1%

-8,764

-2.0%

-1.0%

-3.0%

-2.1%

-5,439

-1.0%

0.0%

-2.0%

-1.1%

-969

0.0%

1.0%

-1.0%

-0.1%

5,193

1.0%

2.0%

0.0%

0.9%

13,903

2.0%

3.0%

1.0%

1.9%

26,517

3.0%

4.0%

2.0%

2.9%

45,199

4.0%

5.0%

3.0%

3.9%

73,437

5.0%

6.0%

4.0%

4.9%

116,88
0

6.0%

7.0%

5.0%

5.9%

184,72
9

7.0%

8.0%

6.0%

6.9%

292,02
8

Gráfico 7. Sensibilidade do valor presente em função do crescimento do volume.
A tarifa foi variada em dois padrões diferentes, no primeiro o crescimento foi totalmente
concentrado no primeiro ano, uma tentativa de simular uma mudança brusca de preços, e
permanece sem crescimento até o fim da concessão. É interessante observar que cortar o preço
pela metade implica em um movimento de ordem muito maior no valor presente, uma alusão
direta ao que aconteceria ao preço da ação da empresa caso essa mudança de preços
ocorresse.
Tabela 3. Diferentes cenários de crescimento da tarifa concentrados no primeiro ano e os valores
presentes que eles resultam.
Tarifa

VP

-50.0%

7,711

-40.0%

20,856

-30.0%

34,001

-20.0%

47,147

-10.0%

60,292

0.0%

73,437

10.0%

86,582

20.0%

99,727
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30.0%

112,872

40.0%

126,017

50.0%

139,162

Gráfico 8. Sensibilidade do valor presente em função do crescimento da tarifa concentrado no
primeiro ano.
O segundo simula um crescimento constante de preços ao longo do período da concessão.
Percebe-se que assim como no crescimento do volume, o crescimento de preços também forma
um padrão exponencial de crescimento do valor presente.
Tabela 4. Diferentes cenários de crescimento constante da tarifa espalhados ao longo da
concessão e os valores presentes que eles resultam
Tarifa

VP

-1.0%

36,432

-0.8%

42,631

-0.6%

49,375

-0.4%

56,717

-0.2%

64,716

0.0%

73,437

0.2%

82,952

0.4%

93,342

0.6%

104,69
5

0.8%

117,10
7

1.0%

130,68
6
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Gráfico 9. Sensibilidade do valor presente em função do crescimento constante da tarifa
espalhado ao longo da concessão.
O crescimento dos custos variáveis manteve o padrão do combustível representar 90% do
crescimento dos terceiros, com o intuito de simular o ganho de eficiência a medida que as
máquinas forem evoluindo e forem sendo substituídas. Percebe-se que para o mesmo
movimento do crescimento de 1% que foi usado para o volume, a alteração obtida no valor
presente nesse caso é de ordem bem menor.
Tabela 5. Diferentes cenários de crescimento dos custos variáveis e os valores presentes que eles
resultam.
Combustív
el

Terceiros

Total

Valor
Presente

0.5%

0.9%

0.6%

91,146

1.5%

1.9%

1.6%

87,388

2.5%

2.9%

2.6%

81,935

3.5%

3.9%

3.6%

73,854

4.5%

4.9%

4.6%

61,653

5.5%

5.9%

5.6%

42,929

6.5%

6.9%

6.6%

13,790

7.5%

7.9%

7.6%

-32,081

Gráfico 10. Sensibilidade do valor presente em função do crescimento dos custos variáveis.
Os custos fixos, despesas operacionais, não-operacionais e outros foram variados ao mesmo
tempo já que são variáveis de valor mais baixo na contabilidade da empresa. Variações de 1%
nessas contas representaram uma baixa alteração do valor presente.
Tabela 6. Diferentes cenários de crescimento dos custos fixos, despesas e outros e os valores
presentes que eles resultam.
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Fixos

Despesas

Outros

Valor
Presente

-4.0
%

-4.0%

-4.0%

86,81
4

-3.0
%

-3.0%

-3.0%

85,44
2

-2.0
%

-2.0%

-2.0%

83,65
4

-1.0
%

-1.0%

-1.0%

81,26
7

0.0%

0.0%

0.0%

78,00
5

1.0%

1.0%

1.0%

73,43
7

2.0%

2.0%

2.0%

66,88
8

3.0%

3.0%

3.0%

57,29
4

4.0%

4.0%

4.0%

42,95
1

Gráfico 11. Sensibilidade do valor presente em função do crescimento dos custos fixos,
despesas e outros.
Por fim, é interessante analisar a variação conjunta das duas variáveis mais importantes segundo
a análise das sensibilidades anterior. Pode-se observar que pequenas mudanças em ambas as
variáveis gera uma alteração brutal do valor da empresa. Como exemplo, for modificada a
premissa de crescimento em 0,2% para cima, enquanto aumenta-se o crescimento 1% no
mesmo sentido no volume, o valor da empresa cresce quase 80%.
Tabela 7. Variação simultânea das premissas de crescimento de volume e tarifas ao longo da
concessão e o valor financeiro da empresa que eles representam.
Receita\Tarif
a

-1.0%

-0.8%

-0.6%

-0.4%

-0.2%

0.0%

0.2%

0.4%

0.6%

0.8%

1.0%

-3.1%

-12,110

-11,505

-10,86
9

-10,20
2

-9,501

-8,764

-7,988

-7,171

-6,309

-5,399

-4,439

-2.1%

-9,840

-9,051

-8,220

-7,343

-6,417

-5,439

-4,403

-3,307

-2,145

-912

398

-1.1%

-6,892

-5,843

-4,731

-3,551

-2,299

-969

446

1,953

3,558

5,271

7,100

-0.1%

-2,971

-1,541

-18

1,606

3,340

5,193

7,174

9,295

11,568

14,005

16,622

0.9%

2,379

4,374

6,511

8,802

11,261

13,903

16,743

26,645

30,477

1.9%

9,869

12,718

15,786

19,094

22,663

26,517

30,682

35,189

40,068

45,356

51,091

2.9%

20,623

24,783

29,286

34,166

39,457

45,199

51,436

58,217

65,594

73,625

82,375

19,801

23,094
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3.9%

36,432

42,631

49,375

56,717

64,716

73,437

82,952

93,342

104,695

117,107

130,68
6

4.9%

60,175

69,586

79,868

91,111

103,412

116,88
0

131,63
4

147,809

165,550

185,020

206,40
1

5.9%

96,515

111,031

126,95
5

144,43
5

163,632

184,72
9

207,92
5

233,443

261,528

292,453

326,52
3

6.9%

153,03
8

175,738

200,72
8

228,25
4

258,586

292,02
8

328,91
5

369,618

414,551

464,173

518,99
3

Tabela 8. Variação simultânea das premissas de crescimento de volume e tarifas ao longo da
concessão e o percentual da mudança do valor da empresa que eles representam.
Receita\Tarif
a

-1.0%

-0.8%

-0.6%

-0.4%

-0.2%

0.0%

0.2%

0.4%

0.6%

0.8%

1.0%

-3.1%

-116
%

-116%

-115%

-114%

-113
%

-112%

-111%

-110%

-109%

-107%

-106%

-2.1%

-113
%

-112%

-111%

-110%

-109
%

-107
%

-106%

-105%

-103%

-101%

-99%

-1.1%

-109
%

-108%

-106%

-105%

-103
%

-101
%

-99%

-97%

-95%

-93%

-90%

-0.1%

-104
%

-102%

-100%

-98%

-95%

-93%

-90%

-87%

-84%

-81%

-77%

0.9%

-97%

-94%

-91%

-88%

-85%

-81%

-77%

-64%

-58%

1.9%

-87%

-83%

-79%

-74%

-69%

-64%

-58%

-52%

-45%

-38%

-30%

2.9%

-72%

-66%

-60%

-53%

-46%

-38%

-30%

-21%

-11%

0%

12%

3.9%

-50%

-42%

-33%

-23%

-12%

0%

13%

43%

59%

78%

4.9%

-18%

-5%

9%

24%

41%

59%

79%

101%

125%

152%

181%

5.9%

31%

51%

73%

97%

123%

152%

183%

218%

256%

298%

345%

6.9%

108%

139%

173%

211%

252%

298%

348%

403%

-73%

27%

-69%

465%

532%

607%

Cenário 2 – Nova regra de concessão com a Valec
O segundo cenário que foi analisado é uma simulação do novo modelo de concessão proposto
para o futuro. A VALEC compraria toda a oferta de transporte da empresa, tirando todo o risco da
receita, porém essa compra seria a um preço bem mais baixo do que o que seria praticado
normalmente.
O volume foi projetado pensando primeiro no ganho instantâneo da empresa ao ver toda a sua
capacidade de transporte sendo vendida instantaneamente, e segundo em uma reorganização e
melhoria logística que possibilitaria essa capacidade se elevar ao melhor gerir os processos
envolvidos. O ganho com a venda instantânea foi estimado em 70% e a melhoria logística foi
estimada em 30%. Dessa forma, concentrado no espaço de 1 ano, Malha Norte passa a vender
100% a mais de transporte do que era vendida no caso base em um curto espaço de tempo, e
até o fim da concessão os volumes crescem na mesmo velocidade do cenário base, 4% para as
commodities, 5% para os produtos intermodais e 3% para os puramente ferrosos.
Se por um lado a Malha Norte passa a vender 100% a mais do que o caso base, o preço que a
VALEC compra esse transporte é bastante mais baixo. Esse preço deve ser suficiente para
repassar 20% de economia ao consumidor final e ainda pagar todos os custos de sua operação
e as possíveis faltas de demanda para o transporte que agora ela vai revender para os
demandantes. O preço de venda foi estimado em 50% a menos do que era praticado
anteriormente, mudança essa que deve entrar em vigor ao longo do primeiro ano e fica constante
até o final da concessão, como foi estimado para o caso base.
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Gráfico 12. Evolução do volume e da tarifa projetados ao longo do tempo
Os custos variáveis variam de acordo com a receita, então eles ficaram relativamente mais
custosos. Quanto mais transporte é vendido, mais se gasta com combustível e com itens
relacionados a sua operação direta. Assim como no cenário base, está previsto um ganho de
eficiência das máquinas ao longo do tempo, então o crescimento do consumo de combustível é
somente 90% do crescimento da receita.
Não houveram modificações nas premissas dos custos fixos, despesa, não-operacionais, capital
de giro, resultados financeiros e outros.

Gráfico 13. Evolução dos custos variáveis e fixos projetados ao longo do tempo
Sendo assim, o cenário com a presença da VALEC como compradora da oferta chegou a um
valor da empresa de R$ 42.210 milhões. É um resultado 42% menor do que o cenário em que a
empresa continua operando da mesma forma que se vê hoje, mostrando que se fossem
exatamente esses os termos da troca de regras de concessão, a empresa seria muito
prejudicada. É curioso pensar que ao dobrar o volume e dividir por dois o preço se chega ao
mesmo valor de receita, o que deveria levar a um mesmo valor da empresa se comprados o
cenário 1 com o 2, porém os custos variáveis não variam com a receita e sim com o volume,
então eles foram quase duplicados nesse processo, explicando o porque dessa grande
diminuição no valor da empresa. Vale lembrar que algumas das premissas podem se revelar
bastante otimistas, casos em que a empresa não consegue o gigantesco crescimento de 100%
ou que a VALEC compra a oferta de transporte a um preço ainda menor podem diminuir muito
mais o valor da empresa, como será analisado nas sensibilidades a seguir.
Como no segundo cenário a grande mudança em relação à receita acontece toda no primeiro
ano, é esse crescimento que será analisado agora, e não mais o crescimento até o fim da
concessão. Mantendo a premissa básica de 50% de queda de preço, pode-se observar que para
chegar a um valor mais próximo da empresa do que foi encontrado no primeiro cenário seria
necessário um aumento de quase 200% na receita.
Tabela 9.Diferentes cenários de crescimento do volume concentrados no primeiro ano e os
valores presentes que eles resultam.
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Total

Valor
Presente

0.0%

6,277

20.0%

13,464

40.0%

20,650

60.0%

27,837

80.0%

35,023

100.0%

42,210

120.0%

49,396

140.0%

56,583

160.0%

63,769

180.0%

70,955

200.0%

78,142

Gráfico 14. Sensibilidade do valor presente em função do crescimento do volume concentrado no
primeiro ano.
Analisando a mudança de preços, ao longo do primeiro ano da mudança, pode-se observar que
uma variação de 10% faz uma diferença enorme para o valor da empresa. Para se obter um
valuation parecido com a situação sem a VALEC, seria necessário cortar o valor da tarifa em
menos de 40%, mantendo o aumento de 100% na receita.
Tabela 10. Diferentes cenários de crescimento da tarifa concentrados no primeiro ano e os
valores presentes que eles resultam.
Tarifa

VP

-90.0%

-58,918

-80.0%

-33,636

-70.0%

-8,354

-60.0%

16,928

-50.0%

42,210

-40.0%

67,492

-30.0%

92,774

-20.0%

118,056

-10.0%

143,337

0.0%

168,619
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10.0%

193,901

Gráfico 15. Sensibilidade do valor presente em função do crescimento da tarifa concentrado no
primeiro ano.
No caso que se mantem os 100% de aumento de receita e os 50% de diminuição de tarifa no
primeiro ano, optou-se também por estudar o que aconteceria se os preços continuassem
aumentando ou diminuindo ao longo do período da concessão. Mesmo se a situação inicial do
cenário 2 for mantida, apenas aumentando o crescimento da tarifa ao longo da concessão pode
fazer com que a situação se equilibre e torne a proposta vantajosa para a empresa.
Tabela 11. Diferentes cenários de crescimento constante da tarifa espalhados ao longo da
concessão e os valores presentes que eles resultam.
Tarifa

VP

-1.0%

7,547

-0.8%

13,371

-0.6%

19,698

-0.4%

26,577

-0.2%

34,061

0.0%

42,210

0.2%

51,088

0.4%

60,769

0.6%

71,330

0.8%

82,861

1.0%

95,457

Gráfico 16. Sensibilidade do valor presente em função do crescimento constante da tarifa
espalhado ao longo da concessão.
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Observando a sensibilidade dos custos variáveis, percebe-se que sua mudança altera mais o
valor da empresa do que no primeiro cenário. A explicação se deve ao fato desses custos
variarem de acordo com o volume transportado, e nesse caso como o volume é 100% maior, os
custos impactam mais o valuation.
Tabela 12. Diferentes cenários de crescimento dos custos variáveis e os valores presentes que
eles resultam.
Combustível

Terceiros

Total

Valor
Presente

0.5%

0.9%

0.6%

74,093

1.5%

1.9%

1.6%

67,278

2.5%

2.9%

2.6%

57,439

3.5%

3.9%

3.6%

42,945

4.5%

4.9%

4.6%

21,203

5.5%

5.9%

5.6%

-11,930

6.5%

6.9%

6.6%

-63,106

7.5%

7.9%

7.6%

-143,039

Gráfico 17. Sensibilidade do valor presente em função do crescimento dos custos variáveis.
Os custos fixos, despesas e outros variam da mesma forma como variaram no primeiro cenário.
As alterações aplicadas ao cenário 2 não tornaram esses gastos mais relevantes.
Tabela 13. Diferentes cenários de crescimento dos custos fixos, despesas e outros e os valores
presentes que eles resultam.
Fixos

Despesas

Outros

Valor
Presente

-4.0%

-4.0%

-4.0%

55,587

-3.0%

-3.0%

-3.0%

54,215

-2.0%

-2.0%

-2.0%

52,427

-1.0%

-1.0%

-1.0%

50,040

0.0%

0.0%

0.0%

46,778

1.0%

1.0%

1.0%

42,210

2.0%

2.0%

2.0%

35,661

3.0%

3.0%

3.0%

26,067

4.0%

4.0%

4.0%

11,724
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Gráfico 18. Sensibilidade do valor presente em função do crescimento dos custos fixos,
despesas e outros.
Finalmente na análise da alteração simultânea de volume e tarifas durante o primeiro ano e
mantendo as outras variáveis intactas, mostra o espectro de alternativas que fariam a empresa
estar tão ou mais confortável com o cenário 2 em comparação ao cenário 1. Existe um conjunto
grande de valores que estão localizados no canto inferior direito que resultam em um valor
presente maior que R$ 73.437 milhões, que embora menos prováveis que o cenário base que foi
utilizado, seriam opções favoráveis à empresa no caso da adoção das novas regras de
concessão.
Tabela 14. Variação simultânea das premissas de crescimento de volume e tarifas concentradas
no primeiro ano e o valor financeiro da empresa que eles representam.
Receita\Tarif
a

-75.0%

-70.0
%

-65.0%

-60.0
%

-55.00
%

-50.0%

-45.00
%

0.0%

-25,325

-19,00
5

-12,684

-6,364

-43

6,277

20.0%

-24,459

-16,87
5

-9,290

-1,706

5,879

40.0%

-23,593

-14,74
5

-5,896

2,953

60.0%

-22,727

-12,61
5

-2,502

80.0%

-21,861

-10,48
5

100.0%

-20,995

120.0%

-20,129

-40.0%

-35.0%

-30.0%

-25.0%

12,598

18,918

25,239

31,559

37,880

13,464

21,048

28,633 36,217

43,802

51,387

11,801

20,650

29,499

38,347

47,196

56,045

64,894

7,611

17,724

27,837

37,949

48,062

58,175

68,288

78,401

892

12,269

23,646

35,023

46,400

57,777

69,154

80,531

91,908

-8,354

4,287

16,928

29,569

42,210

54,851

67,492

80,133

-6,224

7,681

21,586

35,491

49,396

63,301

77,206

91,111

92,774

105,016

118,92
1

140.0%

-19,263

-4,094

11,075

26,244

41,413

56,583

71,752

86,921

102,09
0

160.0%

-18,397

-1,964

14,469

30,902

47,336

63,769

80,202

96,636

113,06
9

129,502

145,93
5

106,35
0

124,04
8

141,745

159,44
2

116,06
5

135,02
6

153,988

172,94
9

180.0%
200.0%

-17,531
-16,665

166
2,296

17,863
21,258

35,561
40,219

53,258
59,180

70,955
78,142

88,653
97,103

117,259

105,41
5

132,42
8

Tabela 15. Variação simultânea das premissas de crescimento de volume e tarifas concentradas
no primeiro ano e o percentual da mudança do valor da empresa que eles representam.
Receita\Tarif
a

-75.0
%

-70.0
%

-65.0
%

-60.0
%

-55.0
%

-50.0
%

-45.0%

0.0%

-160
%

-145%

-130%

-115%

-100
%

-85%

-70%

-55%

20.0%

-158
%

-140%

-122%

-104%

-86%

-68%

-50%

-32%

40.0%

-156
%

-135%

-114%

-93%

-72%

-51%

-30%

-9%

60.0%

-154
%

-130%

-106%

-82%

-58%

-34%

-10%

80.0%

-152
%

-125%

-98%

-71%

-44%

-17%

100.0%

-150
%

-120%

-90%

-60%

-30%

0%

-40.0%

-35.0
%

-30.0
%

-25.0%

-40%

-25%

-10%

-14%

4%

22%

12%

33%

54%

14%

38%

62%

86%

10%

37%

64%

91%

118%

30%

60%

90%

120%

150%
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120.0%

-148
%

-115%

-82%

-49%

-16%

17%

50%

140.0%

-146
%

-110%

-74%

-38%

-2%

34%

70%

160.0%

-144
%

-105%

-66%

-27%

12%

51%

180.0%

-142
%

-100%

-58%

-16%

26%

200.0%

-139
%

-95%

-50%

-5%

40%

83%

116%

149%

182%

106%

142%

178%

214%

90%

129%

168%

207%

246%

68%

110%

152%

194%

236%

278%

85%

130%

175%

220%

265%

310%

Cenário 3 – Presença de concorrência
Um terceiro cenário foi imaginado apenas a título de comparação que tenta simular outra
empresa entrando no mesmo mercado da Malha Norte, disputando o seu volume de transporte e
competindo por melhores preços. Esse caso se torna um pouco mais complexo, pois além do
estudo da variação instantânea de preços e volume vendidos, pode afetar o crescimento futuro
da empresa, e essas três variáveis vão ser estudadas simultaneamente.
A situação padrão para o terceiro cenário seria uma queda de 20% imediata de volume de
materiais transportados. Esse valor foi pensado baixo para simular uma empresa entrante que
não tem o tamanho ainda da empresa já estabelecida, porém nas matrizes de sensibilidade
pode-se simular outras divisões de mercado para empresas entrantes de maior porte que
roubariam um percentual maior do volume de transportes.
Outro fator importante para o volume é o crescimento futuro, será que ele seria ser o mesmo com
outro competidor no mercado? Como uma matriz com três variáveis seria muito difícil de ser lida,
optou-se por estudar as mesmas variações de preço e volume imediatos em três situações
diferentes de crescimento: o crescimento padrão utilizado no cenário 1 e 2, uma situação mais
forte e outra mais fraca.
O valor das tarifas também é afetado imediatamente em 20%. Em busca de uma maior fatia do
mercado a empresa entrante começa com preços mais acessíveis até que a briga por preços
entre ambas as empresas estabiliza.
A conclusão final é que a entrada de um concorrente afeta mais ainda o valor da empresa do que
o cenário 2, chegando a R$ 29.429 milhões. É interessante observar também que todas as
situações que o valor da empresa é menor do que zero fazem com que o investimento nela não
tenha retorno, sendo preferível a descontinuação da mesma. Esse seria o caso se uma empresa
muito grande entrasse e repartisse 50% do mercado, com a competição de preços diminuindo
35% da tarifa. Ainda mais preocupante seria se uma empresa menor mas com um custo muito
baixo entrasse diminuindo 50% do valor da tarifa, dessa forma até os 20% a menos de volume já
tornariam a operação inviável para a Malha Norte.
Se o caso de crescimento mais baixo for observado, que é uma possibilidade bastante plausível,
uma diminuição de 40% no preço já tornaria o investimento não lucrativo.
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Tabela 16. Variação simultânea das premissas de crescimento de volume e tarifas concentradas
no primeiro ano e o valor financeiro da empresa que eles representam. Ao longo do resto da
concessão foi utilizada a premissa de crescimento de 4%, 5% e 3% para commodities,
intermodais e ferroviários, respectivamente.
Receita\Tarif
a

-50.0
%

-45.0
%

-40.0
%

-35.0
%

-30.0
%

-25.0%

-50.0%

-11,68
9

-8,529

-5,369

-2,208

952

-45.0%

-9,893

-6,416

-2,940

536

-40.0%

-8,096

-4,304

-511

-35.0%

-6,299

-2,191

-30.0%

-4,503

-25.0%

-20.0%

-15.0
%

-10.0%

-5.00
%

0.0%

4,112

7,272

10,43
3

13,593

16,753

19,91
3

4,013

7,489

10,965

14,44
1

17,918

21,394

24,87
0

3,281

7,073

10,866

14,658

18,45
0

22,242

26,035

29,82
7

1,917

6,026

10,134

14,242

18,351

22,45
9

26,567

30,676

34,78
4

-78

4,346

8,770

13,195

17,619

22,043

26,46
8

30,892

35,316

39,74
1

-2,706

2,034

6,775

11,515

16,255

20,996

25,736

30,47
7

35,217

39,957

44,69
8

-20.0%

-909

4,147

9,203

14,260

19,316

24,373

29,429

34,48
5

39,542

44,598

49,65
5

-15.0%

887

6,260

11,63
2

17,004

22,377

27,749

33,122

38,49
4

43,867

49,239

54,61
1

-10.0%

2,684

8,372

14,06
1

19,749

25,438

31,126

36,815

42,50
3

48,191

53,880

59,56
8

-5.0%

4,480

10,48
5

16,48
9

22,494

28,498

34,503

40,507

46,51
2

52,516

58,521

64,52
5

0.0%

6,277

12,59
8

18,91
8

25,239

31,559

37,880

44,200

50,52
1

56,841

63,162

69,48
2

Tabela 17. Variação simultânea das premissas de crescimento de volume e tarifas concentradas
no primeiro ano e o percentual da mudança do valor da empresa que eles representam. Ao longo
do resto da concessão foi utilizada a premissa de crescimento de 4%, 5% e 3% para
commodities, intermodais e ferroviários, respectivamente.
Receita\Tarif
a

-50.0
%

-45.0
%

-40.0
%

-35.0
%

-30.0
%

-25.0
%

-20.0%

-15.0
%

-10.0
%

-5.00%

0.0%

-50.0%

-140
%

-129%

-118%

-108%

-97%

-86%

-75%

-65%

-54%

-43%

-32%

-45.0%

-134
%

-122%

-110%

-98%

-86%

-75%

-63%

-51%

-39%

-27%

-15%

-40.0%

-128
%

-115%

-102%

-89%

-76%

-63%

-50%

-37%

-24%

-12%

1%

-35.0%

-121
%

-107%

-93%

-80%

-66%

-52%

-38%

-24%

-10%

4%

18%

-30.0%

-115
%

-100%

-85%

-70%

-55%

-40%

-25%

-10%

5%

20%

35%

-25.0%

-109
%

-93%

-77%

-61%

-45%

-29%

-13%

4%

20%

36%

52%

-20.0%

-103
%

-86%

-69%

-52%

-34%

-17%

17%

34%

-15.0%

-97%

-79%

-60%

-42%

-24%

-6%

13%

31%

49%

67%

86%

-10.0%

-91%

-72%

-52%

-33%

-14%

6%

25%

44%

64%

83%

102
%

-5.0%

-85%

-64%

-44%

-24%

-3%

17%

38%

58%

78%

99%

119
%

0%

52%

69%
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0.0%

-79%

-57%

-36%

-14%

7%

29%

50%

72%

93%

115%

136
%

Tabela 18. Variação simultânea das premissas de crescimento de volume e tarifas concentradas
no primeiro ano e o valor financeiro da empresa que eles representam. Ao longo do resto da
concessão foi utilizada a premissa de crescimento de 5%, 6% e 4% para commodities,
intermodais e ferroviários, respectivamente.
Receita\Tarif
a

-50.0
%

-45.0
%

-40.0
%

-35.0%

-30.0
%

-25.0%

-20.0
%

-15.0%

-10.0
%

-5.00%

0.0%

-50.0%

-4,642

-214

4,215

8,644

13,07
2

17,501

21,92
9

26,358

30,786

35,215

39,644

-45.0%

-2,048

2,823

7,694

12,566

17,43
7

22,309

27,18
0

32,051

36,923

41,794

46,666

-40.0%

545

5,859

11,17
4

16,488

21,80
2

27,117

32,43
1

37,745

43,059

48,374

53,688

-35.0%

3,139

8,896

14,65
3

20,410

26,16
7

31,924

37,68
2

43,439

49,196

54,953

60,710

-30.0%

5,732

11,932

18,13
2

24,332

30,53
2

36,732

42,93
2

49,132

55,332

61,532

67,732

-25.0%

8,326

14,969

21,61
2

28,255

34,89
7

41,540

48,18
3

54,826

61,469

68,112

74,755

-20.0%

10,920

18,005

25,09
1

32,177

39,26
3

46,348

53,43
4

60,520

67,605

74,691

81,777

-15.0%

13,513

21,042

28,57
0

36,099

43,62
8

51,156

58,68
5

66,213

73,742

81,270

88,799

-10.0%

16,107

24,078

32,05
0

40,021

47,99
3

55,964

63,93
6

71,907

79,878

87,850

95,821

-5.0%

18,701

27,115

35,52
9

43,943

52,35
8

60,772

69,18
6

77,601

86,015

94,429

102,84
3

0.0%

21,294

30,151

39,00
9

47,866

56,72
3

65,580

74,43
7

83,294

92,151
101,008

109,86
6

Tabela 19. Variação simultânea das premissas de crescimento de volume e tarifas concentradas
no primeiro ano e o percentual da mudança do valor da empresa que eles representam. Ao longo
do resto da concessão foi utilizada a premissa de crescimento de 5%, 6% e 4% para
commodities, intermodais e ferroviários, respectivamente.
Receita\Tarif
a

-50.0
%

-45.0
%

-40.0
%

-35.0
%

-30.0
%

-25.0
%

-20.0%

-15.0%

-10.0%

-5.00
%

0.0%

-50.0%

-109
%

-100%

-92%

-84%

-76%

-67%

-59%

-51%

-42%

-34%

-26%

-45.0%

-104
%

-95%

-86%

-76%

-67%

-58%

-49%

-40%

-31%

-22%

-13%

-40.0%

-99%

-89%

-79%

-69%

-59%

-49%

-39%

-29%

-19%

-9%

0%

-35.0%

-94%

-83%

-73%

-62%

-51%

-40%

-29%

-19%

-8%

3%

14%

-30.0%

-89%

-78%

-66%

-54%

-43%

-31%

-20%

-8%

4%

15%

27%

-25.0%

-84%

-72%

-60%

-47%

-35%

-22%

-10%

3%

15%

27%

40%

-20.0%

-80%

-66%

-53%

-40%

-27%

-13%

13%

27%

-15.0%

-75%

-61%

-47%

-32%

-18%

-4%

10%

24%

38%

52%

66%

-10.0%

-70%

-55%

-40%

-25%

-10%

5%

20%

35%

49%

64%

79%

-5.0%

-65%

-49%

-34%

-18%

-2%

14%

29%

45%

61%

77%

92%

0%

40%

53%
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0.0%

-60%

-44%

-27%

-10%

6%

23%

39%

56%

72%

89%

106
%

Tabela 20. Variação simultânea das premissas de crescimento de volume e tarifas concentradas
no primeiro ano e o valor financeiro da empresa que eles representam. Ao longo do resto da
concessão foi utilizada a premissa de crescimento de 3%, 4% e 2% para commodities,
intermodais e ferroviários, respectivamente.
Receita\Tarif
a

-50.0
%

-45.0
%

-40.0%

-35.0
%

-30.0
%

-25.0%

-20.0
%

-15.0
%

-10.0%

-5.00
%

0.0%

-50.0%

-16,19
1

-13,87
0

-11,549

-9,228

-6,908

-4,587

-2,266

55

2,376

4,696

7,017

-45.0%

-14,90
8

-12,35
5

-9,802

-7,250

-4,697

-2,144

409

2,962

5,515

8,067

10,620

-40.0%

-13,62
6

-10,84
1

-8,056

-5,271

-2,486

299

3,084

5,869

8,654

11,438

14,223

-35.0%

-12,34
3

-9,326

-6,309

-3,292

-275

2,742

5,759

8,776

11,793

14,810

17,827

-30.0%

-11,06
1

-7,812

-4,563

-1,314

1,935

5,184

8,433

11,68
3

14,932

18,181

21,430

-25.0%

-9,778

-6,297

-2,816

665

4,146

7,627

11,10
8

14,59
0

18,071

21,552

25,033

-20.0%

-8,496

-4,783

-1,070

2,644

6,357

10,070

13,78
3

17,49
6

21,210

24,923

28,636

-15.0%

-7,214

-3,268

677

4,622

8,568

12,513

16,45
8

20,40
3

24,349

28,294

32,239

-10.0%

-5,931

-1,754

2,424

6,601

10,778

14,956

19,13
3

23,31
0

27,488

31,665

35,842

-5.0%

-4,649

-239

4,170

8,580

12,989

17,398

21,80
8

26,21
7

30,627

35,036

39,446

0.0%

-3,366

1,275

5,917

10,55
8

15,200

19,841

24,48
3

29,12
4

38,407

43,049

33,766

Tabela 21. Variação simultânea das premissas de crescimento de volume e tarifas concentradas
no primeiro ano e o percentual da mudança do valor da empresa que eles representam. Ao longo
do resto da concessão foi utilizada a premissa de crescimento de 3%, 4% e 2% para
commodities, intermodais e ferroviários, respectivamente.
Receita\Tarif
a

-50.0
%

-45.0%

-40.0%

-35.0%

-30.0%

-25.0
%

-20.0
%

-15.0%

-10.0%

-5.00
%

0.0%

-50.0%

-217%

-201%

-184%

-167%

-150%

-133
%

-116%

-100%

-83%

-66%

-49%

-45.0%
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27%

54%
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755

IX Congresso Brasileiro de Regulação e 3º ExpoABAR
-5.0%

-134%

-102%

-70%

-38%

-6%

26%

58%
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0.0%

-124%

-91%

-57%

-23%

10%

44%

78%

111%

122%
145%

154%

186
%

179%

212
%

Conclusões
Após a análise dos cenários apresentados, há uma clara conclusão, do ponto de vista da
empresa: a alteração na regra de concessão atual, utilizando as mais prováveis premissas,
diminui o valor da empresa concessionária e, portanto, prejudica o empresário que investe
atualmente na malha ferroviária. É evidente que foram descritos cenários que invertem tal
situação, mas estes seriam muito custosos para a VALEC e, como consequência, para o governo
que teria que bancar um provável déficit nesta empresa – estes resultados correspondem a uma
primeira estimativa do custo fiscal da atuação da VALEC como compradora única de demanda
sob cenários adversos. Neste sentido e em linha com recente decisão do governo federal que, no
âmbito do segundo PIL – Plano de Investimentos em Logística, decidiu suspender, ao menos
temporariamente a mudança do marco regulatório, temos a questão mais relevante em termos de
política pública – será que precisamos, necessariamente, desverticalizar o setor ferroviário a
qualquer custo? Uma solução que contemplasse regras claras para o livre acesso e melhores
mecanismos de repartição de riscos não seria mais adequada?
Por fim, tendo em vista os desafios de “policy” elencados e extraídos do exercício realizado,
temos como possíveis extensões para o presente trabalho, que fez uso da metodologia do fluxo
de caixa descontado combinada com a análise de cenários, as avaliações via simulação de
Monte-Carlo e Opções Reais, que introduzem um rigor maior ao tratamento dos riscos inerentes
a grandes projetos de investimento.
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RESUMO
O presente Estudo traz as principais características das bacias hidrográficas (bacias de
drenagem) no estado, os modos como vêm sendo usados seus recursos e o potencial
hidrelétrico de cada uma, nos respectivos estágios de exploração, a fim de serem aproveitadas
de modo sustentável[1],[5,6]. Nesse intuito, a Aspe – Agência de Serviços Públicos de Energia do
Estado do Espírito Santo, em acordo de cooperação com outras Instituições do Estado1 o
elaboram.
As equipes de colaboradores usaram a classificação em Ottobacias[2,3], com Níveis de 4 ao 7,
equivalente à usada pelo engenheiro brasileiro Otto Pfatstetter (1989) para classificar e codificar
as bacias hidrográficas no nível nacional, os bancos de informações sobre climatologia, relevo,
hidrografia e hidroeletricidade e áreas de preservação, dentre outras e seus softwares de
processamento de dados georreferenciados, o ArqMap/ArqGis 9.1, para fazerem o levantamento
de todo o potencial hidroelétrico do estado. Dentre eles os mapas do: potencial hidrelétrico total,
o dos impeditivos, o do potencial efetivo por trechos e o acumulado, e o potencial remanescente
em cada bacia. Onde verifica que o potencial total dos rios do Estado para gerar energia elétrica
é em torno de 1.629 MW, restando um potencial remanescente de 893 MW. Em especial, observa
que há um potencial efetivo para micro geração de 568 MW e um para minigeração de 562
MW[4]. E conclui nas considerações finais com proposições de ações, de políticas públicas e
privadas.
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Palavras-chave: fonte hídrica, energia hidráulica, usinas hidrelétricas, potencial hidrelétrico,
micro e minigeração.
– INTRODUÇÃO E OBJETIVO
Ao se observar o aumento no consumo de energia elétrica no estado e no país nos últimos anos,
a permanente busca por maior eficiência energética e as exigências para se ter um modo de uso
sustentável, no consumo e na geração elétrica, entende-se que este Estudo se mostra de grande
relevância. Uma outra grande motivação é a chegada da Resolução Normativa 482 de 2012/
Aneel propiciando a injeção de energia elétrica na rede da concessionária por meio de
compensação.
Portanto, o Estudo tem como objetivo apresentar as principais características das bacias
hidrográficas (bacias de drenagem) no estado, os modos como vêm sendo usados seus recursos
e o potencial hidrelétrico de cada uma, nos respectivos estágios de exploração, a fim de serem
melhor aproveitadas, e de maneira sustentável[1[,[5,6]. Nesse intuito, a Aspe – Agência de
Serviços Públicos de Energia do Estado do Espírito Santo, em acordo de cooperação com outras
instituições do Estado o elaboram, apresentando-se aqui na forma de artigo, vindo do Atlas
resultante do estudo.
Atualmente, os recursos hídricos são regidos juridicamente pela Política Nacional e Estadual de
Recursos Hídricos. Definidas pela lei 9.433 da Política Nacional de Recursos Hídricos, de 1994 e
a Lei Estadual n° 10.179 da Política Estadual de Recursos Hídricos (ES), de 2014. Onde instituiuse a Bacia Hidrográfica como unidade de planejamento dos Recursos Hídricos e criou-se o
Sistema de Gerenciamento dos Recursos Hídricos (composto por Conselhos de Recursos
Hídricos, Agências de Bacias e Comitês de Bacias Hidrográficas) criando também instrumentos
de gestão (Planos Estaduais, Outorga, Enquadramento, Planos de Bacia e Sistemas de
Informação).
- METODOLOGIA UTILIZADA
Verifica-se, pela classificação em Ottobacias[2,3], metodologia aplicada por Otto Pfatstetter
(1989) para classificar e codificar as bacias hidrográficas no nível Nacional, a contribuição de
duas bacias hidrográficas para formar o estado do Espírito Santo (ES) no Nível 4: a Atlântico
Leste (rio Itaúnas e São Mateus) e a Atlântico Sudeste (demais bacias do estado). De modo que o
estado tem um volume de água vinda de parte da Bahia e outro de Minas Gerais, que se somam
com a precipitada no próprio território, para formar sua potência hídrica, para energia hidráulica e
elétrica e outros fins. Estas vazões juntas, inclusive, vêm fornecendo os ingredientes para a
alimentação de plantas e animais oceânicos, e a formação do petróleo marinho no três estados e
vizinhos.
As equipes de colaboradores, Incaper, Agerh, Idaf, IJSN e Aspe, usaram, junto dessa
classificação, os bancos de informações sobre climatologia, relevo, hidrografia (IBGE) e
hidroeletricidade (Sigel/Aneel) e áreas de preservação, dentre outras e seus softwares de
processamento de dados georreferenciados, em especial o ArqMap/ArqGis 9.1, para fazerem o
levantamento de todo o potencial hidroelétrico do estado. Dentre eles os mapas do: potencial
hidrelétrico total, o dos impeditivos, o do potencial efetivo por trechos e o acumulado, e o
potencial remanescente em cada bacia.
O mapa da Fig. 1 abaixo traz as 21 bacias hidrográficas do estado, vindas da divisão no Nível 4,
as quais formam as unidades de planejamento no ES. Observe que o rio Doce é composto pela
junção de 10 bacias, na parte do território capixaba e tem grande contribuição de Minas Gerais,
sendo considerado um dos principais rios da região sudeste do país.
Com os dados das estações climatológicas mostradas na Fig. 2, o software para
geoprocessamento (ArqMap/ArqGis 9.1), construiu-se uma rede hidrográfica digitalizada e
modelada (constituído uma única direção) e calculou-se para cada trecho (com tamanhos feitos
de acordo com as curvas de níveis local) os valores de: precipitação, área de drenagem
correspondente, vazão mínima e vazão média, e as quedas d’água h (m). Assim, por meio da
equação 1, gerou-se as vazões a serem usadas para o cálculo do potencial em cada trecho, as
quais são apresentadas na Fig. 2 em classes (l/s). Juntando as vazões com os fatores relativos à
gravidade (9,81 m/s2) e ao rendimento dos sistemas hidro-mecânico-elétricos (em torno de 0,92),
calculou-se o potencial em cada um destes locais e o acumulado, por meio da equação 2 abaixo.
Obtendo os resultados do potencial efetivo acumulado e o remanescente em todo o estado,
como mostram os mapas nas Fig. 3 e 4 a seguir e a Tab. 1.
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Figura 1 - Mapa da Hidrografia do Espírito Santo no Nível 4 (Ottobacias no Nível 4). Fonte: Agerh,
Aspe, IJSN, Incaper, Iema e Sigel/Aneel, 2015.
Por segurança para os demais usos (vazão ecológica somada com toda demanda gerada pelos
múltiplos usos da água), este estudo extrai toda a vazão Q90 (vazão em ao menos 90% das
medidas) do cálculo do potencial hidrelétrico. Propondo trabalhar com uma vazão Qr, definida
como a diferença entre a vazão local natural Q (em dado instante, em torno da vazão média Qm)
e a vazão Q90:
Qr = (Q – Q90), em (l/s), Equação 1.

Deste modo a vazão Q90 não é usada, ou seja, se mantem garantida no período seco.
Potencial Hidrelétrico por Bacia no Espírito Santo
Usou-se para o cálculo do potencial, em cada bacia no Nível 4, a vazão Qr definida acima e a
altura h do desnível em cada trecho, gerada pelo modelo digital de elevação, junto da gravidade
e do rendimento, formando a equação a seguir:
P(w) = Qr.h.g.n, Equação 2.

Onde se tem: o potencial P(W), dado em Watts (W). A vazão permitida para hidroeletricidade (Qr,
usada como vazão de regularização), dada em litros por segundo (l/s). O desnível (h), dado em
metros (m). A aceleração da gravidade (g), dada em metros por segundo ao quadrado (m/s²). E o
rendimento (n), grandeza física adimensional. Atualmente as máquinas têm este rendimento
eletromecânico chegando a 96%.
- RESULTADOS OBTIDOS OU ESPERADOS
Gerou-se os Mapas do potencial remanescente para as 21 bacias no nível 4 (pela divisão do
Otto), agrupadas em 4 conjuntos, para um olhar mais integrado delas. Definidas do seguinte
modo: as Bacias hidrográficas do Norte do estado, com os rios Itaúnas e São Mateus; Bacias
hidrográficas do Centro, com o rio Doce (com as 10 bacias no N 4), Barra Seca e Piraquêaçu;
Bacias hidrográficas do Sudeste, com os rios Santa Maria de Vitória, Aribiri, Jucu e Benevente; e
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Bacias hidrográficas do Sul, com o córrego São Salvador (Marataízes) e os rios Cachoeiro de
Itapemirim e Itabapoana.
– A vazão no estado
O estado do ES tem o ciclo da água completo, globalmente e localmente, ao longo do ano.
O ciclo da água é constituído de um conjunto de fenômenos físicos e químicos que envolvem as
hidrologias das bacias, as águas que usamos, desde a evaporação até a chegada no oceano. Ou
seja, a água no oceano evapora e, no território, evapotranspira, condensando-se na atmosfera
em nuvens ou em montanhas na forma de gelo e neve. Após, as nuvens liquefazem e precipitam,
e junto da neve escoam. Infiltrando na terra, armazenando de modo subterrâneo e sobre a
superfície. Para de novo escoar pelos córregos, ribeirões, rios e estuários, até o oceano
novamente. Reforçando, o estado do ES pelo seu posicionamento apresenta este ciclo completo
ao longo do ano.
As vazões apresentadas neste mapa da Fig. 2 considera as medidas nas estações
hidrometeorológicas (pluviométricas, evaporimétricas, fluviométricas, etc), presentes nos estados,
ES, MG e BA. Devido as características ergonômicas do ES, por receber vazões da BA, MG e RJ,
observam-se na legenda trechos com vazão acima de 100.000 l/s (litros por segundo), onde
alguns chegam a 1.100.000 l/s, na calha principal da bacia. Verifica-se que a maioria das bacias
têm um rio com parte contendo vazão na classe de 10.000 a 100.000 l/s, faixa vermelha.
Seguindo decrescendo a vazão, da classe abóbora, 1.000 a 10.000 l/s, até a cinza, percebe-se o
número de rios ir crescendo a cada faixa.

Figura 2 - Mapa da Vazão média anual no Estado do Espírito Santo. Fonte: Agerh, Iema, IJSN,
Incaper e Aspe, 2015.
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- Resultados do Potencial Hidrelétrico no estado do Espírito Santo
Potencial Hidrelétrico Natural, Potencial Efetivo por Trecho, Efetivo Acumulado e Impeditivos no
ES O potencial natural resultante foi calculado com os dados da hidrografia, relevo, precipitação
e vazão, com o uso do modelo digital de elevação, e das equações 1 e 2, que expressam a
fenomenologia física, a potência fluidodinâmica a ser convertida em elétrica. O potencial efetivo
por trecho equivalente ao natural, exceto pelo desconto local das Unidades de Conservação,
áreas Quilombolas e Indígenas (não pode se instalar usinas mas contribuem com potencial).
Somando o potencial acima de cada trecho tem-se o potencial efetivo acumulado, em cada um,
Fig. 3, o qual oferece uma visão menos subestimada da potência hídrica de cada trecho isolado.
De modo que se alcançou como resultados, o mapa do potencial hidrelétrico total (natural), o dos
impeditivos, o do potencial efetivo por trechos, o do potencial acumulado e o potencial
remanescente em cada bacia, dentre outros, sendo os dois últimos apresentados nas Fig. 3 e 4.
Verificando que o potencial total dos rios do estado para gerar energia elétrica é em torno de
1.629 MW, gerando um remanescente de 893 MW. Em especial, se observa no efetivo um
potencial para micro geração de 568 MW e um para minigeração de 562 MW. E conclui nas
considerações finais com proposições de ações, de políticas públicas e privadas.

Figura 3 – Mapa do Potencial Hidrelétrico Efetivo Acumulado no Espírito Santo. Fonte: Agerh,
Aspe, IJSN, Incaper, Iema e Sigel/Aneel, 2015.
Impeditivos avaliados no Espírito Santo
São consideradas impeditivos as ocorrências que limitam a instalação de empreendimentos com
a finalidade de geração de energia no estado, seja por fatores econômicos ou inviabilidade
diante do impacto que acarretam em territórios identificados como de interesse ecológico,
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histórico e cultural. Os empreendimentos registrados na Aneel, do estágio inventariado em diante,
são os reais impeditivos que serão descontados do potencial efetivo para gerar o remanescente.
Potencial Hidrelétrico Remanescente
Este é definido como o resultado da subtração dos impeditivos (usinas do estágio inventariado
em diante) do potencial efetivo acumulado, Fig. 4. Na prática, no interior das bacias, usando o
potencial efetivo por trechos como base, somando cada um, gerou-se o potencial efetivo
acumulado, do qual se extraíram os impeditivos (soma do potencial das usinas na região), para
se obter o potencial remanescente.
Os resultados do estudo para o potencial acumulado mostram trechos em classes que alcançam
de 350 a 520 MW. O remanescente na Fig. 4, mostra que nestes locais tem-se agora a classe de
100 a 300 MW. Houve queda similar também para as demais classes. O potencial remanescente
de 893 MW equivale a 55% do potencial efetivo.

Figura 4 – Mapa do Potencial Hidrelétrico Remanescente no Espírito Santo. Fontes: Agerh, Aspe,
IJSN, Incaper, Iema, EDP Escelsa e Sigel/Aneel, 2015.
Tabela 1 - Potencial Hidrelétrico Demandado por Estágio, Potencial Efetivo Acumulado e
Remanescente por Bacia no Espírito Santo

762

IX Congresso Brasileiro de Regulação e 3º ExpoABAR
Potencial Hidrelétrico Demandado por Estágio, Potencial EfetivoAcumulado e Remanescente por Bacia no Espírito
Potencial Resultante do
Estudo

Potencial Demandado por Estágio (via a Aneel)

Sub-bacias e
Aproveitamentos

Eixo
PB
Disponível PB com Aprovado
Aceite (6)
Sub-(1)
(7)

Demanda total
Outorgado Operação
(8)
(10)

Aneel por
Bacia

Potencial
Potencial
Efetivo
Remanescente
Acumulado por Sub-bacia

Rio Itaúnas

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

17,9

17,9

Rio São Mateus

54,5

0,0

0,0

0,0

0,0

54,5

147,3

147,3

Rio Doce (Bacias N 5)
ITB do Baixo Guandu

0,0

0,0

8,3

8,3

Rio José Pedro

0,0

0,0

11,3

11,3

Rio Guandu

18,5

36,0

103,5

86,0

0,5

30,6

30,1

17,5
0,5

Rio Santa Maria do Rio Doce
Rio Santa Joana

0,0

198,0

323,3

107,8

ITB do Córrego do Ouro

0,0

0,0

356,5

140,5

ITB do Rio Bananal

0,0

0,0

473,8

257,6

Rio São José

0,4

0,0

3,6

0,0

1,8

5,8

38,8

33,4

Rio Pancas

0,0

0,0

0,0

0,0

0,2

0,2

26,0

25,9

Rio do Norte (Doce Foz)

0,0

0,0

512,6

291,0

Potencial do Rio Doce

18,9

240,5

512,6

291,0

Rio Barra Seca

0,0

0,0

7,0

7,0

Rio Piraquê-Açu

0,0

14,0

0,0

0,0

0,0

14,0

35,0

25,9

Rio Santa Maria de Vitória

5,2

10,0

10,0

0,0

56,4

81,6

79,3

19,8

Rio Jucu

32,0

41,0

0,0

26,1

34,8

133,9

112,7

10,8

Rio Aribiri

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Rio Benevente

8,0

0,0

0,0

0,0

21,0

29,0

88,3

67,3

Rio Itapemirim

34,7

19,0

0,0

0,0

129,2

183,0

430,7

280,3

Córrego São Salvador ou
Marataízes

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,2

0,2

Rio Itabapoana

0,0

10,0

7,3

30,0

122,5

169,8

198,3

25,7

Potencial das Bacias dos
Rios no Espírito Santo

153,4

111,5

20,9

198,0

17,5

3,6

0,0

56,1

200,5

564,5

906,4

1629,0

893,1

Fontes: Agerh, Aspe, IJSN, Incaper, Iema, EDP Escelsa e Sigel/Aneel, 2015.
Observa-se na Tab. 1 o resumo do potencial hidrelétrico demandado via a Aneel, por estágio, em
cada bacia no Nível 4 no ES; o potencial efetivo acumulado e o potencial remanescente.
Olhando a demanda de 906 MW cadastrada na Aneel, verifica-se 564 MW em operação, 189 MW
da fase projeto básico com aceite a outorgado e 153 MW no eixo disponível (são uma parte do
remanescente). O potencial efetivo de 1.629 MW, extraído desta demanda, fornece o potencial
remanescente de 893 MW (55% deste efetivo).
Potencial Resultante por Bacias Hidrográficas
Usando como base a Tab. 1 e os mapas das Fig. 3 e 4 foram feitas as análises que seguem.
Os rios Itaúnas e São Mateus, que compõem a região norte cujo relevo é plano, oferecem como
potencial remanescente 17 MW e 147 MW respectivamente. No Itaúnas não
se verifica
empreendimentos cadastrados na Aneel. Espera-se que quando houver, serão de pequeno porte.
No São Mateus, encontram-se 18 empreendimentos no estágio Eixo Disponível, demandando 57
MW. O que equivale dizer que toda a Bacia do Norte está por usar.
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A região centro é composta pelos rios: Doce, Barra Seca e Piraquê-Açu. O rio Doce começa em
regiões montanhosas e atravessa todo o estado, até chegar nas planícies e no oceano atlântico.
Por ser uma bacia composta por 10 bacias no nível 4 tem um potencial acumulado de 512 MW,
onde há um potencial remanescente de 290 MW (57% do efetivo) a se explorar. O Barra Seca
tem um potencial de 7 MW e o Piraquê-Açu 35, onde 14 MW já estão em projeto básico com
aceite.
A Região Sudeste, junto da Tab. 1, mostram que os 19 MW remanescentes na bacia do rio Santa
Maria de Vitória equivalem a 25% de seu potencial efetivo, portanto, já está bem explorada. A do
rio Jucu, tem o potencial remanescente com 11 MW, representando 9% do efetivo. Detalhando
seu estado de exploração, há nele 35 MW em operação, 26 MW outorgado e 41 MW em aceite, e
32 MW em eixo disponível. O Aribirí não fornece contribuição, está em local plano. O Benevente
tem 67 MW remanescentes, de seus 88 MW de potencial efetivo. Onde se espera explorar mais
as partes mais montanhosas.
A região sul é composta pelos rios Itapemirim, ITB Marataízes e Itabapoana. O rio Itapemirim
corta as regiões mais acidentadas e contem grande área, tendo um potencial efetivo de 430 MW,
restando um remanescente de 280 MW (65% do efetivo) para buscar explorar. Ressalta-se que
nesta bacia o potencial demandado já tem a maior parte em operação, 129 MW, e a outra de 35
MW no eixo disponível. A ITB (Interbacia) Marataízes não tem contribuição. A parte capixaba da
bacia do Itabapoana tem 198 MW de efetivo e 25 MW de remanescente. Nela já se encontram
122 MW em operação, 30 MW outorgado, 7 MW com projeto básico (PB) aprovado e 10 com PB
com aceite.

- CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
Diante dos resultados alcançados, conclui-se com proposição de políticas públicas para o melhor
uso do potencial hidrelétrico capixaba.
Elaborar uma legislação instituindo um Programa de Incentivo a Construção de Usinas
Hidrelétricas no Estado, regulamentando e incentivando o setor, com apoio fiscal e de crédito, e
leilões para pequena geração, principalmente para a construção de CGHs e PCHs.
Estimular associações e cooperativas à construção de pequenas hidrelétricas e à exploração do
mecanismo de compensação instituído pela Resolução Normativa 482 de 2012 feita pela Aneel, e
comercialmente.
Assim, propomos na prática, a incentivar os dirigentes e os proprietários das edificações no setor
público, residencial, comercial, agropecuário e industrial a tornarem-se geradores, além de
consumidores de energia elétrica.
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RESUMO
Fundamentação técnica, econômica e jurídica para implantação de uma primeira matriz tarifária
para serviços prestados por instituições municipais. Na elaboração do referido estudo foram
consideradas uma análise de custos incorridos em um período determinado, devidamente
encaminhada pelo prestador municipal.
Palavras-chave: Primeira tarifa, estrutura tarifária; tabela dinâmica, custos, investimentos.
OBJETIVO GERAL
Construir uma ferramenta de apoio à regulação para a formulação e estruturação de uma matriz
tarifária ajustada as necessidades de um pequeno município.
INTRODUÇÃO
As Agências Reguladoras para atender o seu papel de ente regulador, devem desenvolver
ferramentas de apoio à tomada de decisão, sejam para questões técnicas de engenharia, como
acompanhamento de metas físicas dos PMSB – Planos Municipais de Saneamento Básico ou
para metas econômico-financeiras, assim como o acompanhamento das eficiências técnicooperacionais, para adequação das estruturas tarifárias necessárias por um eventual desequilíbrio
econômico-financeiro, principalmente em pequenos municípios.
A lei federal 11.445/2007, dita Lei do Saneamento, traz em seus artigos 29 a 39, definições e
diretrizes para que os serviços de saneamento básico tenham a sustentabilidade econômicofinanceira assegurada, sempre que possível, mediante remuneração pela cobrança destes
serviços. Ainda deixa claro quanto à função social do saneamento e que este deve ter
assegurado à sustentabilidade econômica para garantir a boa prestação dos
serviços públicos com tarifas módicas.

766

IX Congresso Brasileiro de Regulação e 3º ExpoABAR

Para o caso de pequenos municípios as estruturas tarifárias quando existem, precisam ser
adequadas para que as Agências Reguladoras possam dispor de elementos ágeis para análise e
avaliação das solicitações de revisões e reajustes tarifários por parte dos prestadores de serviços
diretamente (SAMAEs – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgotos, DAEs e outros).
As Agências Reguladoras devem dispor de um sistema de banco de dados com informações
sobre o saneamento, composto de módulos onde poderão ser coletados, armazenados,
cruzados, informações técnico-econômico-financeiro. Para isto propõe-se o desenvolvimento do
“Módulo Regulação” e sua incorporação ao SISARIS, que armazenará estes tipos de informações
e deverá gerar os dados para auxilio das revisões tarifarias nos sistemas municipais. Este Módulo
deverá se incorporar a demais módulos do Sistema de Informação do Saneamento da ARIS SISARIS. Atualmente existem em operação para acompanhamento e tomada de decisão por
parte da ARIS, o Modulo SAA (Sistema de Abastecimento de Água), o Módulo PMSB (Planos
Municipais de Saneamento Básico), o Módulo SES (Sistema de Esgotamento Sanitário), o Modulo
SRU (Sistema de Resíduos Sólidos) e existe em desenvolvimento o Módulo para Indicadores de
Saneamento Básico.
Para entendimento da importância da interação entre os “Módulos do Sistema de Informação do
Saneamento” deve-se salientar que as condições de sustentabilidade e equilíbrio econômicofinanceiro da prestação dos serviços com tarifas módicas, em regime de eficiência, definirão o
sistema de cobrança e a composição da tarifa, o sistema de reajuste e de revisão tarifária e a
política de subsídios.
JUSTIFICATIVA
Os serviços públicos de saneamento básico, entre os quais está o abastecimento público urbano
de água potável, são considerados de interesse local. De acordo com o artigo 30 da Constituição
Federal, é competência municipal, entre outras, legislar sobre assunto de interesse local, prestar
serviços públicos de interesse local e promover, no que couber, adequado ordenamento
territorial, mediante planejamento, e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo
urbano.
“Art. 30. Compete aos Municípios:
I –
legislar sobre assuntos
de
interesse
local;
................................................................................................
V – organizar e prestar, diretamente ou sob regime de
concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse
local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter
essencial;
................................................................................................
VIII – promover, no que couber, adequado ordenamento
territorial, mediante planejamento e controle do uso, do
parcelamento e da ocupação do solo urbano;
................................................................................................”
É, portanto, da competência municipal a prestação direta ou mediante concessão ou permissão,
dos serviços de saneamento básico, que são de interesse local.
Atualmente, cerca de 1800 municípios prestam diretamente os serviços de água e esgotos em
suas áreas urbanas, por meio de órgãos ou entidades do titular (SAMAEs ou DAEs e outras
formas), geralmente autárquicos. A prestação direta municipal, abrange em torno de 16,5% da
população urbana abastecida com água potável e cerca de 11% da servida com sistemas
coletores públicos de esgotos sanitários. Assim como nos casos das empresas estaduais, os
serviços prestados pelos municípios variam na qualidade e na eficiência de uma localidade para
outra.
A Lei nº 11.445/07, regulamentada pelo Decreto n. 7.217/10, estabelece diretrizes nacionais para
o saneamento básico; altera as Leis nos 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 8.036, de 11 de
maio de 1990, 8.666, de 21 de junho de 1993, 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; revoga a Lei no
6.528, de 11 de maio de 1978; e dá outras providências.
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Sendo assim, a fixação apenas de diretrizes gerais, resulta do fato de não serem de competência
da União, o exercício de atividades executivas e operacionais do setor de saneamento.
A Lei nº 11.445/2007 foi concebida de forma a abrigar todas as formas legalmente possíveis de
organização institucional dos serviços de saneamento básico, coerente com as múltiplas
realidades sociais, ambientais e econômicas do Brasil.
DESENVOLVIMENTO E COMPOSIÇÃO DA PRIMEIRA ESTRUTURA TARIFÁRIA
Primeiramente, foi realizado um levantamento de uma série de normativas legais e técnicas sobre
o tema, levantamento de dados atuais e históricos da prestação de serviço junto ao Serviço
Municipal de Água e Esgoto e de informações sobre a composição da estrutura de cobrança dos
serviços, quando estes existirem.
Na elaboração do referido estudo, se considerou uma análise de custos incorridos no período
representativo eleito para o estudo, devidamente encaminhada pelo serviço municipal. São
também utilizados, para fins de comparação, dados relativos a custos, oriundos de sistemas de
abastecimento semelhantes, no estado de Santa Catarina e a nível de valores tarifários se realiza
um comparativo com diversos sistema no pais. Ainda, são considerados ganhos de eficiência
quanto à operação dos sistemas de abastecimento de água – SAA e esgotamento sanitário –
SES, a geração dos recursos necessários para a realização dos investimentos, visando o
cumprimento das metas e objetivos do planejamento municipal.
Serão consideradas também as fiscalizações, realizadas pela ARIS, dos serviços, para verificar a
necessidade de investimentos na estrutura operacional dos serviços de abastecimento de água
do município e a modelagem de uma estrutura tarifária para ser aplicada no município. Também
serão verificadas as informações trazidas pelo operador municipal e pela análise do Plano
Municipal de Saneamento – PMSB, para verificar o montante de recursos para os investimentos
no município para fazer frente às obrigações assumidas em face do PMSB, sendo este aprovado
por lei municipal.
O estudo técnico averigua, em seus cenários, sob o viés econômico e social, a proposta e
composição de uma matriz tarifária apta ao cumprimento das metas (de curto, médio e longo
prazo) previstas para a ampliação e o aperfeiçoamento do sistema de abastecimento de água no
município. O estudo foi modelado a fim de que não haja flutuações no faturamento do serviço
municipal, seja para mais ou para menos, devendo-se então trabalhar de forma segura na matriz
tarifária a ser aplicada a fim de trazer sustentabilidade técnico- econômico-financeira, social e
ambiental em prol de todos os usuários do SAA do município e em consonância com o PMSB e a
lei federal 11.445/07.
Para atingir o objetivo proposto, foi realizada uma pesquisa de práticas em campo, construíramse planilhas, juntamente com suas normativas legais, técnicas e referência de literatura
pertinente.
Desta forma, para uma tomada de decisão, a ARIS poderá verificar e avaliar a consistência dos
dados e comparar com os dados históricos já lançados no banco de dados do próprio Sistema
de Informação do Saneamento - SISARIS.
Todas as ferramentas, num primeiro momento são aplicadas com auxílio do ambiente Excel,
sendo desta forma fácil à alteração de sua arquitetura para adaptação ao longo dos testes a
serem realizados. A ARIS, em seu planejamento estratégico, já desenvolveu um software
(SISARIS) onde há a possibilidade de incorporação deste módulo específico como base na
estrutura (arquitetura) inicial aqui proposta.
Através desta ferramenta de apoio de análise construtiva e de avaliação da estrutura tarifária,
será possível uma melhor aferição da regulação, ao longo do tempo e verificação constante do
regime de eficiência previsto no PMSB – Plano Municipal de Saneamento Básico.
Através da aplicação da ferramenta em desenvolvimento “Módulo Regulação”, a ARIS tem os
elementos necessários para uma tomada de decisão quanto aos pedidos de reajuste e revisão
tarifária, que são solicitados, além da elaboração de indicadores que demonstrem a evolução da
qualidade dos serviços aos usuários em geral.
Com o “Módulo Regulação”, já incorporado ao Sistema de Informação do Saneamento SISARIS, os técnicos da Agência têm a disposição gráficos, planilhas e indicadores do setor,
informações que poderão ser visualizadas no site do próprio ente regulador, demonstrando
transparência e dando eficácia ao controle social tão almejado pelos usuários do setor.
A ARIS deverá aferir os dados, de forma anual, quanto aos custos operacionais, de manutenção,
valores de investimentos realizados dentro das prerrogativas do PMSB – Plano Municipal de
Saneamento básico, depreciações e amortizações de ativos pré-existentes, entre outras
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questões. A Agência Reguladora poderá identificar anualmente a tendência de revisões
extraordinárias ou se o reajuste anual recompõe as necessidades financeiras, como define a Lei
Federal 11.445/07, a fim de beneficiar a sustentabilidade econômico-financeira da prestação dos
serviços pelos SAMAEs.
Ainda através desta ferramenta e da geração de gráficos e dados secundários a ARIS tem um
auxilio fundamental para o “modus operandi” da sua área de fiscalização, pois durante seus
procedimentos de inspeção “in loco”, poderá se valer de dados já auditados pela equipe de
Regulação da Agência. Todo o sistema deverá ser acessado diretamente através do site
institucional da ARIS, demonstrando a total transparência das atividades da Agência aos
cidadãos.
Para definir a base da estrutura tarifária, primeiramente foram levantados, junto ao município, as
despesas ocorridas na operação e na prestação do serviço. Os dados foram enviados à Agência
Reguladora e classificados em oito grupos de despesas, receita e investimento. Conforme
classificado abaixo:

•
•
•
•
•
•
•
•

Pessoal;
Energia
Produtos químicos;
Custos totais de serviços;
Despesas comerciais & administrativas;
Serviços de terceiros;
Receita total;
Investimentos.

Além das informações operacionais, também foram coletados dados de demanda, a quantidade
de economias e ligações existentes, bem como a necessidade de ampliação do sistema. Com os
dados de despesas, investimentos realizados e de demanda, desenvolveu-se uma estrutura
tarifária distribuindo a demanda (economias) pelas faixas de consumo. Na distribuição, foram
consideradas as faixas residências (social e normal), comercial, industrial e pública.
De acordo com as informações coletadas foi possível distribuir as economias por faixas de
consumo dentro da estrutura tarifária proposta. Cerca de 7% das economias de acordo com
Cadastro Único Municipal são residenciais social e 67% residências normais. As economias
comerciais são divididas em comercial e micro e pequeno comércio, sendo 13% das economias
comercias e 6,5% micro e pequeno comércio. O número de indústrias no município analisado
não era expressivo, representa 0,29% das economias totais e o serviço público somam 5% das
economias.
Com os custos totais estimados, os investimentos realizados e as metas do PMSB, é possível
definir a receita necessária para cobrir as despesas totais da prestação de serviço. A receita é
composta pelas economias distribuídas nas faixas de consumo da estrutura tarifária. A
composição da estrutura tarifária é diferente para cada município, pois incorpora as
características de cada um, bem como as despesas e investimentos.
A fim de atender a demanda, o estudo considera todas as variáveis envolvidas na prestação do
serviço. Com a distribuição das economias, pode-se determinar a estrutura tarifária e, para definir
a tarifa que será cobrada, foi elaborada uma tabela dinâmica que relaciona as despesas e
receitas totais. Com o auxílio da tabela dinâmica é possível interagir com as partes e definir o
valor módico da tarifa.
A ARIS, através da Diretoria de Regulação, apresentou a tabela dinâmica, onde os usuários,
representantes do município e do poder executivo e legislativo, puderam simular alternativas
viáveis a fim de manter a modicidade tarifária e a sustentabilidade econômica mínima ao SAS.
Neste momento pode ser definido se o executivo através dos atos legais necessários subsidiará
parte dos valores necessários para manutenção do sistema.
A tabela dinâmica para o exercício da modelagem tarifária desenvolvida e utilizada no estudo de
caso é apresentada na Figura 1. Nela são considerados os custos totais e qual a receita estimada
a ser arrecada de acordo com a estrutura tarifária desenvolvida com as características do
município. Na tabela dinâmica, foi definido uma tarifa de referência para estrutura tarifária que
cobre os custos totais, a tarifa pode ser alterada de acordo com o andamento da audiência
pública, aplicando um desconto ao valor da tarifa de referência. Esse procedimento altera, o valor
da tarifa por m³, variando a receita estimada.
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Figura 1: Tabela dinâmica para exercício da modelagem tarifária. Fonte: ARIS.
Os valores calculados têm como referência as despesas, os investimentos, o número de
economias e ligações, bem como as necessidades de ampliação da prestação. Ao final da
audiência pública, foi definido a estrutura tarifária a ser praticada no município de referência. A
Tabela 1 traz a Estrutura Tarifária desenvolvida. A variável “TARIFA DE ÁGUA” são os valores
praticados no município. A variável “TARIFA DE REFERÊNCIA” são os valores utilizados como
base tarifária.
Ao utilizar a tabela dinâmica na audiência pública, ficou definido que parte do custo de operação,
em um primeiro momento, seria absorvido pelo município, visto que, nunca antes havia sido
tarifado a distribuição de água. Na ocasião 35% das despesas foram destinadas ao poder
municipal.
Tabela 1: Estrutura tarifária desenvolvida para o estudo de caso
CATEGORI
A

CONSUMO
(m³)

UNIDA
DE

TARIFA DE ÁGUA

1

até 10

R$/mês

6,01

6,01

2

11 a 25

R$/m³

1,68

1,6835

3

26 a 50

R$/m³

8,09

8,0937

4

maior 50

R$/m³

9,88

9,8784

1

até 10

R$/mês

20,84

32,06

2

11 a 25

R$/m³

3,82

5,8757

3

26 a 50

R$/m³

5,36

8,2435

4

maior 50

R$/m³

6,42

9,8784

1

até 10

R$/mês

30,76

47,32

2

11 a 50

R$/m³

5,10

7,8529

3

maior 50

R$/m³

6,42

9,8784

1

até 10

R$/mês

21,73

33,43

2

maior 10

R$/m³

5,10

7,8529

1

até 10

R$/mês

30,76

47,32

2

maior 10

R$/m³

5,10

7,8529

ESPECIAL >
*
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MAIOR 500

PÚBLICA

1

até 10

R E S I D E N C I A L
"A" (SOCIAL)

RESIDENCIAL "B"

COMERCIAL

MICRO
E
PEQUENO
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INDUSTRIAL
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A

C O N T R A T O
ESPECIAL
R$/mês

30,76

TA R I FA
D
E
REFERÊN
CIA

CONTRATO
ESPECIAL
47,32
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maior 10

R$/m³

5,10

7,8529

TARIFA MÍNIMAS FORAM CALCULADAS PARA A DISPONIBILIDADE DO SERVIÇO
AO
USUÁRIO. APÓS ESTE LIMITE SERÁ COBRADO MAIS CONSUMO EFETIVO.
* VOLUME A SER DEFINIDO DE ACORDO COM ESTUDO DE DEMANDA A SER CONTRATADA

Fonte: ARIS – Estudo Tarifário de Rio Rufino
Após implantação da nova estrutura tarifária, durante os dois primeiros meses, a fim de
conscientizar a população, foi realizada a leitura dos hidrômetros e emitida as faturas com valores
de cobrança. A partir do terceiro mês de vigência da estrutura tarifária, as faturas passaram a ser
cobradas, essa medida, permitiu preparar a população para assumir seus custos com o consumo
de água.
RECOMENDAÇÕES
Com a implementação gradativa da ferramenta, recomenda-se que quando da avaliação
sistemática de estudos tarifários para os serviços municipais, aferir se as tarifas definidas
atendam o estabelecido na Lei n. 11.445/2007. Esta ferramenta permitirá que as avaliações e os
eventuais reajustes ou revisões se tornem eficientes, ágeis e de fácil aplicabilidade.
O estudo específico desenvolvido para o município é uma experiência pioneira para formulação
de um modelo tarifário a ser implantado e que foi apresentado em audiência pública local com
ampla participação da sociedade, sendo aprovado em assembleia popular, um modelo de tarifas
justo e adequado para as condições do município. Esse sistema foi desenvolvido pela ARIS e
está sendo utilizado em outros municípios regulados.
O acompanhamento das informações ao longo do tempo gera um grande número de dados
analíticos que precisam ser transformados em um formato sintético. Esse deve descrever e
representar, de forma compreensível e significativa, o estado atual e as tendências de eficiência
tanto econômicas como técnicas da qualidade da prestação dos serviços de saneamento básico
por parte dos SAMAEs. A ferramenta deverá ser utilizada como um instrumento gerencial para a
tomada de decisões por parte da ARIS e mesmo por parte do prestador de serviços públicos de
saneamento ou do Poder Concedente (município). Recomenda-se ainda que todos os estudos
tarifários tenham seus investimentos com base no PMSB – Plano Municipal de Saneamento
Básico, pois este é o instrumento legal onde consta todo o planejamento para a universalização
dos serviços de saneamento básico no município.
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RESUMO
Este trabalho analisa o risco sistemático presente no setor de distribuição de energia elétrica
brasileiro, buscando identificar a presença de um prêmio de risco adicional com características
de risco regulatório. Atualmente, o setor passa pelo 4ª Ciclo de Revisão Tarifária “4CRTP”,
compreendendo o período de 2015 a 2019 e, ao contrário dos dois primeiros processos, a
ANEEL não incluiu o componente de risco regulatório na formação do custo de capital próprio.
Entretanto, apesar dos avanços com a criação e consolidação do modelo institucional do setor
elétrico brasileiro, há uma percepção de aumento na incerteza entre os agentes do setor, dadas
as últimas intervenções governamentais, culminado com o aumento significativo do risco
sistemático. A principal conclusão, a partir dos modelos estimados, é que a instabilidade
regulatória e a insegurança institucional afetam o risco sistemático das empresas (betas),
tornando evidente a presença de um risco regulatório não diversificável. Por outro lado, uma
regulação feita de forma adequada reduz a variância dos retornos, os betas e, adicionalmente, a
taxa de retorno requerida para investimentos em um setor que é intensivo em capital e de longo
prazo.
Palavras-chave: CAPM, Risco Regulatório, Risco Sistemático, Regulação Econômica
– INTRODUÇÃO
A mitigação de riscos em projetos de infraestrutura propicia um melhor ambiente para
investimento, atrai investidores de maior qualidade e permite uma redução na taxa de retorno
requerida. De outro modo, insegurança institucional, possibilidade de renegociação de contratos
e falta de credibilidade geram um componente de risco potencial, não diversificável, que afeta a
capacidade de investimentos dos agentes e afasta novos entrantes de qualidade.
Apesar dos avanços desde a implantação do novo modelo, em 2004, o setor elétrico tem
enfrentado graves problemas e elevadas perdas financeiras, sendo que os esforços
governamentais para ajustar questões específicas ou falhas de mercado geraram problemas
ainda mais severos, culminado com aumento da percepção de risco regulatório.
O segmento de distribuição de energia elétrica no Brasil é regulado e intensivo em capital. O
modelo regulatório adotado para o setor é o “price cap”, ou regulação por incentivos, no qual o
regulador estabelece um teto tarifário que possibilite a cobertura dos custos operacionais e
remunerar o capital investido. A remuneração do capital dependerá da definição da base de
remuneração regulatória e da taxa de rentabilidade aplicada a esta base, cujo modelo escolhido
foi a metodologia do WACC1 em combinação com o CAPM2. Periodicamente, o equilíbrio

1

WACC: Weighted Average Cost of Capital (Custo Médio Ponderado de Capital )

2

CAPM: Capital Asset Pricing Model
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econômico-financeiro de cada empresa é revisitado através do processo de revisão tarifária e o
setor está passando pelo 4CRTP3, de 2015 a 2017.
A partir do 3CRTP (2011 a 2014) a ANEEL decidiu retirar o componente risco regulatório da
formação do custo de capital, ao argumentar que o mesmo está implicitamente presente no risco
sistemático (beta) das empresas do setor elétrico. Especificamente, no cálculo do beta para
compor o WACC Regulatório, utiliza-se como base empresas do setor elétrico americano, mas
não se considera a inclusão de um adicional de risco regulatório entre os países.
Entretanto, a forma de regular faz diferença e influencia na percepção de risco. Empresas
amparadas por uma regulação adequada tendem a reduzir a variância dos retornos e,
consequentemente os betas – coeficiente de risco sistemático. O presente trabalho, então, busca
analisar e identificar fatores que explicam a presença de um componente regulatório no risco
sistemático das empresas do setor de energia elétrica brasileiro, tendo em vista as recentes
intervenções governamentais. Os resultados apontam que a instabilidade regulatória e a
insegurança institucional afetam o risco sistemático das empresas (betas), tornando evidente a
presença de um risco regulatório não diversificável. No próximo capítulo temos um sumário dos
principais eventos que alteraram a percepção de risco do setor de distribuição no Brasil e,
também, a contextualização da medida de risco sistemático que será utilizada ao longo do
trabalho. Nos capítulos posteriores temos a descrição dos dados, a metodologia econométrica e
as principais conclusões encontradas no estudo.
– A MÉTRICA DE RISCO SISTEMÁTICO E OS EVENTOS RECENTES NO SETOR
– A estimativa do retorno sobre o capital empregado e regulação econômica
O cálculo da taxa de retorno sobre o capital empregado e a estimação da base de remuneração
dos ativos são pontos fundamentais para o funcionamento de uma indústria regulada, tanto na
sustentabilidade do negócio como na atração de capital. Conforme próprio texto da ANEEL
(Nota Técnica no 262/2010–SRE/ANEEL), o regulador ao estabelecer o custo de capital abaixo do
nível real do custo de oportunidade, pode inviabilizar economicamente novos investimentos no
setor, levando a níveis sub-ótimos de investimentos, promovendo degradação dos ativos e piora
na qualidade de serviços.
A opção feita pela ANEEL para a estimativa desta taxa de rentabilidade é o Custo Médio
Ponderado de Capital (WACC) combinado com a metodologia do “Capital Asset Pricing
Model” (CAPM). Esta metodologia é uma das mais utilizadas pelas agências reguladoras
internacionais, em países como Inglaterra, Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos, Espanha,
Argentina e Chile.
As questões metodológicas pertinentes à apuração da taxa de remuneração de capital de setores
de infraestrutura são atuais e estão presentes em diversos trabalhos, como apresentado em
Sanvincete (2010), Barcelos e Bueno (2012), Brattle Group (2013), Gonçalves (2014), Guimarães e
Gonçalves (2014) e Audiência Públicas promovidas pela Aneel.
- Problemas Recentes no setor e o aumento na percepção de Risco
O setor elétrico é extremamente complexo e interligado e qualquer mudança afeta de maneira
diferente os agentes envolvidos. O setor vive talvez seu pior momento deste a implantação do
novo modelo, em 2004, com elevadas perdas financeiras e graves problemas em todos os
segmentos (PSR, 2015).
O cenário de instabilidade teve como marco inicial o anúncio da MP 579, em setembro/2012, que
se transformou na lei 12.783 em 2013. A proposta visava reduzir as tarifas de energia em 20%,
mas teve como efeito colateral uma série de impactos significativos na parte institucional e
judicialização do setor, com consequente aumento na percepção do risco. Tal ambiente refletiu
de forma imediata no valor das empresas de capital aberto, no custo de captação de recursos e
contaminou todo o ambiente de investimentos.
As mudanças ocorridas no setor elétrico também foram vistas como um “leading indicator”4 de
ingerência política e intervencionista por parte do governo.
3

4CRTP: 4ª Ciclo de Revisão Tarifária Periódica

Leading Indicator: indicadores que antecipam um padrão ou tendência. São frequentemente utilizados
para prever mudanças econômicas.
4
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Diante de um cenário instável e sem previsibilidade de regras, é esperado que o risco sistemático
de cada empresa, representado pelo β, tenha se elevado. Dentre os principais problemas que
afetaram o risco do setor elétrico temos:
1. Desdobramentos da MP 579/2012: instabilidade, descontratação das distribuidoras,
devido a não realização do leilão de renovação de contratos de energia expirados em
2012;
2. Cenário hidrológico adverso e nível crítico dos reservatórios: aumento do risco de
desabastecimento e consequente alto despacho térmico, afetando o fluxo de caixa dos
geradores hidráulicos contratados (GSF negativo), combinado com alto valor do PLD;
3. Risco de Racionamento: afeta o mercado das distribuidoras e as geradoras pelo mesmo
motivo do item 2. Caso seja decretado o racionamento o mercado das distribuidoras é
afetado;
4. Reajustes Tarifários Elevados: o que potencializa inadimplências e aumento de perdas não
técnicas nas distribuidoras.
Uma das principais implicações percebidas, desde 2012, diz respeito as Perdas Financeiras, que
somam quase R$140 bilhões, e que serão repassadas aos consumidores, via aumento de tarifas
ou tributos.
O impacto tarifário desta magnitude pressiona dois graves problemas do segmento de
distribuição: (i) inadimplência (a distribuidora é obrigado a recolher os impostos pela energia
faturada não paga); e (ii) perdas não técnicas (furto de energia).
2.3 – A MP579/2012
A MP 579, de setembro/2012, que posteriormente se transformou na lei 12.783, estabeleceu os
termos para o tratamento das concessões de geração e transmissão vincendas entre 2015 e
2017. A medida tinha como objetivo reduzir as tarifas de energia, em até 20%, através de: (i)
redução ou eliminação de encargos setoriais (7% da redução tarifária); e (ii) antecipação da
renovação das concessões (13% da redução tarifária) 5 .
As concessões que estavam em discussão representavam: 22,3 GW de capacidade instalada de
geração (17% da capacidade brasileira), 69 mil km de linhas de transmissão (57% do sistema
interligado) e 35% do mercado de distribuição (24 milhões de consumidores). Este último foi
tratado de forma separada e posteriormente.
As principais regras da MP 579 foram:
• Antecipação do vencimento das concessões vincendas para 2013, mediante a indenização
pelos ativos não depreciados e amortizados. O critério de indenização pelo ativo não
depreciado foi pelo Valor Novo de Reposição (VNR), que tinha como parâmetro de referência
o valor de aquisição do bem a preços de mercado. Para o caso das empresas de
transmissão de energia, não foram considerados os ativos adquiridos antes de 2000;
• As concessões de geração que forem renovadas terão suas garantias físicas alocadas para
as distribuidoras no mercado regulado, através de um sistema de cotas (cotas-ACR),
conforme sua participação do SIN. Portanto, os preços serão pré-estabelecidos, sem
concorrência. O governo licitará o operador dessas usinas individualmente, pelo menor
custo de O&M (operação e manutenção);
• Extinção do recolhimento dos encargos RGR (reserva geral de reversão, que foi transferida
para a CDE), a CCC (conta de consumo de combustíveis fósseis) e redução gradual da CDE
(conta de desenvolvimento energético).
As regras de indenização geraram inúmeras discordâncias, instabilidade e judicialização do setor,
principalmente pela pouca transparência com que o processo foi conduzido. O valor de
indenização proposto pelo governo foi bem abaixo do esperado e contabilizado pelas empresas,
o que levou parte das geradoras, cerca de 40% ou 10 GW, a não aderirem a MP579. O custo
para se manter a redução em 20% é estimado entre R$5 a 10 bilhões (geração), além do custo de
redução dos encargos (R$3,3 milhões/ano).

5

Fonte: Aneel
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A título de exemplo, o valor oferecido para os ativos do Grupo Eletrobrás foi em torno de
R$14bilhões versus o valor de R$31bilhões contabilizados e esperados pelo conselho da
empresa e, ao aceitar a proposta de renovação, a estatal perdeu quase R$9bilhões de receita/
ano6 . Tal perda impactou profundamente no valor da empresa no mercado de capitais e afetou
sua capacidade de investimentos.
A não adesão das concessionárias de geração gerou uma subcontratação das distribuidoras,
dado que o governo não planejou corretamente os leilões de ajustes em 2012 e 2013. Assim, as
distribuidoras tiveram que recorrer ao mercado de curto prazo (PLD) para atender a demanda
prevista. E devido ao cenário hidrológico adverso, nível crítico dos reservatórios e consequente
alto valor do PLD, as distribuidoras e geradoras (GSF negativo) de energia elétrica foram
fortemente impactadas em seus fluxos de caixa.
O problema de insuficiência de contratação continuou, por falta de operacionalização dos leilões
de energia; assim, as distribuidoras iniciaram 2014 subcontratadas em 3.500 MWmédios, com o
PLD negociando no patamar máximo (teto) de R$822/MWh, chegando a R$3,5 bilhões/mês (fev/
14)7.
As distribuidoras repassam, no reajuste tarifário, o maior custo de compra de energia e encargos,
principalmente CDE (Conta de Desenvolvimento Energético) e ESS (Encargo de Serviço do
Sistema), elevado pelo despacho térmico. Entretanto, a exposição involuntária foi tão severa que
as empresas necessitaram de ajuda governamental para suprir o descasamento de fluxo de
caixa.
A primeira de uma série de ajudas financeiras veio pelo Decreto 7.945, março/2013, via aporte de
recursos do Tesouro Nacional na CDE de R$9,6 bilhões, para ser quitado em 5 anos pelos
consumidores, a partir de 20158..
Foi criado, em março/2014, o decreto de 8.203 que socorreu as distribuidoras em mais R$1,2
bilhão para alívio financeiro da exposição do mês de janeiro/2014. Em abril/2014, dado a
insuficiência de recursos e a gravidade da crise setorial, foi aprovado o decreto 8.221 que
instituiu uma conta na CCEE9 para compensar financeiramente a exposição involuntária das
distribuidoras para o período de fevereiro a dezembro de 2014. O repasse seria via empréstimos
de bancos públicos e privados, corrigidos por CDI + spread.
A 1ª tranche dos empréstimos bancários, via CCEE, foi no montante de R$11,2bilhões e a 2ª
tranche foi de R$6,6bilhões. Os pagamentos estão previstos para 2015 e 2016.
Para substituir os empréstimos via CCEE, foi criado o sistema de bandeiras tarifárias, a partir de
2015, que tem como objetivo repassar mensalmente aos consumidores o custo adicional com o
uso das térmicas; com isso é esperado um alívio de R$ 800 milhões/ mês10 .. Entretanto, algumas
firmas de consultoria afirmam que o montante arrecado será insuficiente para suprir a
necessidade das distribuidoras em 2015 (déficit em torno de R$5bilhões, fonte PSR). Uma outra
forma de repasse imediato estudada é a aplicação da RTE (revisão tarifária extraordinária).
Ainda são previstos custos adicionais para a indenização dos ativos de geração e transmissão
(R$28 bilhões) e auxílio às geradoras de mais R$10,5 bilhões, além dos R$27 bilhões gastos em
2014 devido ao despacho térmico.
Por fim, após a redução tarifária de 20% com a implantação da MP 579, o setor já experimentou
um aumento acumulado médio na ordem de 75%.
- Nível Crítico dos Reservatórios e GSF
O GSF é definido como a razão entre a energia hidrelétrica produzida e sua “energia firme”. Se o
resultado da GSF for inferior a “1”, as usinas hidrelétricas estão gerando abaixo de suas garantias
físicas. Com isso, as usinas precisam comprar energia no curto prazo, valorada ao PLD, para
honrar seus contratos de fornecimento de energia.
A partir de 2012, o nível dos reservatórios começou a sofrer uma redução considerável, afetando
a geração das usinas hidrelétricas. Em janeiro de 2013, o GSF atingiu o menor nível, 0,75. Em
6

Fonte: Valor Econômico, 23/04/2015.

7

Fonte: Informativo de Energia, FGV Energia - março/2014.

8

Fonte: ABRADEE.

9

CCEE – Câmara de Comercialização de Energia Elétrica

10

Fonte: Informativo de Energia, FGV Energia - março/2014.
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2014 e início de 2015, o problema se manteve com a falta de chuvas sobre os reservatórios. Em
períodos de estiagem, o ONS determina que o nível dos reservatórios seja preservado, elevando
a produção de energia por meio das termelétricas.
Desde janeiro de 2014, a produção termelétrica se manteve no patamar de 14.000 MW médios,
enquanto a média do GSF ficou em 0,91.
Com as usinas hidrelétricas gerando abaixo de suas garantias físicas desde janeiro de 2014, o
montante financeiro a ser pago por empresas atingiu cerca de 27 bilhões de reais em 2014 e 6,5
bilhões de reais nos dois primeiros meses de 2015. O governo atribui estas elevadas perdas ao
“risco de mercado” ou do negócio, mas as empresas argumentam que há despacho fora da
ordem de mérito e importação de energia.
Em cenário de estresse hídrico, há preservação dos reservatórios (GSF<1), o que leva as
geradoras a liquidar seu déficit de energia a um PLD elevado. Ou seja, dificilmente o lucro em um
cenário superavitário de energia (GSF>1) compensa as perdas no cenário de déficit.
- O Beta e a Percepção de Risco Regulatório
O CAPM parte do pressuposto que nem todo o risco deve ser recompensado, tendo em vista
que em uma carteira diversificada o risco específico (diversificável) do ativo é eliminado11 .
Segundo Damodaram12 , nem sempre a diversificação é possível, o que deixaria o investidor
exposto a riscos específicos.
O trabalho de Peltzman (1976) indica que o risco sistemático contém um componente de risco
regulatório; assim uma regulação adequada deveria reduzir a variância dos retornos e
consequentemente reduzir os betas.
O estudo de Barcelos e Bueno (2012), para o mercado brasileiro no período de jan/04 a out/09,
testou a hipótese do modelo de Peltzman de que os setores regulados possuem betas menores.
Entretanto, o estudo indicou que os Betas dos setores regulados são iguais ou maiores do que
nos setores não regulados, indicando a presença de um risco regulatório influenciado por
políticas governamentais.
A Aneel, no 3CRTP (2010) retirou o componente de risco regulatório da equação do custo de
capital argumentando que o mesmo se encontra inserido no risco sistemático; ao fazer o bottonup a partir dos betas das empresas americanas considerou que tal risco já estaria inserido no
cálculo do beta para as empresas brasileiras.
Muitos trabalhos interpretam o risco regulatório como um tipo de risco não diversificável, como
resposta do ativo ao risco sistemático e que captura a sensibilidade deste ativo.
Neste sentido, alguns estudos também buscaram encontrar a existência do risco regulatório
como um tipo de risco não diversificável. Entretanto, sua mensuração de forma isolada é
demasiadamente complexa, de forma que um resultado temporal isolado dificilmente servirá para
uma aplicação dinâmica, conforme conclusão de alguns trabalhos na área: Gonçalves e
Guimarães (2012), Barcelos (2010 e 2012).
Adicionalmente, a concentração setorial do índice de mercado (Ibovespa), com mais de 60% em
commodities e bancos (versus 7% para o setor de utilidades), pode trazer problemas na
estimação do beta quando se utilizam dados nacionais.
– METODOLOGIA
Conforme explicitado, este trabalho busca identificar fatores que explicam o risco sistemático nas
empresas de energia elétrica no Brasil; desta forma, nesta seção são apresentados o critério de
seleção de ativos e o método de análise: (i) construção da série de betas variando no tempo; e (ii)
modelo econométrico de regressão múltipla com dados em painel.
– Construção da Série de Betas e Seleção da Base de Dados
Com o objetivo de identificar o risco sistemático das empresas de energia elétrica no Brasil foi
elaborada uma análise da evolução da série dos betas das empresas ao longo do tempo.

11
12

Aneel, Nota Técnica no 22/2015, (pag 17 e 18)
Investment Valuation, 3a edição
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Foram observadas as séries dos betas de empresas selecionadas, do Índice Setorial do Setor
Elétrico – IEE, elaborado pela BMF&Bovespa , a partir da construção de um grupamento das
empresas selecionadas.
Construídas a partir de base de dados mensais, os Betas foram obtidos através de uma
regressão OLS dos retornos das ações (ri) contra o retorno da carteira de mercado (Ibovespa rm).
A equação de regressão em questão é
(1) onde representa o intercepto e
(2) a inclinação – coeficiente beta, de risco sistemático.
Foi implementado o procedimento de regressão para uma janela móvel de 60 meses (5anos), 24
meses (2anos) e 12 meses (1ano), para o período de 1996 a 2014. O trade-oﬀ na escolha do
tamanho da série é simples - uma janela mais longa possui mais dados, mas a firma poderá
sofrer mudanças em sua características de risco no período analisado.
A amostra consiste em 49 empresas de energia elétrica de capital aberto listadas na
BMF&BOVESPA. Foram excluídos as empresas e veículos de investimentos que não tenha
representatividade ou liquidez no mercado de ações. Entende-se por liquidez a possibilidade de
negociação de um ativo com velocidade e sem que haja perda significativa de valor (spread de
compra e venda). Os dados foram extraídos da Economática, com periodicidade mensal, e
cotações de fechamento do mês. O período estudado é de janeiro de 2006 a dezembro de 2014.
Desta lista, foram selecionadas as empresas conforme o seguinte critério:
1. Por atividade de negócio: se é geração, distribuição, transmissão, comercialização ou
integrada (que possui mais de um segmento de negócio). Foi realizada uma análise do
peso de cada negócio no EBTIDA13 total da companhia, para estabelecer em qual
atividade a empresa se enquadra melhor.
2. Por liquidez: O critério de seleção foi baseado no índice de negociabilidade presente no
manual de procedimentos dos índices da BMF&BOVESPA.
- Modelo Econométrico
Os dados em painel referem-se a dados de N Empresas (n = 6) observadas ao longo de T
períodos de tempo, com K Variáveis Independentes e especificado na equação 3:
(3)
Onde:
Yit = Variável dependente i no tempo t
αi = Intercepto da reta de regressão
β = Coeficiente de declividade da reta de regressão ou efeito de X sobre β
Xit = vetor de variáveis explicativas
uit = termo de erro
Parâmetros de interesse
Inicialmente, a equação a ser estimada será a seguinte:
(4)
Onde a variável dependente Yit representa o Beta de cada ativo i no período t, Xitk (k=1,2,..,K;
i=1,2,..,N; e t=1,2,..,T) o conjunto de varáveis independentes, e uit o termo de erro idiossincrático.
A variável αi é constante no tempo e é chamada de heterogeneidade não observada.
Variáveis Explicativas:
13

EBITDA (Earnings Before Interest Taxes and Depreciation), proxy para a geração e caixa operacional.
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Xit1 = Valor de Mercado para Empresa i (“MktCapit”), em Log;
Xit2 = Alvancagem para para Empresa i (“D/EBit”); Xit2 = Estrutura de Capital para Empresa i (“D/
Eit”); Xt4 = Variação da Taxa de Juros (“Jurost”);
Xt5 = Situação dos Reservatórios (“Reservt”);
A tabela 1 descreve as variáveis utilizadas que influenciam o risco sistemático (beta), os motivos
que nos levaram a utilizá-las e os resultados esperados.
Variáve
is

bit

Descrição e Efeito Esperado
Obtido com base em regressão linear, sendo a
variável dependente o retorno em excesso do
ativo em questão (ri - rf), contra o prêmio de
mercado (rm- rf), sendo rm=Índice Bovespa.

B e t a
(variável
dependente)

não
s e
apl i
ca

Quanto maior a empresa, geralmente é mais
estável, possui ganhos de escala, maior a
possibilidade de acesso ao mercado de capitais
e menor o risco de liquidez financeira.o risco

-

+

log_m
cit

Log do Valor de Mercado
para Empresa (no ações x
preço)

D/EBit

Medida de Alavancagem
Risco de Crédito ou
(Divida Liquida / EBITDA)

Mede quanto tempo a empresa leva para pagar
sua dívida com a geração de caixa operacional.
Quanto maior a alavancagem, maior é o risco
de crédito e sistemático.

D/Eit

Estrutura de Capital para
Empresa (Divida / Equity)

Quanto maior a relação de dívida na estrutura
de capital, maior é alavancagem, maior é o
risco sistemático. Teoria de β alavancado de
Hamada1.

gdp

Variação do PIB

Quanto maior a atividade econômica, maior é o
consumo de energia elétrica, maior é a geração
de caixa.

-

Va r i a ç ã o d a Ta x a d e
Inflação (IPCA)

Quanto maior a taxa de inflação, maior é a
expectativa de subida de juros, maior é o custo
de captação de recursos. Por outro lado, as
distribuidoras de energia repassam na tarifa as
variações de taxa de inflação.

-/+

ipca

juros

Variação da Taxa de
Juros (Selic)

d_pld

Variação do PLD

reserv

Situação
Reservatórios

dos

Quanto maior a expectativa da taxa de juros,
maior é o custo de captação de recursos, maior
é o retorno requerido para investimentos no
setor.

+

+

Quanto maior o PLD, maior é a necessidade de
capital das distribuidoras em caso de
subcontratação das distribuidoras.

+

Quanto pior a situação hidrológica, maior o
risco de racionamento, maior é o PLD e,
portanto, maior o risco de liquidez em caso de
subcontratação das distribuidoras.

-

1 HAMADA, Robert. The Eﬀect of the Firm´s Capital Structure on the Systematic Risk of Common Stocks.
The Journal of Finance, Vol 27, No. 2. 1971.

TABELA 1 – Variáveis e Resultados Esperados
Fonte: Elaboração Própria
Métodos de Estimação

Inicialmente, a equação (4) foi estimada em regressão “pooled” OLS (“Ordinary Least Squares”)
para todas as empresas da amostra.

779

IX Congresso Brasileiro de Regulação e 3º ExpoABAR

Para contornar problemas de variáveis omitidas, características não observáveis das empresas
que podem afetar os valores da variável dependente βit, foram feitas estimativas adicionais
através do modelo de efeito fixo, primeira diferença e do modelo por efeitos aleatórios.
– RESULTADOS
Nesta seção apresentamos os resultados para: (i) evolução da série de betas; e ii) modelos de
regressão múltipla com dados em painel
– Evolução da série de betas
O estudo observou o comportamento do beta do setor elétrico em três perspectivas, a partir das
empresas selecionadas, do Índice Setorial de Energia Elétrica – IEE e a partir do agrupamento de
ações de empresas de energia. Foram utilizados os retornos mensais de jan/2000 a dez/2014. Os
betas foram calculados para janelas de 5 anos, 2 anos (no anexo deste trabalho) e 1 ano (608
betas médios mais 108 do IEE).
O Ibovespa foi utilizado como índice de referência.
Evolução Beta – 5anos (2000-2014)

Gráfico 1: Evolução da Série de Betas 5anos (2000-2014) ]Fonte: Economática e Elaboração
Própria
O gráfico 1 evidencia que os betas das empresas selecionadas se elevaram fortemente no
período mais recente, tendo em vista os graves problemas enfrentados pelo setor elétrico desde
o anúncio da MP 579, o que implicou no aumento do risco no curto prazo.
Até 2008, observa-se um período de estabilidade dos betas a patamares elevados, em torno de
1, coincidindo com período pós-racionamento e implantação do novo modelo. Em 2008, início da
crise financeira mundial, verifica-se uma elevação nos betas e, em 2009, os betas iniciam
trajetória descendente, chegando ao valor próximo a 0,4. Essa tendência de queda se manteve
até a forte inflexão no período pós-MP579, voltando a patamares acima de 1.
O setor, que até então era considerado pelos investidores como um porto seguro (baixo risco,
estável e forte geração de caixa), passou a ser visto como instrumento de ingerência política, o
que ocasionou uma forte saída de fluxo de capitais e consequente aumento na volatilidade, como
pode ser verificado no período mais recente da série.
Assim, além de instabilidade regulatória e insegurança institucional o cenário foi agravado pela
hidrologia desfavorável, alto despacho térmico, subcontratação das distribuidoras e exposição
aos elevados preços do PLD.
Esse comportamento de aumento do risco e flutuações podem ser melhor visualizado no período
mais curto, de jan/09 a dez/14, conforme o gráfico 2.
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Gráfico 2: Evolução da Série de Betas 5anos (2009-2014)
Fonte: Economática e Elaboração Própria
Pode-se verificar um maior nível para a série de betas para a Light e Eletropaulo, devido à alta
concentração no segmento de distribuição e severa degradação nos indicadores de liquidez
financeira (dívida líquida/ebitda). A mesma análise para a Equatorial não é conclusiva, dada a
menor liquidez e histórico curto para a sua série de betas.
Ao comparar a evolução do Beta por segmento, gráfico 3, verifica-se um beta maior para o setor
de distribuição em relação ao de geração, o que mostra um desbalanceamento de risco intrasetorial. Nos leilões de geração e transmissão, caso o retorno mínimo requerido não seja
atingido, conduz a leilões vazios. Entretanto, investidores em distribuição não têm essa
possibilidade, pois estão comprometidos com um contrato de concessão de longo prazo, no qual
requer investimentos recorrentes, cujas condições de remuneração (base de remuneração e taxa
de retorno) são definidas a cada ciclo tarifário.
Evolução Beta – 5 anos

Gráfico 3: Evolução da Série de Betas por segmento 5anos (2000-2014)
Fonte: Economática e Elaboração Própria
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Para a série com janela de 1 ano, representado no gráfico 4, verifica-se uma tendência mais
volátil do beta, corroborando com o problema de insuficiência de dados (mensais e histórico de 1
ano).
Evolução Beta – 1ano

Gráfico 4: Evolução da Série de Betas 1 ano (2000-2014) Fonte: Economática e Elaboração
Própria
– Resultados do modelo econométrico
Como explicitado anteriormente, para verificar a presença de fatores que afetam o risco
sistemático das empresas de distribuição de energia elétrica foram utilizados dados longitudinais
para o período de dezembro de 2005 a dezembro de 2014 e 4 métodos de regressão na forma de
dados em painel: i) regressão “Pooled”; ii) regressão com efeitos aleatórios; iii) primeira diferença
e iv) regressão com efeitos fixos. Adicionalmente foi efetuada uma regressão OLS para cada
empresa, com resultados sumarizados abaixo.
TABELA 2 – Regressões Pooled, EA, PD e EF- Beta 5anos
A tabela apresenta os resultados das regressões para as empresas selecionadas. Os métodos
estimados são Pooled, EA, PD e EF, para o período de dez/05 a dez/14. . A janela para a variável
dependente Beta é de 60 meses.
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O coeficiente de efeito fixo para a variável tamanho da empresa (log_mcit) possui uma relação
negativa com a variável dependente Beta. Assim, tal efeito parece estar em linha com fato de
que, geralmente, empresas com maior valor de mercado são mais estáveis, possuem ganhos de
escala e menor alavancagem operacional, maior possibilidade de acesso ao mercado de capitais,
menor risco de liquidez financeira e por isso um menor risco sistemático. Este resultado está
linha com Damodaran (2012): firmas menores, de alto crescimento, geralmente são tidas como
mais arriscadas que as maiores, mais estáveis. Quando se controla pela heterogeneidade não
observável (αi) usando EF, o efeito aumenta para -0,52 unidades, mantendo significância
estatística, na comparação com Pooled e EA. Os coeficientes Pooled e EA também apresentaram
relação negativa e significância estatística.
Verifica-se que os resultados para a alavancagem (D/EBit) apontaram significância apenas para a
estimação EF. A relação positiva do coeficiente com Beta parece estar em linha com o fato de
que, geralmente, quanto maior a alavancagem de uma empresa, maior é o risco de crédito e
maior é o risco sistemático.
O coeficiente EF para a estrutura de capital (D/Eit) é estatisticamente significativo e possui
relação negativa com a variável dependente Beta. Por outro lado, nas estimações Pooled e EA a
relação encontrada foi positiva, assim, estas estimações parecem estar mais em linha com a
intuição econômica de que quanto maior a relação de dívida na estrutura de capital, maior é
alavancagem, maior é o risco sistemático (Teoria de β alavancado de Hamada).
Os coeficientes Pooled, EA e EF para a variação do PIB (GDPt) são estatisticamente significativos
e com relação positiva para com o Beta. Quando se controla pela heterogeneidade não
observável (αi), usando EF, o efeito diminui de 3,51 (Pooled/EA) para 1,95. Entretanto, à primeira
vista, quanto maior a atividade econômica, maior é o consumo de energia elétrica, maior é o fluxo
de caixa da firma, de modo o risco sistemático deveria cair. Tal resultado não é exaustivo dado
que o risco depende do nível dos reservatórios e da contratação de energia por parte das
distribuidoras no atendimento ao mercado, de modo que uma maior atividade econômica
aumentaria o risco de desabastecimento nessas condições.
Os coeficientes Pooled, EA e EF para a variação da taxa de juros (Jurost),são estatisticamente
significativos, com relação positiva para com o Beta. O efeito da variação da taxa de juros
(Jurost), parece estar em linha com a intuição econômica de que uma maior expectativa da taxa
de juros, leva a um maior custo de captação de recursos, um maior retorno requerido para
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investimentos no setor e maior risco sistemático. A magnitude é relevante para os três métodos
de estimação.
No caso da situação dos reservatórios (Reserv) não foi identificada relação com o risco
sistemático. Conforme explicitado, os reservatório do SIN chegaram a níveis preocupantes, de
forma gradual a partir de 2013 e, chegando a níveis críticos no período recente, com o aumento
do risco de racionamento.
TABELA 3 – Regressões Pooled, EA, PD e EF para Beta 2anos
A tabela apresenta os resultados das regressões para as empresas selecionadas. O métodos
estimados são Pooled, EA, PD e EF, para o período de dez/05 a dez/14. A janela para a variável
dependente Beta é de 24 meses (2anos).

Ao alterar o tamanho da janela da série de betas para 2 anos, verifica-se que houve perda de
significância estatística para o coeficiente EF nas variáveis tamanho da empresa (log_mcit),
alavancagem (D/EBit), variação do PIB (GDPt), variação da taxa de juros (Jurost).
Por outro lado, para os coeficientes EF, EA e Pooled, verifica-se aumento de significância
estatística relevante para a variável reservatórios (Reserv), com relação negativa para com o Beta.
Assim o efeito parece estar em linha com o fato de que aumento do nível dos reservatórios
diminui o risco sistemático. Percebe-se que a série mais curta capturou melhor os efeitos de
mudança das características de percepção de risco, em linha com os fatos descritos neste
trabalho.
Para os coeficentes Pooled e EA verificou-se perda de significância estatística para as variáveis
D/Eit e GDPt . No caso da log_mcit houve perda somente para EA;.
A interpretação e o sentido econômico dos coeficientes são similares ao comentado para a
tabela 2.
– CONCLUSÃO
Temas atuais como a qualidade da regulação, segurança institucional e o balanceamento correto
de risco-retorno são relevantes no estabelecimento de um ambiente propício para investimentos
de longo prazo, com atração investidores de qualidade e queda na taxa de retorno requerida.
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O propósito deste estudo é analisar o risco sistemático presente no setor de distribuição de
energia elétrica e identificar fatores que evidenciam a presença de um prêmio de risco regulatório,
não diversificável. Ao avaliar as constantes mudanças na formação da taxa de retorno regulatória
e nas falhas da metodologia empregada, questiona-se o risco incorrido está sendo corretamente
remunerado.
Pelo método evolução da série de betas (janelas de 1, 2 e 5 anos), conclui-se que houve uma
significativa inflexão para os betas das empresas do setor elétrico nos períodos mais recentes,
principalmente após o anúncio da MP579. O setor, que até então era considerado pelos
investidores como um porto seguro, ao ser percebido como mais arriscado e passível de
ingerência política se mostrou altamente volátil, como demonstrado empiricamente no estudo da
evolução dos betas.
Pelo método de regressão múltipla com dados em painel foram evidenciados significância
estatística em variáveis que afetam o risco sistemático (Beta) das empresas de distribuição de
energia elétrica, corroborando a ideia que existe um risco adicional sensível a tais fatores.
Não foi objetivo deste estudo mensurar isoladamente o risco regulatório, desta forma, futuros
trabalhos podem replicar os testes realizados neste traalho ou estimar modelos que determinem
a taxa de risco regulatória.
Como a forma de regular faz diferença e influência diretamente na percepção de risco, é indicado
a necessidade de se fazer uma avaliação prévia de impacto regulatório, promovendo amplo
debate entre os agentes envolvidos de forma a mitigar riscos e diminuir a taxa de retorno
requerida para investimentos.
- BIBLIOGRAFIA
ANEEL: “Metodologia e critérios gerais para definição do custo de capital a ser utilizado no
cálculo da remuneração dos investimentos efetuados pelas concessionárias de distribuição por
ocasião da Revisão Tarifária Periódica.”, Nota Técnica no 180/2014-SRE/ANEEL e no 22/2015SRE/ANEEL;
BARCELOS, L. C. “Regulatory Risk in the Securities Markets: a CAPM Model Approach to
Regulated Sectors in Brazil”, 2010.
BARCELOS, L. C. “What CAPM Alphas Tell us About Regulatory Risks”, 2010.
THE BRATTLE GROUP. Estimating the Cost of Equity for Regulated Companies. 2013.
BARCELOS, L. C. e BUENO, R. LA Multivariate CAPM Approach to Regula,ory Risks in Securities
Markets, 2012.
Bolsa de Valores do Estado de São Paulo – BOVESPA: “ÍNDICE BOVESPA IBOVESPA”;
CUNHA, M.F, RECH, I.J., PIMENTA, D.P. & IARA, R.N. Comparação do Custo de Capital do Setor
Elétrico com Base no modelo da ANEEL e do Modelo com dados brasileiros. XXXVIII Encontro da
ANPAD, Rio de Janeiro, 2014.
DAMODARAN, A. Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the Value of any
asset. Willey. 3ª edição, 2012.
GUIMARÃES, C. E. A., & GONÇALVES, E. D. L. Risco regulatório e custo do capital próprio das
distribuidoras de energia elétrica no Brasil. CERI/FGV Working Papers, 2014.
GONÇALVES, E. D. L. Internal rate of return and cost of capital in Brazilian infrastructure sectors –
a comparative study regarding risk factors and the role of guarantees. CERI/FGV, 2014.
KELMAN, J. Desafios do Regulador. 2009
National Economic Research Associates - NERA (2001): “Recent Evidence on Beta and the Cost
of Capital for UK Eletricity Companies”,;
PELTZMAN, Sam. Toward a More General Theory of Regulation. Journal of Law and Economics,

785

IX Congresso Brasileiro de Regulação e 3º ExpoABAR

SANVICENTE, A. Z. Problemas de estimação de custo de capital de empresas concessionárias
no Brasil: uma aplicação à regulamentação de concessões rodoviárias. Revista de Administração.
2012
SANVICENTE, A. Z. Análise retrospectiva e crítica das taxas de retorno calculadas pela Agência
Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) para as concessões no setor. 2013.

786

IX Congresso Brasileiro de Regulação e 3º ExpoABAR

OUTORGA DE DRENAGEM E FISCALIZAÇÃO COMO
MECANISMOS DE GESTÃO DE ÁGUAS URBANAS
Carolinne Isabella Dias Gomes (1)
Possui Bacharelado e Licenciatura em Ciências Biológicas pela Universidade de Brasília (UnB) e
Mestrado em Ciências Médicas pela Universidade de Brasília (UnB). Coordenadora de
Fiscalização da Superintendência de Drenagem Urbana, Gás e Energia da Agência Reguladora de
Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal (ADASA).
Cristiane Martins de Sousa Nava Castro (2)
Possui Bacharelado e Licenciatura em Ciências Biológicas pela Universidade de Brasília (UnB).
Coordenadora de Outorga da Superintendência de Recursos Hídricos da Agência Reguladora de
Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal (ADASA).
Endereço (1): Parque Ferroviário de Brasília - Estação Rodoferroviária, Sobreloja - Ala Norte Setor Ferroviário - Brasília - DF - CEP: 70.631-900 - Brasil - Tel: +55 (61) 3961-4987 email:carolinne.gomes@adasa.df.gov.br
RESUMO
A impermeabilização dos solos devido ao seu uso e ocupação produz impactos importantes no
ciclo da água em áreas urbanas, especificamente o aumento do escoamento superficial e de
inundações; e piora da qualidade dos rios devido aos sedimentos transportados pela lavagem
das superfícies urbanas. Uma vez que estes impactos são considerados difusos, afetando
sociedade e recursos hídricos, torna-se determinante a intervenção regulatória do Estado para
seu controle. Sendo assim, como premissa do exercício de sua função normativo-regulatória, e
com o objetivo de contribuir para a melhoria da qualidade e quantidade dos corpos hídricos do
DF, a ADASA elaborou e publicou a Resolução nº 09, de 08 de abril de 2011. A Resolução
estabelece procedimentos gerais para requerimento e obtenção de outorga do direito de uso dos
recursos hídricos para lançamento de águas pluviais em corpos de água de domínio do Distrito
Federal e em corpos de água delegados pela União e Estados. Também como decorrência do
exercício de sua atividade regulatória, a ADASA tem como atribuição fiscalizar a execução dos
serviços públicos de sua competência. A atividade de fiscalização do serviço público de
Drenagem Urbana, exercida no Distrito Federal pela ADASA, é voltada prioritariamente para a
aferição do cumprimento, por parte das prestadoras públicas e entes privados, das normas
previstas em leis, contratos de concessão e das resoluções expedidas pela própria Agência, o
que inclui a Resolução nº 09/2011. A análise desses dois instrumentos de regulação exercidos
pela ADASA, a outorga de drenagem e a fiscalização, indica que sua atuação combinada vem
induzindo crescimento ano a ano de solicitações de outorga de águas pluviais, aumento do
número de empreendimentos outorgados no Distrito Federal, e maior adoção de melhores
práticas da Drenagem tanto por empreendedores públicos quanto privados. Portanto, a ação
conjunta da outorga de drenagem e da fiscalização pode acarretar impactos significativos de
melhoria de qualidade da prestação do serviço público de drenagem urbana e de maior proteção
aos recursos hídricos, contribuindo para a gestão de águas urbanas no Distrito Federal.
Palavras-chave: drenagem urbana, recursos hídricos, outorga, fiscalização.
INTRODUÇÃO
A impermeabilização dos solos devido ao seu uso e ocupação produz impactos importantes no
ciclo da água em áreas urbanas. Como efeitos dessa impermeabilização, há o aumento do
escoamento superficial e de inundações; e piora da qualidade dos rios devido aos sedimentos
transportados pela lavagem das superfícies urbanas (Tucci, 2007).
Esse conjunto de impactos pode ser controlado por diversas medidas preventivas, as quais
incentivem os empreendedores a desenvolver soluções sustentáveis capazes de reter os volumes
gerados por suas intervenções, e que não transfiram para toda a cidade os impactos gerados
pela impermeabilização (Tucci, 2007).
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Uma vez que os impactos da impermeabilização de solos são considerados difusos, afetando
sociedade e recursos hídricos, torna-se determinante a intervenção regulatória do Estado para
seu controle. A atividade de regulação do Estado se concretiza através das agências reguladoras,
que tratam-se de entidades administrativas técnicas, integrantes da estrutura formal da
Administração Pública, instituídas como autarquias sob regime especial, autônomas, e que
possuem a função de regular um setor específico de atividade econômica ou um determinado
serviço público, ou de intervir em certas relações jurídicas decorrentes dessas atividades (Di
Pietro, 2015).
Os setores diretamente ligados aos impactos da impermeabilização são o serviço público de
Drenagem e Manejo de Águas Pluviais; e os Recursos Hídricos. No Distrito Federal, a regulação
da Drenagem Urbana e dos Recursos Hídricos são de responsabilidade da Agência Reguladora
de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal – ADASA. A Drenagem de Águas
Pluviais Urbanas é considerada serviço público e componente do Saneamento Básico, conforme
a Lei Federal nº 11.445/2007; e os Recursos Hídricos são bem de uso comum e sujeitos à
escassez, portanto devem ser regulados pelo Estado.
O exercício da atividade regulatória constitui-se em editar normas estritamente técnicas que
possibilitem a implementação de políticas para o setor sob sua competência, sem afastar as
prerrogativas e atribuições do Poder Legislativo (Di Pietro, 2015).
Sendo assim, como premissa do exercício de sua função normativo-regulatória, e com o objetivo
de contribuir para melhoria da qualidade e quantidade dos corpos hídricos do DF, a ADASA
elaborou e publicou a Resolução nº 09, de 08 de abril de 2011, que estabelece procedimentos
gerais para requerimento e obtenção de outorga do direito de uso dos recursos hídricos para
lançamento de águas pluviais em corpos de água de domínio do Distrito Federal e em corpos de
água delegados pela União e Estados.
A outorga é ato administrativo mediante o qual a Agência Reguladora autoriza o uso de recurso
hídrico, por usuário privado ou governamental. No caso da Resolução nº 09, a ADASA regula o
lançamento de águas pluviais em corpos hídricos. São critérios considerados na emissão dessas
outorgas: a vazão máxima lançada pelo empreendimento utilizando-se chuvas com tempo de
recorrência de 10 anos; se há compatibilidade da vazão lançada com a vazão de prédesenvolvimento; as condições de retenção do aumento do escoamento devido ao novo
empreendimento; e a área máxima a ser impermeabilizada.
A Resolução nº 09 instituiu a necessidade de detenção e retenção do volume de escoamento,
gerado por empreendimentos novos ou já estabelecidos, em bacias. Essas bacias possuem
papel no controle do impacto de volumes em alta velocidade nos corpos hídricos, além de
realizarem detenção de sedimentos e resíduos. Além disso, a Resolução incentiva o controle
desses volumes gerados na fonte, por meio de alternativas de construção que facilitem a
infiltração da água da chuva nos próprios terrenos, e abre espaço para outras técnicas que sejam
inovadoras na redução dos volumes lançados.
Também como decorrência do exercício de sua atividade regulatória, as agências têm como
atribuição fiscalizar a execução dos serviços públicos de sua competência (Di Pietro, 2015). A
atividade de fiscalização do serviço público de Drenagem Urbana, exercida no Distrito Federal
pela ADASA, é voltada prioritariamente para a aferição do cumprimento, por parte das
prestadoras públicas e entes privados, das normas previstas em leis, contratos de concessão e
das resoluções expedidas pela própria Agência, o que inclui a Resolução nº 09/2011.
São objetos da fiscalização da ADASA as atividades e o conjunto de infraestruturas e instalações
operacionais de drenagem urbana de águas pluviais, de transporte, detenção ou retenção para o
amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas
nas áreas urbanas, inclusive os lançamentos pluviais em corpos hídricos. Em um primeiro
momento, é verificado se o empreendimento que faz lançamento pluvial em corpo hídrico possui
Outorga da Agência. Em caso afirmativo, as equipes de fiscalização da ADASA verificam se há o
inteiro cumprimento das condicionantes do instrumento de Outorga, e tomam demais
providências para regularização do lançamento. Em caso negativo, os responsáveis são
notificados e orientados e seguir as regras estabelecidas da Resolução.
OBJETIVO
O presente trabalho tem como objetivo apresentar e analisar a atuação conjunta de dois
mecanismos de regulação de águas urbanas utilizados pela ADASA: a outorga de lançamento de
águas pluviais urbanas, aliada à fiscalização do cumprimento dos requisitos estabelecidos pelo
instrumento de outorga.
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METODOLOGIA
Para este trabalho foram levantadas informações constantes dos processos internos da Agência
referentes à outorga de águas pluviais, combinadas a documentos de processos de fiscalização
de Drenagem Urbana. Os dados obtidos foram analisados por ano, de 2007 à 2014.
O período de 2007 à 2010 foi escolhido por ser anterior à publicação da Resolução, momento em
que os empreendimentos que realizavam lançamentos de águas de chuva em corpos hídricos
estavam sujeitos somente a regras gerais de outorga.
A partir de 2011, todos os processos de solicitação de Outorga para lançamento de águas
pluviais passaram a ser analisados à luz da Resolução nº 09/2011.
RESULTADOS
O advento da Resolução nº 09, a partir de 2011, acarretou mudanças na concepção de projetos
de drenagem urbana implantados no Distrito Federal.
Observa-se, particularmente a partir de 2011, tendência de crescimento anual de solicitações de
outorga para novos empreendimentos e de adaptação de estruturas anteriores ao estabelecido
pela Resolução, como mostra a Figura 1.
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Fig 1.Solicitações de Outorga para lançamento de águas pluviais em corpos hídricos recebidas
pela ADASA, no período de 2007 à 2014.
(Fonte: Superintendência de Recursos Hídricos – SRH).
Como reflexo do crescimento do número de solicitações, também verifica-se aumento
significativo do número de empreendimentos outorgados pela ADASA para lançamento de águas
pluviais em corpos hídricos, com tendência de crescimento, conforme pode ser visto na Figura 2.
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Fig 2. Número de empreendimentos outorgados para lançamento de águas pluviais no Distrito
Federal, entre 2007 e 2014.
(Fonte: Superintendência de Recursos Hídricos – SRH).
Após a emissão da Outorga, as equipes de fiscalização da ADASA têm como um de seus papéis
verificar se os empreendimentos cumprem as regras estabelecidas nesses documentos.
Conforme análise dos processos de fiscalização de outorga de águas pluviais empreendidas pela
ADASA, observou-se que, de todos os empreendimentos outorgados até o final do ano de 2014,
houve relato de descumprimento das condicionantes em aproximadamente 30% (trinta por
cento) dessas obras, o que pode ser visto à Figura 3.

Empreendimentos

De acordo com a Outorga

Em desacordo

Fig 3. Total de empreendimentos outorgados que cumprem as condicionantes de Outorga, e de
empreendimentos que apresentam inconformidades, conforme Fiscalização da ADASA. (Fonte:
Superintendência de Drenagem Urbana, Gás e Energia – SDE).
A fiscalização da Agência, ao encontrar inconformidades, faz a notificação aos empreendedores
responsáveis pela obra, atividade inerente ao poder de polícia administrativa, para que façam as
devidas correções de projeto ou estruturas. Porém, a ação fiscalizatória da ADASA não possui
somente caráter punitivo, e busca promover a orientação dos empreendedores locais para
adequação à Resolução e incentiva a adoção de melhores práticas na concepção de projetos de
Drenagem.
A análise desses dados de Regulação e de Fiscalização demonstra a importância da atuação
conjunta desses dois institutos em uma Agência Reguladora.
CONCLUSÃO
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A regulação de águas urbanas ainda é incipiente no Brasil. Isso se deve em grande parte à
ausência de profissionais atualizados, a projetos de drenagem que transferem impactos para a
sociedade, à falta de normativos que estabeleçam padrões de elaboração de projetos, e à falta
de fiscalização dos serviços de drenagem urbana no país (Tucci, 2007).
Com relação a normativos para projetos de lançamentos pluviais, a Resolução nº 09 foi
inovadora. Este ato estabelece condições para concepção de projetos de drenagem que
vislumbrem controle na fonte, objetivando a não-transferência de impactos de escoamento
produzidos pela impermeabilização de empreendimentos, tanto públicos quanto privados, para a
rede de águas pluviais pública. A Resolução nº 09 também contempla metas de atendimento ao
meio ambiente, na medida em que consolida procedimentos para projetos que promovam
redução de vazão de chegada em corpos hídricos e controle da qualidade de lançamentos.
Em relação às atividades de fiscalização da drenagem urbana, a ADASA já realizava estas
atividades em período anterior à publicação da Resolução nº 09/2011, por tratar-se de
competência legal da Agência. Uma das frentes de atuação da fiscalização da Agência são
vistorias periódicas em estruturas de drenagem e manejo de águas pluviais, o que inclui os
lançamentos de águas pluviais em corpos hídricos, decorrentes de obras públicas e privadas.
Porém, a partir da vigência da Resolução, a fiscalização da ADASA pôde atuar de forma mais
efetiva, pois passou a balizar suas vistorias em regras específicas para tais lançamentos.
Porém, apesar desses avanços, a aplicação do controle de escoamento de águas pluviais e
consequente proteção dos corpos hídricos receptores da drenagem de uma cidade não é tarefa
fácil. As agências
reguladoras do setor de saneamento do país ainda não exercem sua
competência de regulação de Drenagem Urbana de forma plena. Além disso, os prestadores do
serviço público de drenagem e manejo de águas pluviais no país encontram-se ainda em
estruturação e contam com escassos recursos financeiros. Isso tudo dificulta a implementação
deste tipo de abordagem à drenagem urbana, a correta fiscalização, o acompanhamento de
projetos e obras, e a manutenção indispensável ao bom funcionamento do sistema (Cruz et al.,
2007).
Embora não seja tarefa fácil, os resultados encontrados após a análise de processos desses dois
instrumentos de regulação exercidos pela ADASA, a outorga de drenagem e a fiscalização,
indicam que sua atuação conjunta pode acarretar impactos significativos de melhoria de
qualidade da prestação do serviço público de drenagem urbana e de maior proteção aos
recursos hídricos, contribuindo para a gestão de águas urbanas no Distrito Federal.
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RESUMO
Este trabalho tem como objetivo principal apresentar os resultados obtidos durante o processo
de elaboração do Manual de Avaliação de Desempenho dos Serviços de Abastecimento de Água
e Esgotamento Sanitário do Distrito Federal. O manual foi estruturado em dois eixos: o Sistema
de Avaliação e o Processo de Avaliação de Desempenho. Para a construção do Sistema, foram
definidos os objetivos da avaliação, estrutura e componentes, dimensões da prestação dos
serviços, seleção e estabelecimento de 37 indicadores de desempenho e seus valores de
referência, 84 dados e informações necessários para o cálculo dos indicadores, além de fatores
explanatórios para contextualização da interpretação dos resultados. O Processo de avaliação foi
estabelecido por meio de cinco macroprocessos: coleta e envio dos dados, validação dos dados,
cálculo e interpretação dos indicadores, análise de desempenho, síntese e publicação dos
resultados. Espera-se que o Manual de Avaliação de Desempenho seja o elemento central do
Sistema de Avaliação dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do DF,
uma vez que disciplina todos os procedimentos necessários para uma adequada interface entre o
prestador de serviços e a ADASA.
Palavras-chave: avaliação, desempenho, indicadores, abastecimento de água, esgotamento
sanitário
INTRODUÇÃO
Os serviços públicos de saneamento básico passaram a ter o seu mais importante marco
regulatório contemporâneo a partir da Lei Federal n. 11.445/2007, Lei de Diretrizes Nacionais do
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Saneamento Básico (LNSB), por meio da qual a União estabeleceu diretrizes nacionais para o
setor, inclusive para a política federal de saneamento básico, apresentando princípios, conceitos
e modelos, impondo a necessidade de planejamento e regulação dos serviços, de forma a
garantir a sustentabilidade econômico-financeira, com amplitude social, e requisitos mínimos de
qualidade, tais como continuidade e outros relativos aos produtos oferecidos, ao atendimento
dos usuários e às condições operacionais e de manutenção dos sistemas.
Com o advento da LNSB, o uso de indicadores de desempenho foi institucionalizado e passou a
integrar o processo de planejamento, regulação e fiscalização dos serviços. Sua aplicação
fundamenta-se no princípio da transparência das ações de saneamento, que segundo o art. 2º,
inciso IX da referida Lei deve estar “baseado em sistemas de informações e processos decisórios
institucionalizados”.
A Agência Reguladora de Águas e Saneamento do Distrito Federal – ADASA/DF foi criada em 16
de junho de 2004, pela Lei Distrital n. 3.365/2004, alterada pela Lei n. 4.285, de 26 de dezembro
de 2008, que ampliou suas competências, passando a se chamar Agência Reguladora de Águas,
Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal – ADASA. Tem como missão institucional a
regulação dos usos das águas e dos serviços públicos desse ente federado, com o intuito de
promover a gestão sustentável dos recursos hídricos e a qualidade dos serviços de energia e
saneamento básico em benefício de sua sociedade. Em conformidade com essa missão,
constitui finalidade básica da ADASA a regulação dos usos das águas e dos serviços públicos de
competência originária do Distrito Federal, bem como daqueles realizados no âmbito geopolítico
ou territorial do Distrito Federal que venham a ser delegados a ela por órgãos ou entidades
federais, estaduais ou municipais, em decorrência de legislação, convênio ou contrato.
O art. 9° da Lei 4.285/2008, em consonância com o art. 23, da LNSB, estabelece que compete à
ADASA editar normas relativas às dimensões técnica, econômica e social de prestação dos
serviços de saneamento básico, abrangendo, dentre outros, os seguintes aspectos: I – padrões e
indicadores de qualidade da prestação dos serviços; III – metas progressivas de expansão e de
qualidade dos serviços e os respectivos prazos; VI – monitoramento dos custos e do
desempenho econômico-financeiro dos prestadores dos serviços; VII – avaliação da eficiência e
eficácia dos serviços prestados.
O mesmo artigo dispõe ainda que compete a ADASA “disponibilizar estatísticas, indicadores e
outras informações relevantes para a caracterização da demanda e da oferta de serviços de
saneamento básico”, além de “organizar, implantar e coordenar o sistema de informações sobre
os serviços de saneamento básico no Distrito Federal, em articulação com o Sistema Nacional de
Informações em Saneamento”. (Art. 9ª, VI e VII, da Lei n. 4.285/2008).
Atualmente a ADASA possui em sua estrutura a Superintendência de Abastecimento de Água e
Esgoto (SAE) responsável por realizar as ações de Fiscalização Direta e Indireta da prestadora de
serviços públicos de água e esgoto do DF. A Fiscalização Direta é caracterizada pela presença
física dos reguladores da agência nos sistema de abastecimento de água e esgotamento
sanitário. A Fiscalização Indireta por meio de indicadores de desempenho atualmente é realizada
a partir de informações disponibilizadas nos relatórios anuais da prestadora de serviços,
informações da prestadora disponíveis no Sistema Nacional de Informações em Saneamento –
SNIS, ou por informações oficiadas.
Dessa forma, espera-se que o Manual de Avaliação de Desempenho, ora apresentado, seja o
elemento central do Sistema de Avaliação dos Serviços de Abastecimento de Água e
Esgotamento Sanitário do DF, uma vez que este estabelece não somente os objetivos de
avaliação e a estrutura do sistema, mas também detalha as regras para o repasse de informações
pelo prestador à ADASA, atendendo aos padrões de exatidão e precisão técnica.
METODOLOGIA
Na construção do Manual de Avaliação de Desempenho foram seguidos os princípios e
orientações, constantes de documentação internacional de referência, designadamente as
normas ISO 24510, ISO 24511, ISO 24512 e o “Manual de Boas Práticas, Indicadores de
Desempenho para o Abastecimento de Água e para o Esgotamento Sanitário, desenvolvido pela
IWA (International Water Association). Foram também consideradas as boas práticas observadas
em diversas agências reguladoras internacionais. Neste domínio, constituem como referência
principal a prática das agências de regulação Portugal (ERSAR), do Reino Unido (OFWAT) e da
Austrália (ESC).
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Para atingir os objetivos do trabalho, foi então traçado um esquema metodológico dividido em 6
etapas a seguir descritas e resumidas na Figura 1.

Etapa 1 - Caracterização do Contexto Regulatório e Análise Internacional
Esta etapa compreendeu a caracterização do contexto regulatório na qual procedeu-se à análise
dos diferentes elementos e intervenientes que atuam no setor de saneamento no Distrito Federal.
Foram também estabelecidas linhas de orientação para a implementação dos Indicadores de
Desempenho. A análise internacional compreendeu a compilação e descrição de boas práticas
internacionais que poderiam fornecer, por analogia, soluções ou indicar caminhos de ação para o
melhoramento do processo regulatório da ADASA.
Etapa 2 - Identificação dos Objetivos
Na etapa foram identificados os objetivos específicos do Sistema de Avaliação do Desempenho
que se pretendem alcançar, em sintonia com a missão e objetivos gerais da ADASA e
enquadrados com os princípios e orientações consagrados no quadro legal aplicável.
Etapa 3 - Estruturação do Sistema
A estruturação do sistema abrangeu a identificação dos critérios de avaliação que melhor
retratam uma situação concreta para o alcance dos objetivos propostos. Os critérios de avaliação
foram então agrupados em dimensões para classificação dos indicadores a serem selecionados.
Etapa 4 - Definição dos Componentes do Sistema
Após a estruturação foram definidos os componentes do sistema nas esferas espacial, temporal
e funcional. Nesta fase, foram tratados os aspectos relacionados com o âmbito e agregação
territorial da avaliação, assim como sua periodicidade.
Etapa 5 - Sistematização dos Dados e Indicadores
Após a definição dos objetivos para os serviços e dos critérios de avaliação, foram identificados
os indicadores de desempenho que permitirão avaliar os objetivos definidos, por meio dos
critérios de avaliação selecionados. Nesta fase, além da descrição e formulação, foram
detalhadas todas as informações (dados) necessárias ao cálculo e compreensão de cada
indicador.
Para a seleção dos indicadores foi realizada pesquisa sobre sistemas de indicadores de
desempenho utilizados em diversos países, propostos e implementados por agências
reguladoras, instituições internacionais e propriamente por prestadores e associações de
prestadores, podendo-se destacar: ERSAR (Agência Reguladora dos Serviços de Águas e
Resíduos - Portugal); IWA (International Water Association); OFWAT (The Water Services
Regulation Authority - Inglaterra e País de Gales); ADERASA (Asociación de Entes Reguladores
de Agua Potable y Saneamiento de las Americas); AWWA (American Water Works Association);
ISO (International Organization for Standardization). IBNET (The International Benchmarking
Network for Water and Sanitation); WSAA (Water Services Association of Australia);
Nesta etapa foram realizadas um total de 3 oficinas de trabalho para discussão das versões
preliminares do manual com a atual prestadora dos serviços de abastecimento de água e
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esgotamento sanitário no DF. Foi igualmente considerado, durante o processo de elaboração, o
manual de indicadores da prestadora, objetivando a convergência dos indicadores da empresa
com os indicadores regulatórios, sempre que possível.
Etapa 6 - Concepção do Processo de Avaliação
Finalmente, após a definição e detalhamento de indicadores e informações, foi concebido o
processo de avaliação de desempenho, desde a fase de coleta e auditoria dos dados até à
análise, comparação e publicação dos resultados.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Sistema de Avaliação de Desempenho
Objetivos do Sistema
O Sistema de Avaliação de Desempenho do Regulador deve procurar propiciar a participação
dos interessados (stakeholders) não envolvidos diretamente na gestão dos sistemas,
principalmente dos usuários, diminuindo a assimetria de informação, já que o prestador de
serviços encontra incentivos adicionais e naturais na maximização do lucro. De outro modo, o
sistema deve procurar restringir-se a um nível estratégico, evitando a proliferação de indicadores
operacionais.
Interessa sobretudo ao usuário que lhe seja garantido o acesso, a qualidade dos serviços e
modicidade da tarifa. Ao titular cabe a universalização dos serviços com qualidade atendendo
aos objetivos políticos de universalização dos serviços e também da manutenção ou valorização
dos ativos do sistema. Já o prestador dos serviços estará mais focado nos processos
operacionais e nos resultados econômicos e financeiros que obtém com a prestação dos
serviços.
À ADASA importa fomentar o alcance dos diversos objetivos, promovendo a eficiência e
inovação, zelando pela sustentabilidade dos sistemas, nas suas várias dimensões (financeira,
social, ambiental, governança e infraestrutural).
Dessa forma, os objetivos específicos do sistema de avaliação de desempenho da ADASA para
os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário foram definidos levando- se em
consideração os diferentes atores interessados na avaliação destes serviços, assim como os
princípios fundamentais do serviços públicos de saneamento, definidos no Art. 2° da Lei n.
11.445/2007, na Lei n° 4.285/2008, que estabeleceu as competências regulatórias da ADASA nas
suas dimensões técnica, econômica e social (Art. 9°), além das competências estabelecidas no
Regimento Interno da Agência.

Figura 2 - Objetivos do sistema de avaliação de desempenho
Escopo de Atuação
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O Manual de Avaliação de Desempenho proposto aplica-se aos serviços de abastecimento de
água e esgotamento sanitário do Distrito Federal, regulados pela ADASA. Pretende-se que o
manual seja o instrumento central do processo de avaliação de desempenho, estabelecendo as
regras e informações necessárias para o cálculo de indicadores, assim como as formas de
validação, auditoria e benchmarking necessários para uma adequada avaliação dos serviços
prestados.
Estrutura do Sistema
Considerando os objetivos e os critérios de avaliação, a estrutura elementar do Sistema de
Avaliação do Desempenho foi definida por cinco dimensões essenciais:

Figura 3 - Dimensões da Avaliação de Desempenho
Indicadores de Desempenho
Os indicadores de desempenho foram selecionados tendo em vista os objetivos específicos do
sistema de avaliação e as dimensões que se pretendem avaliar expostas na Figura 3. A figura 4
ilustra a quantidade de indicadores selecionados segregados por serviço e por dimensão. Para o
serviço de abastecimento de água foram selecionados um total de 18 indicadores, sendo 7 (39%)
referentes à Prestação dos serviços; 4 (22%) à Sustentabilidade infraestrutural; 4 (22%),
Sustentabilidade ambiental e 3 (17%) à Governança. A quantidade total de 19 indicadores foi
selecionada para o serviço de esgotamento sanitário, distribuídos da
seguinte
forma:
4
(21%), Prestação dos serviços; 4 (21%), Sustentabilidade infraestrutural; 8 (42%)
Sustentabilidade Ambiental; 3 (16%) Governança.
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Figura 4 - Quantidade de indicadores de desempenho divididos por dimensão
As Tabela 1 e 2 apresentam a relação dos indicadores de desempenho, assim como as unidades
de medidas e abrangências. Foram ainda definidos para cada indicador a descrição, objetivo,
fórmula de cálculo, dados primários relacionados, fatores explanatórios e referência a outros
sistemas de indicadores, além dos valores de referência que orientarão a análise de desempenho
e a definição das metas.
Tabela 1 - Indicadores de Desempenho do Serviço de Abastecimento de Água
Indicadores de Desempenho - Abastecimento de
Água
Unida
de

Indicad
or

Abrangênc
ia

1. Prestação do serviço
IAP01 – Índice de cobertura de água

%

RA

IAP02 – Índice de atendimento de água

%

RA

IAP03 – Acessibilidade econômica

%

Prestadora

IAP04 – Índice de micromedição

%

RA

IAP05 – Índice de continuidade do serviço de água

%

RA

IAP06 – Conformidade das análises para aferição da %
qualidade da água distribuída (%)

RA

IAP07 – Índice de reclamações do serviço de água

(n.

/ 1000
economias
ativas/ ano)

RA

2. Sustentabilidade infraestrutural
IAI08 – Capacidade de reserva do sistema de água

dias

Prestadora

IAI09 – Capacidade de tratamento do sistema de água

%

Prestado
ra

IAI10 – Índice de reabilitação da rede de água

%

RA

IAI11 – Quantidade de vazamentos na rede de água

(n. / 100 km / ano)

RA

3. Sustentabilidade ambiental
IAA12 – Utilização eficiente de energia

(kWh / m3 / 100 m.c.a)

Prestado
ra
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IAA13 – Índice de perdas por ligação

(litros / dia / lig. ativa)

RA

IAA14 – Volume captado outorgado

%

Prestado
ra

IAA15 – Destino do lodo da ETA

%

Prestado
ra

4. Governança
IAG16 – Índice de transparência das informações da prestadora relativo ao serviço de água

Prestado
ra

IAG17 – Relação com os interessados

-

Prestado
ra

IAG18 – Índice de execução do plano de exploração
dos serviços de água

%

Prestado
ra

Legenda: RA - Região Administrativa
Tabela 2 - Indicadores de Desempenho do Serviço de Esgotamento Sanitário
Indicadores de Desempenho - Esgotamento
Sanitário
Unidade

Indicad
or

Abrangênc
ia

1. Prestação do serviço
IEP01 – Índice de cobertura de esgoto

%

RA

IEP02 – Índice de atendimento de esgoto

%

RA

IEP03 – Acessibilidade econômica

%

Prestadora

IEP04 – Índice de reclamações do serviço de esgoto

(n.

/ 1000
economias
ativas/ ano)

RA

2. Sustentabilidade infraestrutural
IEI05 – Capacidade de tratamento de esgoto

%

Prestadora

IEI06 – Índice de Reabilitação da rede de esgoto

%

RA

IEI07 – Extravasamentos de esgotos por extensão de
rede
IEI08 – Falhas no sistema de esgoto

(n. / 100 km / ano)
%

RA
RA

3. Sustentabilidade ambiental
IEA09 – Utilização eficiente de energia

(kWh / m3 / 100
m.c.a)

Prestadora

IEA10 – Índice de conformidade da quantidade de %
amostras de efluente analisadas

Prestadora

IEA11 – Índice de conformidade da qualidade do
efluente tratado

%

Sub-bacia
Hidrográfica

IEA12 – Índice de adequação do destino do esgoto
coletado

%

Prestadora

IEA13 – Índice de descarga de efluente outorgado

%

Prestadora
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IEA14 – Índice de água reutilizada

%

Prestadora

IEA15 – Índice de produção própria de energia

%

Prestadora

IEA16 – Destino do lodo da ETE

%

Prestadora

4. Governança
IEG17 – Índice de transparência das informações da prestadora relativo ao serviço de esgoto

Prestadora

IEG18 – Relação com os interessados

-

Prestadora

IEG19 – Índice de execução do plano de exploração dos
serviços de esgoto

%

Prestadora

Legenda: RA - Região Administrativa
Agregação Territorial e Funcional
O Sistema de Avaliação do Desempenho, em harmonia com as orientações da Lei n. 11.445/07,
foi estruturado para individualização do cálculo por município (que é o titular dos serviços) e por
serviço – abastecimento de água o esgotamento sanitário – de modo a maximizar a efetividade
da análise e da comparação, e estimular a melhoria do desempenho de cada serviço, de forma
segregada.
Como não existem municípios no Distrito Federal e sim, Regiões Administrativas, utilizou- se essa
agregação territorial (15 indicadores) sempre que necessária a análise individualizada da
prestação do serviço, por determinado indicador. Para 21 indicadores foi definida a abrangência
de prestadora, e somente para o indicador IEA20 – Índice de conformidade da qualidade do
efluente tratado foi definida a abrangência de sub-bacia hidrográfica.
Tabela 3 - Abrangência dos Indicadores
Abrangência

Serviço
Água

Região Administrativa

9

Prestadora

9

Sub-bacia Hidrográfica

0

Total

Esgoto

Total

6

15
12

1
18

21
1

19

37

Da mesma forma, procedeu-se a individualização do cálculo dos indicadores por serviço de
abastecimento de água e esgotamento sanitário. Como o sistema contábil (Manual de
Contabilidade Regulatória) ainda está em processo de elaboração pela ADASA, não sendo
possível gerar informações contábeis plenamente individualizadas e independentes, optou- se
por um plano de implantação posterior a publicação do referido manual para aqueles indicadores
que dependam destes critérios. Portanto, os indicadores da dimensão econômico-financeira,
somente serão definidos em uma segunda versão do Manual de Avaliação de Desempenho.
Periodicidade
A periodicidade foi estabelecida em função de cada dado, da sua importância, oportunidade
temporal e da relação entre custos e benefícios do aumento da frequência da análise. Na fixação
da periodicidade foi também considerada a volatilidade da informação, isto é, se os dados
evoluem de forma mais rápida (como é o caso das análises de qualidade da água ou dos esgotos
tratados nos sistemas) ou se têm um comportamento mais lento (como no caso dos níveis de
cobertura dos serviços). Foi estabelecida a periodicidade anual para o sistema de avaliação de
desempenho. Os dados necessários para acompanhamento regular (mensal, trimestral,
semestral) e que necessitam de maior detalhamento para a análise, sobretudo os dados de
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continuidade, qualidade da água e reclamações, foram identificados e incluídos para serem
prestados de forma complementar pela concessionária por meio de resolução.
Caracterização da Unidade de Avaliação
Para a caracterização de cada unidade de avaliação (serviço) serão fornecidas informações
gerais sobre o prestador de serviços e o serviço objeto de avaliação, tais como características
físicas do sistema, a população atendida, volume de água produzido e faturado, número de
ligações ativas, dentre outras.
Informações e Dados
Caberá à prestadora de serviços, como fonte de informação, coletar, compilar e enviar à ADASA
todos os dados que detenha ou a que tenha acesso para cada Unidade de Avaliação.
Complementarmente, serão considerados dados fornecidos por entidades externas, como o
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), CODEPLAN – Companhia de Planejamento
do Distrito Federal, dentre outros.
Para isso, os códigos utilizados para cada indicador, e para cada dado, devem seguir uma lógica
clara e direta. Neste contexto, apresenta-se na Figura 5 a nomenclatura adotada.

Figura 5 - Nomenclatura adotada para os dados e indicadores
Foi realizada a classificação e quantificação dos dados ou informações necessárias para o
cálculo dos indicadores, conforme Tabela 4, sendo que o serviço de abastecimento de água
apresentou 44 dados e o de esgotamento sanitário, 40, totalizando 84 dados primários.
Considerando-se a abrangência de cada dado, levantou-se um total de 904 itens de dados ou
informações que deverão ser enviados pela prestadora de serviços anualmente.
Tabela 4 - Quantidade de dados por categoria
Dados

Serviço
Água

Dados de Governança (DG) 12

Esgoto

Total

12

24
12

Dados de Infraestrutura (DI)

7

5

Dados de Qualidade (DQ)

3

4

7

Dados Externos (DX)

1

1

2

Dados Operacionais (DO)

21

18

39

Total

44

40

84
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Fatores Explanatórios
A análise e a interpretação dos Indicadores de Desempenho relativos à prestação dos serviços
foram contextualizadas com a inclusão de fatores explanatórios associados a cada indicador.
Comparação de Desempenho (Benchmarking)
Os Indicadores de Desempenho não devem ser encarados como o final do processo de
avaliação. Dessa forma, para a busca efetiva da melhoria contínua do desempenho, os seus
cálculos e interpretações devem estar integrado a um processo amplo de benchmarking que seja
sistemático e cíclico e que abranja as etapas de: i) planejamento; ii) avaliação; iii) comparação; iv)
estabelecimento de metas; v) definição de planos de ação; e vi) implementação desses planos. O
Sistema de Avaliação de Desempenho tem como escopo não só fornecer resultados relevantes
para o benchmarking, mas também impulsionar o Prestador de Serviços para a sua prática.
Nesse sentido, no âmbito da Avaliação do Desempenho serão efetuadas as comparações
evolutivas, absolutas, confinadas e alargadas (Figura 6).

Figura 6 - Comparações de Desempenho
Processo de Avaliação de Desempenho
Após a definição e detalhamento do sistema de avaliação, foi concebido o processo de avaliação
de desempenho. A construção desse processo impõe a definição de macroprocessos (Figura 7)
de responsabilidade da prestadora de serviços e da agência reguladora. Cada macroprocesso é
composto por um conjunto de atividades que serão realizadas de acordo com cronograma
previamente acordado entre as partes. A seguir, apresenta-se a relação de atividades definidas
para cada macroprocesso.

Figura 7 - Macroprocesso de Avaliação de Desempenho
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Coleta e Comunicação dos Dados
O prestador enviará todos os dados ou informações classificados como necessários, pela
ADASA, ao desenvolvimento do Sistema de Avaliação de Desempenho. Convém destacar que
esta etapa é fundamentada, legalmente, através da Lei n. 4.285/2008 e no contrato de
concessão, competindo à prestadora a execução das seguintes atividades:

• Coletar os dados relativos à operação dos serviços;
• Avaliar da fonte de dados apurando um grau de exatidão e confiabilidade mensurado por
método pré-estabelecido pela ADASA;
• Introduzir os dados, preferencialmente, em plataforma eletrônica da ADASA;
explanatórios que
o
próprio prestador considere como
• Definir os fatores
representativos de cada unidade de avaliação;
• Enviar à ADASA os referidos dados em calendário definido em Resolução, bem como a
seleção dos fatores explanatórios mais relevantes.

Esta atividade pode será feita inicialmente de forma manual, mas, no médio prazo, serão
estabelecidas as ligações entre os sistemas informáticos, de forma a se automatizar este reporte
e a diminuir a prevalência de erro humano, que é natural e inerente à inserção de grandes
quantidades de informações.
Validação dos dados
A ADASA procederá à validação formal dos dados que serão informados pelo Prestador. Neste
sentido, a ADASA, efetuará:

• A compilação e validação dos dados fornecidos;
• O esclarecimento de dúvidas junto ao Prestador, referentes a insuficiências e eventuais
incongruências de dados ou informações.

Este processo será desenvolvido por meio de duas vias, a saber, por via (direta) na Sede da
ADASA ou através de auditorias ao próprio Prestador. As auditorias pretendem assegurar,
principalmente, que a informação inserida pelo Prestador segue os preceitos especificados nas
fichas de dados e é inserida corretamente.
A etapa de análise da qualidade dos dados integra a metodologia de auditoria, compreendida
pelos seguintes passos elementares:

• Análise documental para avaliar se os dados são consistentes com as definições
•
•
•
•
•

regulatórias;
Entrevistas, quando necessárias, com empregados responsáveis para avaliar o
entendimento deles no processo;
Análise dos sistemas de informação para avaliar se a informação produzida está de acordo
com as definições regulatórias;
Análise dos mecanismos de controle de qualidade dos dados, tais como: o Ouvidoria e
Auditorias internas;
Identificação de mudanças nas informações enviadas ao Regulador e procedimentos
documentais que podem indicar que a exatidão e a confiabilidade dos dados variam
significativamente no tempo de análise; e,
Fiscalização direta.

No âmbito do Manual, a credibilidade é avaliada através de duas medidas:

• Confiabilidade - que depende do modo como à informação é agregada;
• Exatidão - que mede a aproximação entre o resultado da medição e o valor verdadeiro da
grandeza medida.

A partir da classificação da exatidão e confiabilidade de cada dado, a confiança será apurada
seguindo-se o método sugerido pela ISO 24500, e também o constante dos Manuais de Boas
Práticas da IWA.
Cálculo e interpretação dos indicadores
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Após o recebimento, e posterior validação, dos dados informados pelo Prestador, a
deverá:

ADASA,

• Calcular cada Indicador de Desempenho para cada Unidade de Avaliação do Prestador;
• Interpretar o resultado de cada Indicador de Desempenho, atendendo aos valores de
referência estabelecidos/ajustados e aos fatores explanatórios associados ao desempenho
do Prestador (comparação absoluta).
• Análise de desempenho e recomendações
Na prática, o processo de análise de desempenho incluirá os seguintes passos:

• Análise da evolução histórica, por Indicador e por serviço, dos Indicadores de Desempenho
em cada Unidade de Avaliação (comparação evolutiva);

• Análise dos resultados entre Unidades de Avaliação integradas no Prestador (comparação
confinada);

• Análise dos resultados em face de outros prestadores de serviço (benchmarking) nacionais
e/ou internacionais (comparação alargada), se possível;

• Apreciação das ações de melhoria, integradas no processo de benchmarking,

desenvolvidas pelo Prestador no(s) ano(s) anterior (es) e análise dos respetivos resultados,
abrangendo também a apuração da correta adoção e implementação pelo Prestador de
recomendações anteriores do Regulador;
• Comparação com o desempenho programado no Plano de Saneamento Básico do Distrito
Federal e no Plano de Exploração dos Serviços;
• Formulação de recomendações.
Na análise da evolução dos Indicadores de Desempenho serão considerados os valores de
referências e as metas (alvos) que a ADASA considere como alcançáveis para o prestador de
serviços, que, posteriormente, serão utilizadas para avaliar o resultado de cada Indicador de
Desempenho, e consequentemente de cada Unidade de Avaliação.
No sentido de tornar mais perceptível a Avaliação de Desempenho para qualquer interessado
(stakeholder), é adotado um sistema de classificação pictórico, que abrange quatro níveis
diferenciados em função da distância do resultado apurado ao alvo (target) definido, nos termos
da figura 8.

Figura 8 - Sistema de classificação pictórico
Síntese e divulgação
O Relatório Anual de Avaliação do Desempenho resumirá a avaliação do desempenho do
Prestador conjugando os Indicadores de Desempenho e demais informação relevantes das
unidades de avaliação. A divulgação consistirá no seu envio à Assembleia Legislativa do Distrito
Federal, a outros interessados (stakeholders) e aos demais interessados, incluindo a mídia, a
imprensa e organizações de defesa do consumidor. O relatório também será objeto de divulgação
através do sítio da ADASA na internet.

803

IX Congresso Brasileiro de Regulação e 3º ExpoABAR

Figura 9 – Síntese do Processo de Avaliação de Desempenho
CONCLUSÃO
Considerando que a avaliação da eficiência e eficácia dos serviços prestados (Art. 23, inciso VII
da Lei 11.445/2007) é a competência chave da atuação das agências reguladoras, da qual,
podemos dizer, derivam todas as demais, é fundamental o estabelecimento de sistemas de
avaliação de desempenho que estabeleçam regras transparentes de avaliação dos serviços para
todos os atores envolvidos nesse processo (titular, prestador de serviços, agência reguladora,
usuários e demais interessados (stakeholders).
O estabelecimento desse sistema perpassa não somente a seleção de indicadores e
informações. Faz-se necessária a edição formal de documento que detalhe e explique todos os
componentes do sistema e que estabeleça um processo de avaliação. É fundamental que a
prestadora de serviços participe de todas as etapas de elaboração para que sejam negociados
previamente um cronograma de implantação e adaptações necessárias em seus sistemas de
informações.
Dessa forma, espera-se que o Manual de Avaliação de Desempenho, ora apresentado, seja o
elemento central deste Sistema de Avaliação dos Serviços de Abastecimento de Água e
Esgotamento Sanitário do DF, uma vez que disciplina todos os procedimentos necessários para
uma adequada interface entre o prestador de serviços e a ADASA.
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RESUMO
O desenvolvimento de uma nova governança corporativa tem potencial para ser uma estratégiachave na melhoria da qualidade dos serviços públicos no Brasil. Partindo dessa premissa, o
presente trabalho analisa as múltiplas possibilidades de contribuição de mecanismos de boa
governança ao processo de regulação da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). O foco
está na regulação do serviço público de distribuição de energia elétrica, mas o raciocínio e as
diversas inovações propostas são transportáveis a outros setores de infraestrutura.
Primeiramente, o trabalho analisa sob a perspectiva regulatória os mecanismos de governança
corporativa difundidos no mercado de capitais, focados no alinhamento de interesses entre
administradores e sócios, e sócios controladores e minoritários. Com esse objetivo, além da
literatura especializada, são analisados tanto o Novo Mercado da BM&FBOVESPA quanto os
níveis diferenciados de governança em construção para as Empresas Estatais. Em seguida,
analisa-se a possibilidade de customização de mecanismos de governança específicos para
concessionárias de serviço público, visando internalizar de maneira mais clara no raciocínio
empresarial variáveis essenciais ao interesse público - visão de longo prazo, foco no consumidor
e um nível elevado de legitimidade perante a população. Com esse objetivo, avaliam-se a
experiência das Agências Reguladoras do Reino Unido (OFGEM e OFWAT), do Banco Central, e
de bancos de desenvolvimento, como as complexas estruturas contratuais de project finance
utilizadas pelo BNDES. Nessa jornada, são enfrentados temas polêmicos como políticas de
distribuição de resultados e de remuneração de executivos, mecanismos de responsabilização
dos Administradores pela qualidade do serviço, instrumentos para compromissar os
controladores, democratização do controle e da gestão entre outros. Ao final, o trabalho
apresenta propostas concretas à ANEEL para a regulação da governança das concessionárias de
distribuição de energia elétrica, bem como pauta diversas reflexões sobre novas trilhas possíveis
de desenvolvimento para a regulação brasileira.
Palavras-chave: Governança Corporativa, Serviços Públicos, Regulação Econômica, Energia
Elétrica, ANEEL.
Introdução
A distribuição de energia elétrica é um serviço público essencial, sobre o qual a vasta maioria da
população não tem direito de escolha. Essa conjuntura impõe uma enorme responsabilidade
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social às concessionárias, que precisam conquistar sua legitimidade aos olhos dos
consumidores. É claro que, em grande parte, essa conquista decorre da qualidade do serviço e
do atendimento comercial, mas não se limita a isso – uma legitimidade plena passa também pelo
grau de informações que a população tem sobre a situação dessas empresas e pela forma como
elas são lideradas.
O recente colapso do grupo Rede Energia é paradigmático – sua baixa governança permitiu
práticas que arriscaram o suprimento de eletricidade para quase dezessete milhões de
brasileiros. Para garantir a continuidade do serviço público, a Agência Nacional de Energia
Elétrica (ANEEL) declarou intervenção nas distribuidoras de seis estados. Nesse processo, os
interventores identificaram a inexistência de mecanismos de freios e contrapesos que limitassem
a concentração do poder decisório no grupo, favorecendo contratações em valor muito acima ao
de mercado e, em um cenário pré-falimentar, pagamentos de dividendos e bônus milionários aos
executivos.
Essas descobertas enriqueceram a reflexão sobre como evitar casos semelhantes no futuro,
enfatizando a necessidade de se intensificar a fiscalização das distribuidoras tanto sob o aspecto
da qualidade quanto da saúde econômica e financeira. Outra frente de ação, talvez mais
estratégica, seria atuar para fortalecer a governança dessas concessionárias de serviço público.
Afinal, uma administração transparente, com visão de longo prazo e foco no consumidor,
desempenha papel central na eficiência das operações e na realização dos investimentos
inerentes ao negócio.
Longe de ser uma solução “Bolivariana”, a nação referência na concepção de padrões de
governança para as empresas que prestam um serviço público é o Reino Unido. Lá, a Agência
Reguladora de Gás e Energia Elétrica (OFGEM) exige1 que as operadoras de redes de distribuição
mantenham permanentemente o grau de investimento. A mera sinalização por uma Agência de
Rating de que esse grau pode ser perdido leva à penalidade de trancamento de caixa,
bloqueando qualquer tipo de distribuição aos acionistas. Há também a figura obrigatória de um
líder de compliance regulatório, cujo nome deve ser indicado pela empresa e aprovado pelo
regulador.
De forma ainda mais abrangente, a Agência Reguladora de Serviços de Água (OFWAT) publicou
no último ano seus Princípios de Liderança da Administração, Transparência e Governança2 ,
facilitando que as empresas assumam um grau maior de responsabilização pela entrega aos
consumidores, agora e no longo prazo. Assim,
a OFWAT estabeleceu a necessidade de
aderência às melhores práticas da Bolsa de Londres e de uma maioria de administradores
independentes em relação ao controlador, a impossibilidade de o CEO acumular o cargo de
Presidente Não-Executivo e até mesmo que os Comitês de Remuneração e de Auditoria sejam
deliberados ao nível do agente regulado.
A presente investigação vem em um momento decisivo, já que entre 2015 e 2017 vencem as
concessões de 41 das 63 distribuidoras de energia elétrica3. Na repactuação das suas condições,
as esferas pública e privada devem pensar grande, somando esforços para que o Setor Elétrico
se torne em referência de transparência na prestação de serviços públicos. A redefinição de
papeis e responsabilidades deve mirar a arquitetura de um ambiente de maior controle social,
com incentivos para que as empresas tomem as “decisões difíceis” por si mesmas, ao invés de
vê-las tomadas pelo regulador.
Dessa forma, o capítulo seguinte a esta introdução analisa os mecanismos de governança
corporativa difundidos no mercado de capitais, focados no alinhamento de interesses entre
administradores e sócios, e sócios controladores e minoritários. Com esse objetivo, além da
literatura especializada, são analisados tanto o Novo Mercado da BM&FBOVESPA quanto os
níveis diferenciados de governança em construção para as Empresas Estatais.
Em seguida, o terceiro capítulo analisa a possibilidade de customização de mecanismos de
governança específicos para concessionárias, visando internalizar de maneira mais clara no
raciocínio empresarial variáveis essenciais ao interesse público - visão de longo prazo, foco no
Cláusulas 40, 43 e 43A da versão atual dos “standard conditions of the eletrcicity distribution licence”,
disponível em: https://www.ofgem.gov.uk/licences-codes-and-standards/licences/licence-conditions.
Último acesso em 15/05/2015.
1

‘Board
leadership,transparency and
governance”. Disponível
em: http://
www.ofwat.gov.uk/regulating/compliance/board/, último acesso em 15/05/2015.
2

3

Ver Decreto nº 8.461, de 2 de junho 2015, e a Audiência Pública nº 38/2015 da ANEEL.
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consumidor e um nível elevado de legitimidade perante a população. Com esse objetivo, avaliamse a experiência das Agências Reguladoras do Reino Unido (OFGEM e OFWAT), do Banco
Central e do BNDES com financiamento de projetos de infraestrutura. Nessa jornada, são
enfrentados temas tão polêmicos quanto relevantes, tais como:
Concentração patrimonial e controle democrático: a predominância de empresas de capital
fechado é o ideal para as distribuidoras de grande porte ou haveria espaço para uma maior
democratização através do Novo Mercado, com consequente acompanhamento por acionistas
minoritários, Agências de Rating, a Comissão de Valores Mobiliários e a BOVESPA? O grau atual
de transparência das concessionárias possibilita o efetivo controle pela sociedade? Indo além,
em que medida deveria ser concedido aos consumidores o direito de participar ou influenciar as
decisões estratégicas de empresas que prestam um serviço essencial?
Responsabilidades públicas dos Administradores: quais devem ser as responsabilidades dos
executivos da concessionária perante o regulador, inerentes à sua condição de promotores de
um serviço público essencial? Como incentivar o alinhamento da política de remuneração dos
Administradores com os objetivos de longo prazo da concessão? Em que medida os
consumidores deveriam ter direito a um canal de diálogo direto com os executivos?
Covenants preventivos e restritivos para a concessionária e seus controladores: quais medidas a
sociedade espera do regulador em relação às concessionárias que não satisfaçam níveis
adequados de qualidade e saúde financeira? Restrição temporária nos níveis de distribuição de
dividendos? Exigência de injeção de capital por parte dos seus sócios controladores? Qual o
nível mínimo de controles internos necessários ao interesse público?
O desenvolvimento de uma nova governança corporativa no setor elétrico interessa a
consumidores, investidores, financiadores, empregados, geradoras, transmissoras e às próprias
distribuidoras. Chegou a hora, portanto, de avançarmos na compreensão do tema – o que a
sociedade brasileira espera das concessionárias de distribuição de energia elétrica pelos
próximos trinta anos?
– A contribuição da Governança Corporativa à Regulação
A governança corporativa, ou o governo das empresas, pode ser conceituada4 de muitas formas
e com diferentes abrangências. A boa governança busca principalmente, de maneira simplificada,
maximizar o valor da empresa e o justo retorno dos seus investidores, além de facilitar o seu
acesso ao mercado de capitais e contribuir com a sua perenidade5 .
Em outras palavras, a boa governança constrói um ambiente de confiança que reduz riscos e
favorece novos investimentos. De maneira mais ampla, a Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (OCDE)6 avalia que:
“a boa governança corporativa é fundamental ao crescimento
econômico liderado pelo setor privado na América Latina. Ela é
Entre elas, uma definição que dá concretude aos objetivos deste trabalho, reside em: “mecanismos,
processos e relações pelas quais uma empresa é controlada e dirigida. As estruturas de governança
identificam a distribuição de direitos e responsabilidades entre diferentes participantes na empresa (como
os Administradores, sócios, credores, auditores, reguladores e outras partes interessadas) e incluem as
regras e procedimentos para tomar decisões em assuntos corporativos. Governança corporativa
compreende os processos por meio dos quais os objetivos empresariais são definidos no contexto do
ambiente social, regulatório e mercadológico. Mecanismos de governança incluem o acompanhamento de
ações, políticas e decisões das empresas e seus agentes. As práticas de governança corporativa são
influenciadas por tentativas de alinhar os interesses de todas partes interessadas”. Tradução livre de
Shailer, Greg. An Introduction to Corporate Governance in Australia, Pearson Education Australia,
Sydney,2004;"OECD Principles of Corporate Governance, 2004". OECD. Retrieved 2013-05-18.;Tricker,
Adrian, Essentials for Board Directors: An A–Z Guide, Bloomberg Press, New York, 2009; Janet & Shailer,
Greg. The Eﬀect of Board-Related Reforms on Investors Confidence. Australian Accounting Review, 18(45)
2008: 123-134.
4

5

Ver Código de Boas Práticas de Governança Corporativa do IBGC (2009).

“Relatório Oficial sobre Governança Corporativa na América Latina”, 2003, p.7. Último acesso em:
15/05/2015. Disponível em: http://www.oecd.org/corporate/ca/corporategovernanceprinciples/
24277169.pdf.
6
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reconhecida como uma das questões de ordem pública cuja
importância cresce rapidamente na região, tendo no setor
privado um instrumento efetivo para a promoção de bem-estar
social. Com a privatização de empresas estatais, os países
latino- americanos passaram cada vez mais a depender do
setor privado para criar novas oportunidades de emprego,
gerar receita fiscal e fornecer produtos e serviços aos
consumidores. A criação de empregos, o desenvolvimento de
tecnologia autóctone e, em última instância, a competitividade
internacional das economias latino-americanas precisam
fundamentar-se sobre uma base formada por empresas não
engessadas por elevados custos de capital e capazes de
adaptar as boas práticas administrativas e de governança
corporativa ao seu contexto local”
No caso das empresas privadas, as boas práticas de governança estão predominantemente
voltadas ao alinhamento de interesses entre sócios e administradores7 , bem como entre sócios
controladores e minoritários. No caso das empresas estatais, busca-se o alinhamento tanto dos
interesses dos contribuintes com o de Administradores Públicos, quanto, no caso de sociedades
de economia mista, do interesse público com o dos acionistas minoritários.
Em ambos os casos, os objetivos primordiais da governança corporativa são guiados por
princípios, sintetizados pela literatura como seis, quais sejam:

• Transparência (disclosure): desejo de prover informação relevante e não-confidencial de
forma clara, tempestiva e precisa, incluindo as de caráter não-financeiro;

• Equidade (fairness): assegura a proteção dos direitos de todos os usuários da informação
contábil, incluindo os acionistas minoritários e estrangeiros;

• Prestação de contas (accountability): os agentes devem prestar contas de seus atos
administrativos, a fim de justificarem sua escolha, remuneração e desempenho;

• Responsabilidade Corporativa: os administradores devem zelar pela perenidade das

organizações (sustentabilidade de longo prazo);8
• Conformidade (compliance): garante que as informações preparadas pelas empresas
obedeçam às leis e aos regulamentos corporativos; e
• Ética (ethics): deve permear todas as relações internas e externas. É uma postura essencial
para prejudicar a imagem da Companhia frente ao Mercado.
Esses balizadores claramente se relacionam com os objetivos da regulação. A mesma tendência
começa a chegar no Brasil - ao mapear as possibilidades de fortalecimento de governança, a
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) considerou que:
“a melhora da qualidade das informações prestadas pela
empresa aliada à ampliação dos direitos societários e um
maior grau de transparência para o mercado reduz as
incertezas no processo de avaliação de investimento e,
consequentemente, do risco. Além disto, a implementação de
elementos de Governança Corporativa pode desempenhar
importante papel na melhoria da gestão das operadoras de
planos de saúde”
Desafio que deu origem, em 1976, por Jensen e Meckling, à Teoria do Agente-Principal, segundo a qual
quando alguém (denominado “agente”) é incumbido a agir em nome de outra pessoa (denominada
“principal”), há uma tendência que o primeiro aja no seu próprio interesse (no caso dos administradores,
maiores salários, maior estabilidade no emprego, mais poder etc) ao invés de nos interesses da corporação
que lhe contratou, dos seus sócios e demais stakeholders. Ver http://www.ibgc.org.br/inter.php?id=18166.
Último acesso em: 31/07/2015.
7

O Código de Melhores práticas de Governança Corporativa do IBGC reconhece apenas quatro
princípios, quais sejam: Transparência, Equidade, Prestação de Contas e Responsabilidade Corporativa.
Os outros dois são discutidos na literatura especializada, como, por exemplo, em BORGERTH, Vânia Maria
da Costa. SOX: Entendendo a Lei Sarbanes-Oxley. São Paulo: Thonsom Learning,. 2007.
8
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No mesmo sentido vem a declaração de Romeu Donizete Rufino9, Diretor-Geral da ANEEL:
“Acima de tudo, a incorporação de parâmetros de governança corporativa ao arcabouço da
ANEEL se revela um horizonte promissor para o aprimoramento das práticas de gestão e o
aumento dos níveis de transparência no segmento de distribuição de energia elétrica”.
Governança e democratização das concessionárias privadas
Mais concretamente, no caso das concessionárias privadas, seria positivo ao interesse público
que as concessionárias de grande porte operem de acordo com o nível mais elevado da Bolsa de
Valores nacional. Esse conceito norteou, por exemplo, os princípios de governança corporativa
da Agência Reguladora de Serviços de Água (OFWAT) no Reino Unido.
No âmbito do Brasil, mais especificamente do Novo Mercado da BM&FBOVESPA10 os arranjos
têm como principal objetivo proteger os interesses dos acionistas minoritários e favorecer a
democratização da gestão, como: (i) um mínimo de 5 membros no Conselho de Administração,
dos quais pelo menos 20% devem ser independentes com mandato unificado de até 2 anos; (ii)
vedação à acumulação de cargos do Presidente do Conselho e Diretor Presidente (ou principal
executivo) pela mesma pessoa; (iii) obrigatoriedade de reunião pública anual e (iv) a manutenção
de livre circulação (free float) de no mínimo 25% das ações.
Na prática, entretanto, as distribuidoras de energia elétrica, assim como a maioria das empresas
brasileiras, apresentam controle altamente concentrado. Há, formalmente, distribuidoras
registradas como capital aberto, na maioria dos casos por obrigação decorrente das
privatizações, mas com reduzida fatia das ações em livre circulação e baixa liquidez.
Desse modo, nenhuma das 63 distribuidoras brasileiras11 faz parte do segmento de listagem
denominado Novo Mercado (conforme Anexo I ao presente trabalho)12. Cabe analisar até que
ponto essa realidade concentrada é benéfica ao interesse público do setor regulado, bem como
em que medida o regulador poderia contribuir com uma mudança estrutural.
Por um lado, a existência de controladores definidos tem aspectos positivos, como pode ser
observado do diagnóstico da OCDE sobre a América Latina: “A existência de acionistas
majoritários claramente identificados e plenamente engajados pode constituir uma grande força
dentro de uma empresa ao assegurar uma supervisão ativa da administração e ao representar
fonte certa de suporte financeiro em situações de crise”.
No mesmo sentido, do ponto de vista do regulador a existência de controladores definidos facilita
a responsabilização pela condução do serviço público bem como oferece uma fonte de suporte
quando necessitado pela concessionária13.
Por outro lado, há espaço para maior democratização da titularidade desses negócios, com
todos os benefícios inerentes. Sob a perspectiva de controle social, uma sociedade de capital
fechado é acompanhada somente pelo regulador e por seu(s) sócio(s), muitas vezes um
controlador totalitário. Por outro, uma sociedade que esteja no Novo Mercado é acompanhada,
adicionalmente, pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) que exige níveis elevados de

9

Voto do Diretor Romeu Donizete Rufino, em 18/12/2014, no Processo nº 48500.005277/2010-02.

http://www.bmfbovespa.com.br/pt-br/servicos/solucoes-para-empresas/segmentos-de-listagem/o-quesao- segmentos-de-listagem.aspx?idioma=pt-br, último acesso em 26/11/2014.
10

O trabalho foca nas concessionárias e no caso da CEA/CERR que atuam sem ato de outorga. Importante
registrar, no entanto, que além dessas 63 distribuidoras há no Brasil uma série de permissionárias
(cooperativas) e autorizadas de distribuição de energia elétrica.
11

De acordo com referido levantamento, as únicas distribuidoras em segmentos de listagem da
BM&FBOVESPA são a Eletropaulo (Nível 2) e a CEEE-D (Nível 1). No entanto, diferentemente do Novo
Mercado, esses segmentos não impõem a obrigatoriedade de disponibilizar um percentual de ações em
free float.
12

O tema será discutido com maior profundidade no próximo capítulo, mas veja-se, por exemplo, os
compromissos de aporte de capital exigidos dos controladores pelo BNDES em contratos de project
finance, que inspiraram a proposta dos novos contratos de concessão de distribuição apresentada pela
ANEEL na Audiência Pública nº 38/2015, além da importância do suporte dos controladores para a
supervisão bancária.
13
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transparência e prestação de contas, pela BM&FBOVESPA e, principalmente, pelos sócios
minoritários com possibilidade de indicar administradores.14
No mais, a efetiva abertura de capital de uma concessionária de distribuição traz uma série de
benefícios que interessam à prestação do serviço público, dentre os quais destacam-se15: (i)
maior acesso a capital, (ii) liquidez patrimonial, (iii) ações como pagamento em aquisições, (iv)
referencial de avaliação do negócio e (v) melhora da imagem institucional.
Esses benefícios também são relevantes para a regulação – os dois primeiros empoderam a
autossustentabilidade do agente regulado, necessitando de menos suporte do controlador em
momentos de turbulência, enquanto o (iv) seria um insumo útil para as revisões tarifárias e para a
avaliação de impacto de medidas regulatórias e o (v) dialoga com a necessidade de legitimidade
da concessionária perante os seus consumidores cativos16 .
Indo além, a abertura do segmento de distribuição não interessa somente ao Setor Elétrico, mas
também ao desenvolvimento nacional como um todo. O Banco Mundial, avaliando o mercado
brasileiro17 , identificou como um obstáculo-chave o fato de que:
“enquanto o Brasil tem um dos maiores mercados de capitais
da América Latina, ele não representa uma fonte de
financiamento atrativa que se era de se esperar em um país de
tal sofisticação. Elevadas taxas de juros não são a única razão.
A estrutura de propriedade continua a ser altamente
concentrada, com famílias, grupos financeiros/industriais ou
pequenos número de sócios agindo coordenadamente para
exercer o controle”.
No mesmo sentido, a avaliação da OCDE sobre a onda de privatizações na América Latina18 ,
identificou que:
“Apesar de os países da região terem adotados modelos
vários para incentivar o crescimento e a transformação
econômica, os últimos anos da década de 1980 e a década de
1990 marcaram, nitidamente, uma mudança na divisão de
responsabilidades entre os setores público e privado.
Atualmente, há um maior consenso de que o setor privado
deve fornecer a maior parte dos bens e serviços que os
cidadãos exigem. No entanto, a promessa de que a
privatização produziria o desenvolvimento de mercado de
capitais mais abrangentes e profundos, maior acesso a
Do mesmo modo, a Agência de Classificação de Risco Moody’s já se manifestou: “A característica de
propriedade da empresa pode ter impacto substancial em acionistas públicos e em credores. Nós
costumamos nos sentir mais confortáveis com companhias abertas que estão submetidas a rigorosas
exigências de divulgação ao público“. Tradução livre do Comentário Especial da Agência de Classificação
de Risco Moody’s denominado: Summary of Moody's Views on Key Corporate Governance Issues, de
11/12/2014,p. 4: “Ownership characteristic of a firm can have substantial impact on public shareholders
and on creditors. We tend to have more comfort with widely held, publicly held traded companies that are
subject to rigorous public disclosure requirements”.
14

Disponível em: http://www.bmfbovespa.com.br/pt-br/servicos/solucoes-para-empresas/abertura-decapital/vantagens.aspx?idioma=pt-br. Último acesso em: 09 de fevereiro de 2015.
15

Importante destacar que os benefícios à regulação expostos nesse parágrafo dependem
predominantemente da abertura do próprio agente regulado, de forma que a abertura apenas da holding
não atinge os mesmos objetivos.
16

Tradução livre de: World Bank – Corporate Governance: Country Assessment – Brazil (2005), “Key
obstacles: While Brazil has the largest capital market in Latin America, it does not represent the attractive
financing source one would expect in a country of its sophistication. High interest rates are not the only
reason. The ownership structure continues to be highly concentrated, with families, financial/industrial
groups or small numbers of shareholders acting in concert exercising control”. Último acesso em:
10/07/2015.
17

18

OCDE. Relatório Oficial sobre Governança Corporativa na América Latina. 2003, p. 9.
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financiamentos e custos menores de capital ainda não se
concretizou”.
Nesse sentido, o presente trabalho considera que o ingresso de concessionárias de serviço
público de distribuição de energia elétrica no Novo Mercado da BM&FBOVESPA interessa tanto
ao Setor Elétrico quanto ao desenvolvimento nacional. É importante avaliar, portanto, em que
medida a ANEEL poderia induzir esse processo de mudança cultural empresarial ou mesmo
dirigir os agentes regulados nessa direção.
Sem dúvida, essa reflexão pode avançar por meio do diálogo estratégico entre a ANEEL e os
acionistas minoritários19 , que, em muitos casos, têm interesses convergentes com os da
regulação. Essa aproximação poderia se alavancar por meio de parcerias com o Instituto
Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), a Associação dos Investidores no Mercado de
Capitais (AMEC) e a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais
(ANBIMA), discutindo estratégias para desenvolver o papel do minoritário nas concessões de
serviço público bem como no processo de regulação de mercado.
Em linhas gerais, ao menos duas estratégias devem ser analisadas. A primeira consiste no
oferecimento de incentivos à concessionária aderir voluntariamente ao Novo Mercado. Entre as
possibilidades, estariam (i) um incentivo tarifário20 , o qual seria indesejável na visão dos autores;
(ii) um pacote de desburocratização das obrigações regulatórias e fiscalizatórias21, (iii) a criação
de um ranking regulatório de governança, evidenciando os agentes com as melhores práticas e
promovendo uma concorrência saudável entre os pares22.
A segunda estratégia se relaciona com a possibilidade de incorporar o Novo Mercado da
BM&FBOVESPA como uma condição para novas concessões e/ou prorrogação de concessões
atuais de distribuição de energia elétrica. Tanto eventuais editais de privatização quanto os novos
contratos de concessão poderiam exigir a democratização patrimonial da concessionária, por
A literatura antecipa que é de se esperar resistência dos agentes setoriais: “No caso do Brasil, [...] As
reformas que estimulam seu desenvolvimento e a pulverização da propriedade acionária, na medida em
que são vistas como algo que resultaria na promoção e possibilidade de uma maior participação de
terceiros nos processos internos das companhias, o que não é do interesse de grupos que têm alcançado
sucesso econômico e influência política sob o regime existente, tem sido frequentemente bloqueadas. Com
efeito, durante a maior parte de sua história, o Brasil tem convivido com um mercado de ações
subdesenvolvido, com uma estrutura de propriedade predominantemente concentrada e grandes
conglomerados de famílias tradicionais que tem frequentemente usado seu poder político para impedir as
reformas”. GELMAN, Marina Oehling. “O conceito de Conselheiro Independente vigente na regulamentação
dos níveis diferenciados de governança corporativa da BM&FBOVESPA”. Disponível em: http://
bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/10423/Gelman_Marina%20disserta%c3%a7%c3
%a3o%20de%20Mestrado.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Último acesso em: 29/11/2014.
19

Essa possibilidade poderia ser explorada de duas formas – por meio do Fator X constante dos reajustes
tarifários, que tem um componente de qualidade (Xq) que poderia compreender questões de Governança,
mediante alteração na regulação tarifária, ou pela eventual redução na Tarifa de Fiscalização dos Serviços
de Eletricidade (TFSEE), conforme sugestão do Grupo EDP no âmbito da Audiência Pública nº 72/2014,
que possivelmente exigiria alteração legislativa.
20

Ver, por exemplo, a desburocratização da obrigatoriedade anuência prévia concedida às distribuidoras
altamente solventes, conforme inciso V do § 1º do art. 3º da Resolução Normativa nº 532, de 2013.
21

A experiência regulatória britânica, sintetizada por ELLIOTT, sugere que esse pode ser um caminho
promissor: “A publicação de Tabelas de Classificação de Performance de empresas reguladas nas bases
de uma seleção de critérios relevantes permite que os consumidores e o público possam julgar o
desempenho relativo das empresas. A teoria preconiza que a mera publicação de tabelas de classificação
agirá como um incentivo para fazer empresas privadas melhorarem sua performance, uma vez que seus
gestores e acionistas não gostarão de ser comparados, de forma desfavorável, em relação aos seus pares,
mesmo se eles não forem rivais comerciais diretos. Mesmo se a maior parte dos consumidores não tiver
realisticamente a opção de trocar de fornecedor (como é o caso de consumidores domésticos de água e a
maioria dos passageiros de trem, mas possivelmente não aqueles de eletricidade e gás). [...] Waddams
Price verificou que empresas são claramente sensíveis aos padrões estipulados, mas a multa financeira
direta é, geralmente, menos importante do que os efeitos de reputação.” Tradução livre de ELLIOTT, Dan.
Regulating Prices and Servie Quality. In Michael Crew and David Parker (eds), Handbook of Economic
Regulation. Cheltenham, UK and Northampton. MA, USA. Edward Elgar, pp. 85-87.
22
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meio de sua adesão ao Novo Mercado, levando a um Setor Elétrico mais transparente, sólido e
melhor gerido, além de fortalecer o mercado de capitais nacional.
Nesse cenário, seria essencial conceder um prazo razoável para que as concessionárias
ingressassem no Novo Mercado. Por exemplo, um prazo de 10 (dez) anos a contar da assinatura
do novo contrato de concessão, que permitiria que primeiramente fossem equacionadas
eventuais questões de qualidade e sustentabilidade econômico-financeira e também concederia
um amplo horizonte temporal para a escolha do momento mais propício à abertura do capital.
Por fim, tendo em vista que o segmento de distribuição é composto por diversas concessionárias
de pequeno e médio porte23 , e os custos para abertura de capital e manutenção dessa estrutura
são expressivos, faria sentido que essa condição fosse imposta somente às distribuidoras de
maior porte.
Governança das concessionárias estatais
O Setor Elétrico contem grande participação de capital público, inclusive no segmento de
distribuição, como as concessionárias do grupo ELETROBRAS, CEMIG (MG), CELESC (SC),
COPEL (PR), CEB (DF), CEEE (RS) entre outras. Nesse sentido, em vista das crises recentes, é
importante acompanhar o desenvolvimento da governança de empresas estatais no sentido de
resgatar a confiança de investidores e a credibilidade no mercado de capitais.
De fato, a BM&FBOVESPA encontra-se em processo de discussão pública quanto à construção
de um programa de aprimoramento da governança das estatais24, buscando realinhar o foco de
controladores e investidores em quatro frentes: transparência, controles internos, composição da
administração e do conselho fiscal e obrigações dos acionistas controladores.
Em relação à transparência, em alinhamento com a visão da OCDE, uma diretriz basilar é o
estabelecimento de uma política de participação que defina consistentemente os objetivos da
propriedade estatal, o papel do Estado na gestão da companhia e como será implementada a
política pública, explicitando os recursos envolvidos para tanto. Há uma preocupação grande em
separar as atividades inerentes ao negócio e aquelas que buscam alcançar o interesse público
que fundamentou a criação da estatal, de forma a evidenciar a fronteira entre o interesse público
e privado. Nesse sentido, também se propõe a exigência de elaboração e publicação de políticas
e relatórios relacionados a dividendos, governança, sustentabilidade, transações com partes
relacionadas, dados operacionais e financeiros entre outros.
As estruturas e práticas de controles internos, por sua vez, são fundamentais para blindar a
atuação dos administradores para que se possa atingir o interesse público mesmo com o risco
político inerente. A Bolsa propôs três estruturas de controle (i) Comitê de Auditoria, (ii) Diretoria de
Auditoria Interna e (iii) Diretoria de Compliance, além da elaboração de uma política de transação
com partes relacionadas, tema considerado sensível, e da adoção de mecanismos anticorrupção
e de integridade, como a implementação de um Código de Ética.
Quanto à composição da Administração e do Conselho Fiscal, a proposta frisa ser essencial a a
busca por diversidade de experiências, qualificações e estilos de comportamento, sempre
observando a competência e independência dos membros. Desse modo, propõe-se a elaboração
de uma Política de Indicação e a criação de um Comitê de Nomeação, com liderança de
conselheiro independente, minimizando a influência política. Além do intervalo de 5 a 11
membros para o Conselho de Administração, da quota de 20% (vinte por cento) de conselheiros
independentes e vedação à acumulação dos cargos de presidente e presidente do Conselho de
Administração.
Por fim, no que diz respeito a obrigações do acionista controlador, destaca-se que o ente da
federação deve estar alinhado com os princípios de governança corporativa, pois só com seu
comprometimento os investidores depositarão confiança nas novas medidas. Nesse sentido, a
Bolsa propõe regras para que a garantir que o Conselho de Administração da estatal atue de

Destaque-se que a questão de uma possível reorganização das áreas de concessão visando uma maior
racionalidade econômica e operacional encontra-se em discussão no setor, medida que seria positiva sob
a ótica do robustecimento da governança do segmento de distribuição.
23

No mesmo sentido o IBGC publicou recentemente a 5ª Carta Diretriz que trouxe o seu posicionamento
sobre Governança em Sociedades de Economia Mista. Para maiores detalhes, ver: http://www.ibgc.org.br/
inter.php?id=19482/5a%EF%BF%BD%EF%BF%BD-carta-diretriz-traz-o- posicionamento-do-ibgc-sobregovernana%EF%BF%BDa-em-sociedades-de-economia-mista
24
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maneira independente, as autoridades públicas passem por treinamentos e não se manifestem
sobre informações não divulgadas da companhia entre outros aspectos.
É natural que quanto mais evoluir a governança das empresas estatais, maiores serão as
expectativas da sociedade em relação às concessionárias privadas que desempenham uma
função pública. Desse modo, é importante que a ANEEL e as demais Agências Reguladoras não
só acompanhem esse processo mas também sejam protagonistas nessa ação, criando parcerias
com a BM&FBOVESPA, CVM e demais associações e institutos relacionados.
Quando a proposta for finalizada, do mesmo modo que exposto no Capítulo anterior quanto ao
Novo Mercado, será importante avaliar, portanto, em que medida a ANEEL poderia induzir ou
mesmo dirigir esse processo de mudança cultural empresarial. Poderiam ser pensados tanto o
oferecimento de incentivos às concessionárias que aderissem voluntariamente aos níveis mais
elevados de governança para estatais quanto a exigência desse fator como condição para
futuras concessões.
– A customização de mecanismos de Governança Corporativa pelo Regulador setorial
A forma como a concessionária é dirigida e controlada impacta diretamente na capacidade de
prestar o serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários25, à luz da Lei de Concessões de
Serviços Públicos. Desse modo, a estrutura de governança deve ser capaz de harmonizar os
interesses de todas as partes interessadas, em especial os interesses de investidores e
administradores e o interesse público resguardado pelo Regulador, em grande medida voltado
aos interesses dos consumidores26 .
A variável de essencialidade do serviço público deve, portanto, sempre ser considerada na
distribuição de direitos e responsabilidade entre os diferentes participantes na empresa, na
construção dos mecanismos e processos corporativos, incluindo os procedimentos para tomada
de decisão. Assim como no acompanhamento de ações, políticas e decisões das empresas e
seus representantes.
Nesse sentido, os sofisticados mecanismos de Governança Corporativa podem ser aplicados
também aos objetivos regulatórios, em especial, no caso de serviços públicos, a aumentar o grau
de legitimidade social da concessionária, assegurar a predominância de uma visão de longo
prazo e o foco no consumidor.
A introdução deste trabalho já apresentou em linhas gerais as inovações introduzidas pelas
Agências Reguladoras do Reino Unido OFGEM (Energia e Gás) e OFWAT (Serviços de Água)
quanto ao tema da governança corporativa. Ao fundamentar essa disciplina, John Cox,
Presidente da OFWAT, sustentou que uma gestão independente reduziria a necessidade de
regulação, uma vez que: “permitiria que as empresas tomassem as decisões difíceis por elas
mesmas, ao invés de tê-las tomadas pelo regulador”.27
No Brasil, já de longa data o Banco Central estabeleceu uma série de dispositivos28 relacionados
à governança das instituições financeiras:

Art. 6º Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento
dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato. § 1o
Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança,
atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.
25

Em outras palavras, na linha do exposto na nota de roda-pé nº 8, esse capítulo foca no conflito AgentePrincipal entre a concessionária de serviços públicos e o Poder Concedente.
26

Tradução livre de “Observations on the regulation of the water sector”, de 05/03/2013: “independent
boards [...] would enable a lower burden of regulation. It would let companies make diﬃcult trade-oﬀs for
themselves rather
than
having the
regulator
do
it”.
Disponível
em: http://
www.ofwat.gov.uk/mediacentre/speeches/prs_spe20130305jcrae.pdf. Último acesso em 15/05/2015.
27

Tem-se, como exemplos da regulação prudencial das instituições financeiras, a exigência de segregação
de funções entre as áreas de negócio e de risco de mercado (e.g. o art. 14 da Resolução nº 4193/2013), a
impossibilidade de o controlador direto ter por objeto social outra atividade além da participação societária
em instituições financeiras (Resolução nº 3040/2002, art. 14) e regras sobre a estruturação e o
funcionamento de Comitês de Auditoria (Resolução nº 3198/2004, art. 10).
28
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“É interessante destacar que a legislação bancária [...] é mais
abrangente, pois tem como meta manter a credibilidade da
entidade perante depositantes e a sociedade. Nesse sentido, o
conceito de Governança Corporativa está presente no
conjunto de normas que regem as operações das instituições
financeiras nacionais, muitas vezes extrapolando as exigências
contidas na Lei das Sociedades Anônimas, por meio de
dispositivos que determinam a aplicação de procedimentos
que viabilizem a otimização do desempenho e a transparência
nas ações desenvolvidas por estas entidades” 29.
O mesmo caminho vem sendo analisado pela ANS, que bem sintetizou o potencial da
governança para o regulador:
“Outrossim, em um setor regulado, como o setor de saúde
suplementar, a implementação dos princípios de Governança
Corporativa pode reforçar e sustentar uma divisão de
responsabilidades, dos sistemas de checagem, de auditoria
independente, de controles internos e de gestão de riscos e a
integridade das operações; funcionando, por conseguinte,
como uma espécie de primeira linha do sistema regulatório”.
No âmbito do Setor Elétrico, a questão da governança das distribuidoras vem sido discutida de
longa data e, especialmente, após a Lei nº 10.848/2004, que estabeleceu a desverticalização do
setor. Nesse contexto, a ANEEL tem proposto30 utilizar parâmetros de governança corporativa
para assegurar a necessária individualidade e autonomia das distribuidoras, incluindo a exigência
de um Conselho de Administração com pelo menos 20% de membros independentes, a
definição de responsabilidades dos executivos-chave dessas empresas com a ANEEL e a
instalação de Conselho Fiscal com deveres regulatórios.
Mais recentemente, a ANEEL deu um passo além ao propor31 nas minutas dos novos contratos
de concessão que as distribuidoras de energia elétrica se comprometam a empregar seus
melhores esforços para manter seus níveis de governança alinhados às melhores práticas e
harmônicos à sua condição de prestadora de serviço público essencial, conforme pacote de
parâmetros mínimos a serem estabelecidos futuramente por Regulação da Agência.
Para desenvolvimento desse conteúdo ao longo das próximas décadas, é importante que a
ANEEL utilize como norte (i) o estado-da-arte da governança nacional e internacional, privada e
pública, balizando-se pelos mais elevados níveis de governança do mercado de capitais e
exigidos por órgãos reguladores, além de estudos de instituições acadêmicas ou relacionadas ao
desenvolvimento, (ii) a necessidade de legitimidade social decorrente da prestação de um serviço
público essencial, (iii) o nível de desenvolvimento e as especificidades do setor elétrico brasileiro,
inclusive a segregação de atividades e a necessidade de blindagem e individualização das
distribuidoras, (iv) o porte das concessionárias, entre outros aspectos pertinentes, sempre
observando a legislação societária.
Para cada eixo, o regulador pode avaliar a melhor abordagem para atingi-lo – por meio de
incentivo ou exigência de parâmetros mínimos. Abordaremos, a seguir, aspectos de governança
com especial interesse ao regulador, quais sejam: (i) Transparência & Controle Social; (ii) Política
de distribuição de resultados e seu alinhamento ao interesse público; (iii) Composição e
independência do Conselho de Administração; (iv) Foco, responsabilização e legitimidade dos
Executivos; (v) Deveres dos Executivos com o regulador; (vi) Deveres dos Executivos com os
consumidores; (vii) Política de Remuneração dos Executivos e a natureza de longo prazo do
serviço; e (viii) Controles internos.
Estratégias regulatórias aplicáveis à concessionária e seus Administradores

29

De acordo com a Nota nº 50/2013/DIOPE/ANS, no âmbito dos estudos da ANS sobre Governança.

30

Cf. a Nota Técnica nº 345/2014-SFF/ANEEL, que embasou a Audiência Pública (AP) nº 72/2014.

31

Cf. Nota Técnica nº 175/2015-SCT-SFE-SFF-SRD-SRM/ANEEL, que embasou a AP nº 38/2015
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Transparência & controle social
As concessionárias fazem as vezes do Estado ao prestar um serviço público essencial, de modo
que um elevado grau de transparência se torna essencial para garantir sua legitimidade perante a
população. Especialmente no caso de serviços monopolistas, como no caso da distribuição de
energia elétrica.
Desse modo, além dos benefícios societários de medidas de transparência já abordadas no
Capítulo 232 , que possibilitam o efetivo controle pelos acionistas minoritários, deve ser viabilizado
também certo grau de controle por todos consumidores da área de concessão.
Nesse aspecto, é importante lembrar que os brasileiros estão cada vez mais exigentes em
relação aos serviços públicos e o ambiente jurídico-institucional tem se adaptado a essa
realidade. O maior exemplo desse novo paradigma é a Lei de Acesso à Informação33 (Lei nº
12.527/2011), que, implantada recentemente, tornou-se rapidamente efetiva. Entre outras
possibilidades, assegura a qualquer cidadão a disponibilização de informações públicas em vinte
dias, bem como impulsionou a divulgação da remuneração não apenas da Alta Administração
mas como de todos servidores.
Nesse sentido, em que pese a LAI não se aplicar às concessionárias de serviço público34 , a
ANEEL e as demais Agências Reguladoras, devem analisar a possibilidade de harmonizar os
requisitos de disclosure das concessionárias a esses novos patamares de transparência
corporativa. A análise das exigências da LAI e do Formulário de Referência da CVM constitui um
bom começo para as Agências Reguladoras avançarem nesse campo.
Política de distribuição de resultados e seu alinhamento ao interesse público
A sociedade assistiu ao longo dos últimos anos casos de distribuidoras com parâmetros
insuficientes operacionais e econômico-financeiros que mantiveram política agressiva de
distribuição de resultados, realidade que se verifica também em outros setores regulados.
Essa conduta revela um descasamento entre interesses públicos e privados, com predominância
do último. Por esse motivo, os reguladores de diversos países e setores têm agido. Sob a
perspectiva operacional, recentemente a ANEEL foi pioneira ao propor que35:

Fomentadas tanto pela BM&FBOVESPA quanto pela CVM, particularmente partir de 2009 por meio da
introdução da Instrução CVM nº 480, que substituiu a exigência do documento Informações Anuais (IAN)
pelo Formulário de Referência (FRE). De acordo com a Consultoria Attitude: “O FRE foi inspirado pelo
formulário 20-F da Americana SEC (Securities and Exchange Commission), documento exigido por lei para
todos os emissores estrangeiros do mercado norte americano, que tem o objetivo de padronizar as
informações a serem prestadas pelas empresas estrangeiras para que os investidores possam avaliar e
comparar todas as empresas - domésticas e estrangeiras - a partir de um denominador comum. O FRE,
seguindo os passos do formulário 20-F, tem o mesmo objetivo de se firmar como fonte permanente e
confiável de informação, padronizando os dados disponibilizados pelas companhias e ainda exigindo um
maior rigor na elaboração e atualização
desse
conteúdo”.
Último
acesso
em:
24/07/2015.
Disponível em: http://imprensa.attitudesa.com/conteudo_pt.asp?
idioma=0&tipo=49760&conta=28&id=185416.
32

De acordo com a plataforma eletrônica do Acesso à Informação, a LAI regulamenta o direito
constitucional ao acesso às informações públicas, sendo aplicável aos três Poderes da União, Estados,
Municípios e às entidades privadas sem fins lucrativos em relação ao recebimento e à destinação dos
recursos públicos por elas obtidos. Essa Lei foi criada com base nos melhores critérios e práticas
internacionais, destacando-se os seguintes princípios: (i) divulgação máxima (acesso é a regra, o sigilo, a
exceção); (ii) não exigência de motivação pelo requerente; (iii) limitação de exceções sigilosas; (iv)
gratuidade da informação; (v) transparência ativa (divulgação proativa de informações de interesse público);
(vi) instituição de procedimentos e prazos que facilitam o acesso à informação. Disponível em: http://
www.acessoainformacao.gov.br/assuntos/conheca-seu-direito/principais-aspectos. Último acesso em:
20/07/2015.
33

Vale, inclusive, a reflexão quanto à eventual necessidade de alteração da LAI em seus arts. 1º e 2º que
definem a abrangência de sua aplicação.
34

35

Ver Nota Técnica nº 175/2015-SCT-SFE-SFF-SRD-SRM/ANEEL, que subsidiou a A.P. nº 38/2015.
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“o descumprimento dos padrões de qualidade estabelecidos
pela ANEEL de forma frequente e/ou acentuada poderá, com
base em uma regulação futura a ser aprovada pela Agência,
resultar na impossibilidade de pagamento de dividendos ou
juros sobre o capital próprio, até que as condições de
prestação do serviço adequado sejam reestabelecidas. O
objetivo da ANEEL é resguardar os consumidores de uma
deterioração do serviço prestado intensificada pela retirada de
recursos da empresa por parte dos sócios”.
Sob a perspectiva econômico-financeira, a prática de limitação de dividendos já é mais difundida
no ambiente regulatório. No Reino Unido, desde 2004 a Agência Reguladora de Energia e Gás
(OFGEM) instituiu a mesma consequência regulatória, denominada de “trancamento de caixa”36 ,
bloqueando qualquer tipo de distribuição aos sócios na hipótese da mera sinalização de perda
do grau de investimento. Segundo a OFGEM, essas proteções:
“são desenhadas para proteger os consumidores, mas elas
também em larga medida proporcionam importante proteção
aos credores e debenturistas contra o risco de decisões

“OFGEM - Standard conditions of the Electricity Distribution Licence – 1 April 2015”, disponível em:
https://epr.ofgem.gov.uk/Content/Documents/
Electricity%20Distribution%20Consolidated%20Standard%20L icence%20Condition %20%20Current%20Version.pdf. Último acesso em: 18 de maio de 2015.
Part C: Circumstances that trigger the provisions of Part D 41.6 The following paragraphs of this Part C set
out each of the circumstances in which the licensee must not, except with the Authority’s consent, enter
into or complete any transaction of a type described or referred to in Part B except in accordance with the
provisions of Part D below. […] 41.9 The circumstance described by this paragraph is that the licensee
holds an issuer credit rating that is BBB– by Standard & Poor’s Ratings Group or Fitch Ratings Ltd, or is
Baa3 by Moody’s Investors Service Inc, or BBB (low) by DBRS Ratings Ltd or any of its aﬃliates, or is such
higher issuer credit rating as may be specified by any of those credit rating agencies from time to time as
the lowest investment grade issuer credit rating, or is an equivalent rating from another agency that has
been notified to the licensee by the Authority as of comparable standing for the purposes of standard
condition 40 (Credit rating of the licensee), and:
the rating in question is under review for possible downgrade; or
the licensee is on Credit Watch or Rating Watch with a negative designation; or, where neither subparagraph (a) nor (b) applies:
the licensee’s rating outlook, as specified by any credit rating agency referred to in this paragraph 41.9
which at the relevant time has assigned the lower or lowest Investment Grade Issuer Credit Rating held by
the licensee, has been changed from stable or positive to negative. […]
Part D: Restricted Category 3
41.12 Where any of the circumstances described or referred to under Part C applies, the licensee may not,
without the consent of the Authority following the licensee’s disclosure of all material facts, transfer, lease,
license, or lend any sum or sums, asset, right, or benefit to any Associate of the licensee except by way of
any of the following transactions:
a payment properly due for any goods, services, or assets in relation to commitments entered into before
the date on which the relevant circumstance under Part C arose, and which are provided on an arm’s length
basis and on normal commercial terms; or
a transfer, lease, licence, or loan of any sum or sums, asset, right, or benefit on an arm’s length basis, on
normal commercial terms, and where the value of the consideration due in respect of the transaction in
question is payable wholly in cash and is paid in full when the transaction is entered into; or
a repayment of, or payment of interest on, a loan that is not prohibited by paragraph 41.2 and which was
contracted before the date on which the relevant circumstance under Part C arose, provided that such
payment is not made earlier than the original due date for payment in accordance with its terms; or
payments for group corporation tax relief calculated on a basis not exceeding the value of the benefit
received, so long as the payments are not made before the date on which the amounts of tax thereby
relieved would otherwise have been due.
36
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imprudentes de financiamento ou distribuição [de recursos]37 .
Elas são centrais ao nosso objetivo primordial de proteger os
interesses dos consumidores atuais e futuros e nós não
hesitaremos em aplicá-las se necessário”38.
Na mesma linha, em 2006, a OFWAT (Agência Reguladora de Serviços de Água), seguiu os
passos da OFGEM e incorporou ao seu arcabouço regulatório a mesma ferramenta39 :
“A Ofwat anunciou recentemente que está planejando aditivar
as licenças das companhias para incluir um “trancamento de
caixa”: para evitar que a empresa regulada a pagar dividendos
ou outros pagamentos externos se a nota da empresa chegar
próximo a ou abaixo do nível de investimento (Utility Week, 15
de Setembro de 2006). De acordo com a Ofwat, o objetivo é
assegurar que o risco adicional da alavancagem seja
suportado pelos investidores, não pelos consumidores. A
Ofwat confirmou isso, sustentando que: “O princípio do
trancamento de caixa é manter a liquidez do agente, isto é,
acesso ao capital (visando realizar seu programa de
investimento de capital) quando seu grau de investimento é
ameaçado. Isso é alcançado pela restrição de pagamentos de
caixa como dividendos do agente a outras empresas do grupo.
[...] Um dispositivo similar já existe nas licenças de energia e
nós estamos desenvolvendo nosso dispositivo baseado nisso
(E-mail de Outubro de 2006)”
No Brasil, a regulação bancária tomou a liderança – em 2009, o Banco Central “ganhou poderes
para impedir a distribuição de dividendos por bancos que não se adaptarem às novas regras
sobre capital mínimo”40.
Já no âmbito do Setor Elétrico, em 2013, a ANEEL utilizou desse mecanismo de maneira pontual
no desenho da aprovação condicionada dos planos de recuperação das oito distribuidoras
adquiridas pelo grupo Energisa41 - a Celtins e a Cemat deveriam solicitar anuência prévia caso
pretendessem distribuir dividendos acima do mínimo legal, enquanto Enersul, CNEE, Bragantina,
EDEVP, Caiuá e CFLO somente poderiam fazê-lo se a relação entre a Dívida Líquida e LAJIDA
(Lucro Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização) menor ou igual a 3,5 (três vírgula
cinco).
Apesar de essa proteção, na visão da Agência Standard and Poor’s, ser limitada: “We do not believe the
U.K. regulatory ring-fence provisions currently in place are suﬃcient in themselves to shield the ratings on
U.K. regulated utilities from the credit quality at their parent companies. They could, however, result in a
rating uplift when considered with other protective features such as legal opinions, covenants, and
corporate governance.” STANDARD AND POOR’S. Credit FAQ. “How Regulatory Ring-Fencing Aﬀects our
Ratings on U.K. Utilities”. November 22, 2012. P.2
37

Tradução livre do documento da OFGEM “RIIO-ED1: Draft determinations for the slowtrack electricity
distribution companies – Financial issues”, de 30 de julho de 2014, p. 10: “2.28. The protections, our ring
fencing licence conditions, are designed to protect consumers, but they do this in large part by providing
important protection to lenders and bondholders against the risk of imprudent financing or distribution
decisions. They are central to our primary objective to protect the interests of current and future consumers
and we will not hesitate to enforce them if necessary”. Disponível em: https://www.ofgem.gov.uk/ofgempublications/89072/riio-ed1draftdeterminationfinancialissues.pdf. Último acesso em: 15/05/2015.
38

“A Guide to Understanding Water Company Accounts - Produced for the Consumer Council for Water”,
p. 11. Disponível
em: https://www2.le.ac.uk/departments/law/research/cces/documents/
Guide_to_Understanding_Water_Company_ Accounts_Oct06.pdf, em tradução livre. Último acesso em: 17
de maio de 2015.
39

“BC pode barrar dividendo de banco”, Valor Econômico, 04 de março de 2013, disponível em: http://
www.valor.com.br/financas/3029760/bc-pode-barrar-dividendo-de-banco
40

41

Ver Resolução Autorizativa nº 4.463/2013.
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Mais recentemente, a ANEEL buscou incorporar42 esse mecanismo de maneira sistemática aos
novos contratos de concessão, para que o risco incremental da alavancagem deixe de ser
inadequadamente transferido das concessionárias aos consumidores brasileiros. Desse modo, as
empresas fora dos parâmetros regulatórios, tanto econômico-financeiros quanto operacionais,
passariam a ter sua distribuição de proventos limitada ao mínimo legal.
Para assegurar a eficácia do dispositivo, é essencial exigir que incorporem e mantenham esse
dispositivo inscrito nos seus atos constitutivos durante toda a concessão, assegurando a
harmonização com a legislação societária43 e a sua observância pelos Administradores.
Conceitualmente, essa estratégia internaliza nos atos constitutivos da empresa44 uma variável de
interesse público, resultando em um arranjo propício para alinhar os interesses empresariais com
os regulatórios.
Já sob a perspectiva fiscalizatória, referida inclusão garante a autoaplicabilidade dessa nova
ferramenta, alinhando a atuação dos sócios controladores e Administradores com a regulação da
ANEEL. Desse modo, o descumprimento da condição mínima pela concessionária terá uma
resposta ágil, “em tempo real”, impedindo de fato o seu agravamento.45
Por fim, buscando assegurar que os recursos sejam, de fato, retidos na concessionária, a ANEEL
propôs a ativação de um regime restritivo de contratação com partes relacionadas.
Vale ressaltar que as importantes repercussões do mecanismo de restrição à distribuição de
recursos da concessionária aos sócios (“cash lock-up”) podem ser facilmente evitadas pela
concessionária, bastando observar requisitos mínimos de qualidade e sustentabilidade
econômica e financeira. Mesmo para empresas sem esse histórico, essas exigências
desaparecem tão logo sua condição de autossustentabilidade seja restaurada.
Trata-se, portanto, da criação de uma ferramenta regulatória mais eficaz para a garantia da
prestação do serviço adequado aos consumidores a serem utilizadas em situações de risco à
prestação do serviço. Nesse sentido, embora sejam instrumentos eficazes, o ideal é que
funcionem como um incentivo, pelo qual as distribuidoras decidam manter parâmetros
econômico-financeiros adequados ao invés de ter que fazê-lo mediante exigências externas mais
restritivas em relação à sua gestão.
Composição e Independência do Conselho de Administração
A figura do Conselho de Administração está intimamente alinhada com os objetivos regulatórios,
desempenhando um papel central para a boa prática de governança corporativa ao mitigar
conflitos por meio do monitoramento dos atos da Diretoria e dos acionistas controladores. O
desenvolvimento completo desse controle depende de um comportamento por parte do
Conselheiro que seja profissional, técnico, desvinculado de interesses e influências de terceiros,
isto é, independente.

42

Cf. Nota Técnica nº 175/2015-SCT-SFE-SFF-SRD-SRM/ANEEL, que embasou a AP nº 38/2015.

Assim dispõe a Lei das SA:
Art. 202. Os acionistas têm direito de receber como dividendo obrigatório, em cada exercício, a parcela dos
lucros estabelecida no estatuto ou, se este for omisso, a importância determinada de acordo com as
seguintes normas:
- metade do lucro líquido do exercício diminuído ou acrescido dos seguintes valores: [...]
§ 1º O estatuto poderá estabelecer o dividendo como porcentagem do lucro ou do capital social, ou fixar
outros critérios para determiná-lo, desde que sejam regulados com precisão e minúcia e não sujeitem os
acionistas minoritários ao arbítrio dos órgãos de administração ou da maioria.
§ 2o Quando o estatuto for omisso e a assembléia-geral deliberar alterá-lo para introduzir norma sobre a
matéria, o dividendo obrigatório não poderá ser inferior a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido
ajustado nos termos do inciso I deste artigo.
43

44

Estatuto ou Contrato Social

Diferentemente de mecanismos sancionadores tradicionais, como a multa, que, frequentemente, se
submetem a disputas administrativas e judiciais típicas de processos dessa natureza, de modo que a
efetiva resposta à violação regulatória pode levar anos para se materializar.
45
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É por isso que o instituto do Conselheiro Independente46 tem sido um dos focos da discussão
sobre boas práticas de governança47, contribuindo para que decisões estratégicas e a visão de
longo prazo das distribuidoras sejam definidas pela própria concessionária ao invés de
meramente importadas dos seus controladores.
Esse parâmetro encontra suporte, por exemplo, no citado Código das Melhores Práticas do
IBGC, que recomenda que “o Conselho seja composto apenas por conselheiros externos e
independentes”. Do mesmo modo, no Reino Unido a OFGEM exige um mínimo de dois
Administradores independentes em cada distribuidora, enquanto a OFWAT exige uma maioria de
membros independentes incluindo o Presidente (independent chairman)48, uma vez que “uma
Administração com um forte elemento independente está em melhor posição para tomar
decisões que estão totalmente focadas no interesse da empresa regulada, independente de
outros objetivos”49.
No entanto, para incorporar essa estratégia à nossa regulação, é necessário considerar o nível de
desenvolvimento nacional. Nesse momento, portanto, a ANEEL dve harmonizar suas exigências
com as melhores práticas do Novo Mercado da BM&FBOVESPA – um Conselho de
Administração, composto por no mínimo cinco membros, sendo 20% (vinte por cento) dos
conselheiros independentes e o mandato máximo de dois anos.
Outro mecanismo difundido, de origem britânica, é a impossibilidade de o Presidente Executivo
acumular o cargo de Presidente do Conselho de Administração. A prática, adotada pela OFWAT e
pelo Novo mercado da BM&FBOVESPA, também é considerada uma boa prática de governança
pelo IBGC. 50

De acordo com o Regulamento de Listagem do novo Mercado da BOVESPA, Conselheiro Independente
caracteriza-se por: (i) não ter qualquer vínculo com a Companhia, exceto participação de capital; (ii) não ser
Acionista Controlador, cônjuge ou parente até segundo grau daquele, ou não ser ou não ter sido, nos
últimos 3 (três) anos, vinculado a sociedade ou entidade relacionada ao Acionista Controlador (pessoas
vinculadas a instituições públicas de ensino e/ou pesquisa estão excluídas desta restrição); (iii) não ter sido,
nos últimos 3 (três) anos, empregado ou diretor da Companhia, do Acionista Controlador ou de sociedade
controlada pela Companhia; (iv) não ser fornecedor ou comprador, direto ou indireto, de serviços e/ou
produtos da Companhia, em magnitude que implique perda de independência; (v) não ser funcionário ou
administrador de sociedade ou entidade que esteja oferecendo ou demandando serviços e/ou produtos à
Companhia, em magnitude que implique perda de independência; (vi) não ser cônjuge ou parente até
segundo grau de algum administrador da Companhia; e (vii) não receber outra remuneração da Companhia
além daquela relativa ao cargo de conselheiro (proventos em dinheiro oriundos de participação no capital
estão excluídos desta restrição)”. Disponível em: http://www.bmfbovespa.com.br/pt-br/servicos/download/
Regulamento-de- Listagem-do-Novo-Mercado.pdf. Último acesso em: 10/12/2014.
46

GELMAN, Marina Oehling. “O conceito de Conselheiro Independente vigente na regulamentação dos
níveis diferenciados de governança corporativa da BM&FBOVESPA”. Disponível em: http://
bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/10423/Gelman_Marina%20disserta%c3%a7%c3
%a3o%20de%20Mestrado.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Último acesso em: 29/11/2014.
47

No Reino Unido, assim como em outros países Anglo-Saxões, vige o instituto da administração unitária
(unitary board), que congrega administradores executivos e não executivos. Diferentemente, no Brasil,
assim como na Alemanha, tem-se o modelo da administração dual (dual board system), por meio da qual
são separados o órgão de administração (management board) e o órgão de supervisão (supervisory board).
Nesse contexto, para fins desse estudo, Chairman foi traduzido por Presidente do Conselho de
Administração; Non- Executive Director (NED) por Conselheiros de Administração; CEO por Presidente da
Diretoria e Board Members por Administradores. Sobre o tema, ver: “A Handbook of Corporate Governance
and Social Responsibility”, de ARAS, Güller e CROWTHER, David, p.157 e 158 Último acesso em:
15/05/2015. Disponível em: http://www.ashgate.com/pdf/SamplePages/
Handbook_Corporate_Governance_Social_Responsibility_Ch10.p df.
48

49

Tradução livre de OFWAT, op. cit., p. 12.

Por outro lado, o renomado especialista em governança Jeﬀrey Sonnenfeld, professor da Escola de
Negócios da Universidade de YALE, sustenta que não existe nenhuma evidência científica que demonstre
os benefícios dessa abordagem. Ver http://video.cnbc.com/gallery/?play=1&video=3000156055, último
acesso em 24/07/2015.
50
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Indo além, para fins dos serviços públicos, é possível pensar fora-da-caixa ao se imaginar as
possibilidades da governança. Por exemplo, na época das privatizações, em São Paulo se
garantiu aos empregados a indicação de um membro do Conselho de Administração.
Analogamente, tendo em vista o objetivo de fortalecer a qualidade do serviço, não faria sentido
conceber que as futuras concessões contassem com a indicação de um membro do Conselho de
Administração por parte das entidades nacionais de defesa do consumidor? Ou, de maneira mais
ampla, de um representante da sociedade civil51?
Em qualquer caso, para maximizar os benefícios desse desenho e reduzir o potencial de atritos
com a gestão, seria importante que houvesse requisitos mínimos de capacitação acadêmica (ex.
nível Superior ou mesmo pós-graduação em áreas relacionadas) e/ou profissional (ex. ter
comprovada experiência no Setor e/ou como Administrador de uma S.A.).
No mais, para favorecer a harmonização do representante da sociedade civil com a
concessionária, poderia ser pensada a indicação de uma lista tríplice, a partir da qual a empresa
pudesse escolher o representante com perfil mais compatível com a sua dinâmica.
Foco, responsabilização e legitimidade dos Executivos
É essencial que os objetivos da Diretoria estejam completamente em sintonia com a do negócio
regulado, criando uma maior conexão entre os atos dos administradores e o desempenho da
concessionária em termos das obrigações regulatórias – desembolsos eficientes com
manutenção, investimentos, contabilização, saúde econômica e financeira etc.
Esse aspecto é particularmente importante no segmento de distribuição de energia elétrica, em
vista da instituição da desverticalização legal que impediu que as concessionárias explorassem
atividades de geração, transmissão e comercialização52. Essa segregação societária é, na
literatura, um passo além das segregações contábeis e de gestão, dessa forma impondo a
reflexão sobre até que ponto a reverticalização contratual seria harmônica ao comando legal. Em
outras palavras, a legislação previu uma empresa autônoma, não um mero CNPJ, pressupondo
portanto também uma gestão autônoma.
Portanto, deve estar claro não só para o regulador, mas para toda a sociedade, que a
Administração da distribuidora está liderando a empresa, tanto em termos de legitimidade quanto
de responsabilização pela qualidade do serviço. Assim, não é desejável que o dirigente da
distribuidora também dirija seu controlador ou outros agentes do mesmo grupo (geradoras,
transmissoras, comercializadoras, prestadoras de serviços, construtoras etc), já que essa
situação lhe colocaria sistematicamente em conflito de interesses.
Buscando um equilíbrio entre essa busca pela individualidade da gestão das concessões de
distribuição e sua integração ao grupo, a ANEEL propôs condicionar a pactuação de contratos de
compartilhamento de processos corporativos à existência de dirigentes-chave (Presidente,
Diretor Técnico e Diretor Financeiro) completamente focados no serviço público de distribuição
de energia elétrica, tornando claro para a sociedade quais objetivos e incentivos estão orientando
as suas ações. A exclusividade com a distribuidora desenvolve, portanto, o sentimento de dono
(ownership), positivo para o desempenho do serviço público.

Por exemplo, poderia ser uma indicação a partir de um fórum que envolvesse entidades representantes
de diversas partes interessadas, como consumidores, empregados, meio ambiente etc. O mais importante
é que os representantes não fossem indicados pelo governo, para garantir a credibilidade do processo.
51

De fato, essa vedação se insere em um contexto mais amplo de mecanismos de blindagem (conhecidos
como ring-fencing na regulação do Reino Unido), que buscam assegurar que a distribuidora não assuma
custos nem riscos de outros negócios. Além do mecanismo citado e da vedação à exploração de
atividades atípicas e investimento em participações acionárias, compreendem também restrições à
realização de contratos de mútuos ativos com partes relacionadas e, no caso do Reino Unido, hipóteses de
restrição à distribuição de proventos.
52
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De acordo com essa proposta, esses dirigentes não poderiam ter vínculo trabalhista, estatutário
ou contratual com outras empresas do grupo, garantindo com segurança muito maior a
observância dos seus deveres para com a sociedade estabelecidos na Lei das S.A.53
Deveres dos Executivos com o regulador
Além dos seus deveres societários, os Diretores devem ter também deveres perante o regulador,
com objetivo de tornar claro seu compromisso perante a sociedade por conduzir uma prestadora
de serviço público essencial. Com base nesse raciocínio, a ANEEL propôs ao Presidente, ao
Diretor Financeiro e ao Diretor Técnico a mesma incumbência concebida pela OFGEM no Reino
Unido – emitir opinião prévia a qualquer proposta de distribuição de proventos, avaliando sua
adequação em relação ao desempenho da distribuidora.
Cada um desses dirigentes também deve prestar, formalmente, contas à ANEEL sobre sua área
de atuação – o Presidente pelo desempenho global da concessão bem como quanto aos
controles internos e à autonomia dos seus processos administrativos, o Diretor-Técnico pelo
desempenho técnico-operacional e a individualização dos processos operacionais e o Diretor
Financeiro quanto à contabilização da empresa e à sua solidez econômica e financeira.54
Por fim, a proposta também estabeleceu deveres relacionados à responsabilização por
informações prestadas ao regulador – o Diretor Técnico envio tempestivo e adequado de
informações técnicas, incluindo às relacionadas à continuidade e às perdas comerciais, enquanto
o Diretor Financeiro pelo envio tempestivo e em aderência ao regulamento da ANEEL das
demonstrações contábeis regulatórias (mensais, trimestrais e anuais).55
Deveres dos Executivos com os consumidores
Na realidade das distribuidoras brasileiras, assim como na de concessionárias outros serviços
públicos, é comum que o consumidor enfrente grande dificuldade em solucionar suas demandas
junto ao atendimento comercial da empresa. Essa situação leva, frequentemente, ao
direcionamento do caso à Ouvidoria, à Agência Reguladora, à intermediação de Associações de
Defesa do Consumidor (PROCON, Proteste, IDEC etc) e, não raro, ao Poder judiciário,
especialmente no Juizado Especial Cível (JEC).
Finalidade das Atribuições e Desvio de Poder
Art. 154. O administrador deve exercer as atribuições que a lei e o estatuto lhe conferem para lograr os fins
e no interesse da companhia, satisfeitas as exigências do bem público e da função social da empresa.
§ 1º O administrador eleito por grupo ou classe de acionistas tem, para com a companhia, os mesmos
deveres que os demais, não podendo, ainda que para defesa do interesse dos que elegeram, faltar a esses
deveres. [...]
Dever de Lealdade
Art. 155. O administrador deve servir com lealdade à companhia e manter reserva sobre os seus negócios,
sendo-lhe vedado: [...]
– omitir-se no exercício ou proteção de direitos da companhia [...]
Art. 158. O administrador não é pessoalmente responsável pelas obrigações que contrair em nome da
sociedade e em virtude de ato regular de gestão; responde, porém, civilmente, pelos prejuízos que causar,
quando proceder:
I – dentro de suas atribuições ou poderes, com culpa ou dolo; II – com violação de lei ou do estatuto.
53

De longa data, os Administradores de instituições financeiras costumam ser convocados periodicamente
pelas áreas de fiscalização do BACEN para prestação de contas. O mesmo mecanismo começou a ser
utilizado em maior intensidade pela ANEEL no início de 2015, por meio das convocações dos executivos
das piores distribuidoras para apresentarem um Plano de Resultados, cf. “Aneel convoca distribuidoras e
quer plano contra queda de energia”. Disponível em: http://g1.globo.com/economia/noticia/2015/01/aneelconvoca- distribuidoras-e-quer-plano-contra-queda-de-energia.html, último acesso em 10/07/2015.
54

O raciocínio é semelhante ao da OFWAT, que estabelece que as interações entre o regulador e os
agentes regulados deve de dar predominantemente por meio dos Administradores Independentes. No
entanto, como já abordado na Nota de Roda-pé nº 85, os modelos societários são diferentes. No Brasil, a
representação da empresa é de responsabilidade da Diretoria e não do Conselho de Administração, de
acordo com o art. 138 da Lei das SA, “[...] § 1º O conselho de administração é órgão de deliberação
colegiada, sendo a representação da companhia privativa dos diretores”.
55
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Uma reflexão interessante sobre o tema seria como fortalecer a governança interna da
concessionária buscando aumentar a priorização dessas demandas. Nesse sentido, para
exemplificar, a Lei de Acesso à Informação (já discutida no item 3.1. Transparência) incorporou ao
nosso ordenamento um mecanismo poderoso de responsabilização, possibilitando que o cidadão
“suba” as instâncias da empresa até sua autoridade máxima, e facilitando que sua demanda seja
solucionada, nos seguintes termos:
Art. 15. No caso de indeferimento de acesso a informações ou
às razões da negativa do acesso, poderá o interessado
interpor recurso contra a decisão no prazo de 10 (dez) dias a
contar da sua ciência.
Parágrafo único. O recurso será dirigido à autoridade
hierarquicamente superior à que exarou a decisão impugnada,
que deverá se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias.
Essa construção gera um forte incentivo para a resolução dos problemas nas instâncias
inferiores, uma vez que o responsável sabe que, diferentemente, o problema será transferido para
o seu superior. De outro lado, os superiores hierárquicos, inclusive o Presidente da organização,
também tem incentivos de fortalecer a “ponta” para resolver o problema. Esse mecanismo, sem
dúvida, tem sido fundamental no sucesso56 já alcançado pela LAI.
Como exemplo privado dessa abordagem, veja-se modelo de contrato de financiamento
realizado pela instituição financeira Prodigy Finance no Reino Unido57. Segundo a Cláusula
Oitava, eventuais reclamações do consumidor serão respondidas pelo atendente comercial
dentro de cinco dias úteis. Caso o consumidor não esteja satisfeito com a solução, tem direito a
contatar o gerente comercial, que também terá cinco dias úteis para resolver o problema. Se a
resposta do gerente não for suficiente, o consumidor terá direito a uma manifestação do
Presidente da empresa em cinco dias úteis. As reclamações não resolvidas pelo Presidente,
podem ser encaminhadas ao Ouvidor de Serviços Financeiros.
De acordo com o 2º Relatório sobre a Implementação da lei de Acesso à Informação elaborado pela
Controladoria-Geral da União (CGU), publicado em 2014, de maio de 2012 a dezembro de 2013, dos
141.873 pedidos de informação, 78,7% foram atendidos. Em 2013, o tempo médio de resposta aos
pedidos foi de 13 dias, bastante
inferior ao
prazo legal
de
20
dias. Para
maiores informações, http://www.acessoainformacao.gov.br/central-de-conteudo/publicacoes/arquivos/
relatorio-2-anos-lai-web.pdf, último acesso em 24/07/2015
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O contrato “FIXED-SUM LOAN AGREEMENT REGULATED BY THE CONSUMER CREDIT ACT 1974”
dispõe o seguinte: […]
Complaints Handling
To make a complaint about us you can email us at info@prodigyfinance.com, with brief details of the
complaint and your transaction number. Our customer service staﬀ will acknowledge the complaint by email
within 1 business day. They will then investigate and send you an initial response, having had access to an
oﬃcer with the authority to settle the complaint (including, where appropriate, an oﬀer of redress). Where
appropriate, the member of staﬀ investigating the complaint will not be any staﬀ member who was directly
involved in the subject matter of the complaint. This should take no longer than five business days, but
most complaints may well be resolved by close of business on the business day after the complaint is
received. If the complaint is not resolved by close of business on the business day after the complaint is
received, we will send you a copy of this complaints handling procedure.
If you are not satisfied by the response under Clause 8.1, you must contact the Customer Services
Manager, who will
respond by email within a further five business days. If you are not satisfied with the response from the
Customer Services Manager, you can email us at info@prodigyfinance.com, enclosing the responses
already given. That email will then be referred to the Chief Executive Oﬃcer, who will respond by email
within a final five business days.
Within four weeks after receiving a complaint, we will send you either a final response or a response which
explains why we are not in a position to resolve the complaint, and indicating when we will make further
contact. Complaints that cannot be settled within 8 weeks after the date of complaint may ultimately be
referred to the Financial Ombudsman Service.
57
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Essa abordagem não apenas aumenta em grande probabilidade a resolução do problema, mas
também empodera o consumidor com documentos que comprovam sua boa-fé e facilitam seu
acesso às entidades de defesa do consumidor e ao Poder Judiciário, se necessário.
Analogamente, a ANEEL e as demais Agências Reguladoras poderiam analisar quais situações
de conflito de consumo justificariam atribuir ao consumidor o direito de obter uma manifestação
formal de um dirigente da empresa, por
escrito,
em
prazo regulado.
Uma outra forma de atuar nesse problema seria a exigência regulatória que a concessionária
realizasse reuniões públicas periódicas, por exemplo, anuais, em sua sede, para quais seriam
convidadas as entidades de defesa do consumidor, além de um representante do regulador. Essa
proposta seria importante para aproximar os consumidores da concessionária, uma vez que
muitas vezes o consumidor é subrepresentado nas
Audiências Públicas das Agências
Reguladoras, tanto pela distância física (Brasília) quanto pela complexidade dos temas.
Política de Remuneração de Executivos e a natureza de longo prazo do serviço
O impacto dos incentivos relacionados à política de remuneração de executivos tem papel de
destaque nas pesquisas e debates globais de governança corporativa58. De fato, o tema renderia
um trabalho autônomo, de modo que esse capítulo apenas se propõe a uma reflexão inicial sobre
a sua relação com a regulação setorial.
É importante que a ANEEL acompanhe a evolução desse tema e avalie como ele pode contribuir
com a qualidade do serviço prestado pelas distribuidoras. De um lado, o interesse público
relacionado ao serviço público é permanente e as concessionárias enxerga um horizonte de ao
menos 30 (trinta) anos. Não seria importante que a remuneração dos Administradores estivesse
alinhada à natureza de longo prazo do setor? Em que medida interessa ao Regulador que a
qualidade do serviço componha a remuneração dos executivos?
Uma forma de abordar o tema, que vem sido difundida pelos reguladores de mercado de capitais
de diversos países, é a exigência de divulgação da remuneração dos executivos. Inclusive, no
Brasil, a CVM o faz59 desde a
introdução
do
Formulário
de
Referência
(abordado anteriormente no item 3.1 - Transparência). Importante lembrar que, conforme
destacado anteriormente no mesmo item 3.1, o Estado Brasileiro faz parte da vanguarda mundial
em transparência pública ao divulgar a remuneração total de todas suas lideranças.
Uma segunda forma de atuar sobre o problema seria a ANEEL oferecer incentivos (já expostos no
item 2.1.) para as concessionárias que focassem a remuneração de seus Administradores em
variáveis de qualidade e/ou sustentabilidade de longo prazo. Como exemplo, destaque-se a
proposição recente de Jerson Kelman, ex- Diretor-Geral da ANEEL e ex-interventor da Enersul,
no seguinte sentido60 :
Há duas outras medidas que a Aneel poderia adotar para
amortecer a alternância entre bonança e crise, em benefício
dos consumidores e dos investidores de longo prazo. Primeiro,
premiar no processo tarifário as empresas que decidissem
atrelar os bônus de seus executivos exclusivamente a
resultados de longo prazo. Por exemplo, ao valor da ação oito
anos depois da assunção de função diretiva. [...]
Interessante, por exemplo, a decisão recente do CEO American Airlines de abrir mão de sua
remuneração e ser pago exclusivamente com ações da empresa, buscando alinhar seus interesses aos dos
acionistas. Sobre o tema, ver http://www.usatoday.com/story/todayinthesky/2015/04/23/american-airlinesceo-to-be-paid-entirely- in-company-stock/26230615/, último acesso em 20 de julho de 2015.
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Remuneração mínima, média e máxima dos executivos, sem abertura individualizada. Importante
destacar que o Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças (Ibef) obteve liminar contra essa medida, em
nome de suposta violação da intimidade e da privacidade. Enquanto a questão se arrasta na justiça, há
empresas que ainda se recusam a divulgar essas informações. Recentemente, tanto as companhias de
assessoria a investidores estrangeiros Glass Lewis e ISS quanto o IBGC e a AMEC se posicionaram
favoráveis à medida da CVM. Para
mais informações. Para
mais informações, http://
economia.estadao.com.br/noticias/governanca,consultorias-pressionam-empresas-a-divulgarremuneracao-de-executivos-imp-,1655187, último acesso em 24/07/2015.
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“Monitoramento econômico-financeiro das distribuidoras”, Brasil Energia, nº 411, fevereiro de 2015.
Disponível em: http://www.kelman.com.br/pdf/bec411-IDkelman.pdf. Último acesso em: 17/05/2015.
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Alternativamente, ou mesmo complementarmente, a ANEEL poderia avançar na elaboração de
um regulamento estabelecendo princípios e parâmetros mínimos para a remuneração de
administradores, assim como o realizado recentemente pelo Banco Central, por meio da
Resolução nº 3921, de 25 de novembro de 2010, que “dispõe sobre a política de remuneração de
administradores das instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil”61 .
Controles Internos
As informações contábeis desempenham um papel-chave para as Agências Reguladoras e,
especialmente para a ANEEL, que realiza regulação tarifária. As demonstrações contábeis
regulatórias são, nesse contexto, o principal insumo do cálculo da tarifa que será paga pelos
consumidores às distribuidoras, exigindo, portanto, sua máxima confiabilidade.
Outra especificidade que os controles internos desempenham no caso das distribuidoras é
blindá-las de riscos e custos de outros negócios, em harmonia com a desverticalização legal
instituída no setor elétrico brasileiro (conforme discutido no item 3.1.4.).
As demonstrações contábeis regulatórias ainda subsidiam as ações fiscalizatórias de natureza
econômico- financeira, objetivando atuar sobre situações de alerta, por exemplo por meio da
decretação das intervenções no grupo Rede Energia após o ingresso com pedido de recuperação
judicial pela CELPA62 .
Nesse sentido, é essencial fortalecer os controles internos das concessionárias, estabelecendo
parâmetros mínimos para o bom funcionamento deles. É importante destacar que, se por um
lado, em muitas vezes esse interesse é convergente com o de minoritários e demais
stakeholders, abordados no Capítulo 2, em outro, pode ser oposto, como, por exemplo, no caso
das tarifas. Desse modo, o interesse público impõe que essas práticas sejam adotadas mesmo
se, eventualmente, os sócios os julgarem desnecessários.
Nessa seara é possível atuar sobre diversas frentes - (i) Conselho Fiscal; (ii) Auditoria Interna; (iii)
Auditoria Independente; (iv) Comitê de Auditoria e (v) Compliance. O tema é rico e renderia um
trabalho autônomo, de modo que se passa a abordar a seguir apenas uma visão geral de
possibilidades para sua implantação e maximização da sua eficácia, uma vez que em muitos
casos acabam sendo apenas uma formalidade com custo certo e benefícios duvidosos.
Um primeiro aspecto diz respeito à composição desses órgãos. No caso das intervenções
federais no grupo Rede Energia, os membros do Conselho Fiscal foram indicados pelo próprio
regulador. Com postura independente e ativa, os membros apresentaram importante contribuição
na avaliação dos interventores e das lideranças na ANEEL. Uma abordagem mais suave, por
exemplo, é aquela praticada pela OFGEM, na qual a empresa indica o seu líder de compliance
(compliance oﬃcer) mas o seu nome deve ser aprovado pelo regulador. No caso do Comitê de

Disponível em: http://www.bcb.gov.br/pre/normativos/res/2010/pdf/res_3921_v1_O.pdf. Último acesso
em: 13/07/2015.
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Para uma visão resumida quanto às fragilidades da governança e a trajetória de insustentabilidade
econômico-financeira do grupo Rede Energia, ver os itens 74 a 79 da Nota Técnica nº 345/2014-SFF/
ANEEL. Para maiores informações, ver as seguintes referências:
Comentários do Interventor da CEMAT ao PLANO ENERGISA, disponível em: http://www.aneel.gov.br/
aplicacoes/audiencia/arquivo/2013/122/documento/opiniao_do_interventor_da_cemat
.pdf. Último acesso em: 10/07/2015.
Comentários do Interventor da CELTINS ao PLANO ENERGISA, disponível em: http://www.aneel.gov.br/
aplicacoes/audiencia/arquivo/2013/122/documento/opiniao_do_interventor_da_celtin s.pdf, último acesso
em 10/07/2015.
Comentários do interventor da ENERSUL ao Plano da ENERGISA. Disponível: http://www.aneel.gov.br/
aplicacoes/audiencia/arquivo/2013/122/documento/opiniao_do_interventor_enersul.p df. Último acesso
em: 10/07/2015.
“Caducidade, Intervenção e expropriação”, publicado em maio de 2014 no jornal Brasil Energia. Disponível
em: http://www.kelman.com.br/pdf/bec402-idkelman.pdf . Último acesso em: 10/07/2015.
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Auditoria6364, é consenso que sua composição deve ser de Conselheiros Independentes, aspecto
que poderia ser exigido pelo regulador setorial65 .
Independentemente da origem das indicações, é essencial que os membros estejam aptos a
performar suas funções. Nesse sentido que, por exemplo, a ANEEL propôs na prorrogação das
concessões de distribuição que ao menos 2/3 (dois terços) dos seus membros tivessem
comprovada experiência em contabilidade ou finanças.
Uma outra estratégia regulatória para aumentar a eficácia dos órgãos de controle interna é
atribuir a eles deveres perante o regulador. No caso da OFGEM, por exemplo, o líder de
compliance (compliance oﬃcer) tem uma série de deveres com o regulador. A mesma ideia
influenciou a decisão da ANEEL de propor a instituição de deveres aos membros do Conselho
Fiscal66 , de modo que seu parecer passará a compor a rotina de fiscalização econômicofinanceira periódica da ANEEL.
Importante destacar que no caso do Setor Elétrico até este ano as demonstrações contábeis
regulatórias, principal insumo informacional da regulação, não eram objeto de parecer de
auditoria independente, mas apenas de um relatório de procedimentos previamente acordados.
No entanto, na proposta67 da prorrogação das concessões de distribuição, a ANEEL exigiu a
opinião dos Auditores em todos demonstrativos regulatórios (mensais, trimestrais e anuais).
Por fim, o processo de compliance (conformidade ou integridade) tem um papel cada vez mais
importante na realidade brasileira. Às Agências Reguladoras, interessa tanto a vertente
anticorrupção quanto a regulatória. O compliance anticorrupção está mais conectado com os
objetivos citados no Capítulo 2, de fortalecer o setor elétrico brasileiro, melhorando o clima de
investimentos.
O compliance regulatório é, de certa forma, um representante do regulador dentro das empresas.
Atua de diversas formas como, por exemplo, realizando a capacitação das áreas corporativas
quanto à mudanças na regulação, realizando fiscalizações simuladas, fazendo a interface com a
ANEEL etc. O empoderamento do processo de compliance, portanto, interessa ao regulador, com
possibilidade de melhorar a qualidade do serviço.
Tanto é que, no Reino Unido, a OFGEM aprova previamente o nome do líder de compliance
(compliance oﬃcer) de cada distribuidora e a ele atribui uma série de responsabilidades
regulatórias. Vale a pena aprofundar o exame desse mecanismo e avaliar em que medida ele
poderia contribuir à regulação nacional da distribuição e de outros setores.
Estratégias regulatórias aplicáveis ao controlador da concessionária
Transparência, gestão de risco e suporte a decisões de longo prazo
É importante destacar que, segundo o IBGC, o Conselho Fiscal e o Comitê de Auditoria não são
substitutos entre si, podendo conviver harmonicamente para um controle máximo.
63

Ainda em relação ao Comitê de Auditoria e à Auditoria Independente, vale a pena considerar a regulação
bancária de longa data, por meio da Resolução nº 3198, de 27 de maio de 2004, que “Altera e consolida a
regulamentação relativa à prestação de serviços de auditoria independente para as instituições financeiras,
demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e para as câmaras prestadores de
serviços de compensação e liquidação”.
64

Para sua implantação, no entanto, seria necessário que as distribuidoras tivessem um Conselho de
Administração, mas na prática a maioria delas não tem. Esse é um dos benefícios da exigência de um C.A.
no âmbito do agente regulado contendo inclusive forte elemento independente (visto no tópico
3.1.3.supra).
65

No âmbito da Audiência Pública nº 72/2014, quais sejam: (i) fiscalizar os atos dos administradores e
verificar o cumprimento dos seus deveres legais, estatutários e regulatórios; (ii) opinar sobre as propostas
dos órgãos da administração, a serem submetidas à assembleia-geral, relativas a modificação do capital
social, emissão de debêntures ou bônus de subscrição, planos de investimento, orçamentos de capital,
distribuição de dividendos, transformação, incorporação, fusão ou cisão; (iii) analisar, ao menos
trimestralmente, o balancete e as demais demonstrações financeiras elaboradas periodicamente pela
distribuidora; (iv) opinar sobre as demonstrações financeiras regulatórias do exercício social; e (v) opinar
sobre o desempenho dos controles internos da empresa.
66

67

Nota Técnica nº 175/2015-SCT-SFE-SFF-SRD-SRM/ANEEL, que subsidiou a Audiência Pública 38/2015.
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Conforme discutido no Capítulo 2, o segmento brasileiro de distribuição de energia elétrica
apresenta controle concentrado. Nesse cenário, um pressuposto para que o agente regulado
atue com base nas melhores práticas é que o(s) seu(s) controlador(es) façam o mesmo.
Essencial, portanto, olhar para a influência do controlador sobre a distribuidora sob diversos
aspectos, incluindo: (i) sua responsabilização pela forma como utiliza seu poder de controle em
vista das obrigações do contrato de concessão; (ii) a blindagem da concessionária face a
qualquer tipo de riscos ou problemas em outras partes do grupo; e, especialmente, (iii) seu
suporte em caso de necessidade pela empresa regulada.
Diversos contratos de concessão vigentes já trazem os controladores como intervenientesanuentes, em alguns casos assumindo responsabilidade solidária pelo contrato. Este mecanismo
é importante, mas por si só insuficiente; é preciso complementá-lo, especialmente no sentido de
especificar obrigações mais concretas e exequíveis.
Nesse sentido, vale olhar para a experiência da Agência Reguladora que é referência no tema – A
OFWAT (Agência Reguladora de Serviços de Água do Reino Unido). Naquela jurisdição, a maioria
das licenças68 incorporara a obrigação que a Administração deve ser composta de modo que os
dirigentes possam agir independentemente do(s) controlador(es) e que onde existir conflito de
interesses, o agente regulado e seus diretores devem assegurar que estão em posição de
considerar exclusivamente os interesses da companhia regulada.
Indo além, em abril de 2014, a OFWAT ainda publicou seus “Princípios para empresas Holding
sobre Liderança, Transparência e Governança”69, focada nas atividades da holding que poderiam
causar maior impacto na capacidade de os agentes regulados cumprirem suas obrigações
regulatórias, abordando três áreas: (i) transparência, a chave para manter a legitimidade e
confiança do consumidor; (ii) gestão de risco, para que a holding administre seus riscos de tal
modo que a empresa regulada seja protegida de risco em qualquer parte do grupo e (iii) suporte a
decisões de longo prazo.
No que diz respeito à transparência, são abordados cinco pontos: (i) a estrutura da holding deve
ser transparente, explicada de forma clara e simples de compreender; (ii) a holding providenciará
informações sobre estrutura de capital; (iii) a holding demonstrará transparentemente os
interesses dos seus Administradores e sua natureza (além daquelas declaradas ao nível do
agente regulado); (iv) a holding explicará quais matérias que impactam no agente regulado são
reservadas à Administração da holding; (v) a holding demonstrará transparentemente seus
padrões de governança, inclusive seu grau de adesão aos princípios regulatórios (estratégia
conhecida na literautra como “comply or explain”).
Em termos de gestão de riscos, quatro aspectos são disciplinados: (i) a holding não colocará em
risco as obrigações e os requisitos do agente regulado; (ii) a holding deve proporcionar ao agente
regulado as informações razoavelmente solicitadas sobre as atividades do grupo; (iii) a holding
deve revelar quaisquer questões ao nível do grupo que podem impactar materialmente a empresa
regulada; e (iv) a holding deve apoiar a Administração do agente regulado para que seja capaz de
conduzir o negócio como se fosse uma empresa separada e de capital aberto listada em bolsa.
Em terceiro lugar, quanto ao suporte a decisões de longo prazo, a holding deve suportar o agente
regulado a operar de forma sustentável (incluindo tomada de decisões de longo prazo) alinhadas
com a natureza de longo prazo do setor de água.
Muitos desses princípios têm potencial para contribuir com o ambiente regulatório brasileiro. Fazse necessário, portanto, que os futuros contratos de concessão contenham pactuem que o
controlador aceite os elevados padrões de governança estabelecidos pelo regulador. Com base
nesse fundamento jurídico, a ANEEL poderá aprofundar o estudo do tema à luz das
especificidades do Setor Elétrico nacional e o discuta amplamente com a sociedade por meio de
Audiências Públicas e encontros com públicos especializados.
Compromisso regulatório de Aporte de Capital na concessionária
Por fim, passamos a abordar a questão do suporte do controlador em caso de necessidade pela
empresa regulada. Caso a distribuidora não desempenhe a atividade com eficiência suficiente
para cobrir seus compromissos mínimos, ela necessitará de recursos externos para honrá-los –
capital de terceiros ou capital próprio dos sócios. A primeira opção, por meio da contratação de
68

Ato de outorga análogo a contratos de concessão.

“Board leadership, transparency and governance – holding company principles”. Disponível em: http://
www.ofwat.gov.uk/regulating/gud_pro20140131leadershipholdco.pdf. Último acesso em: 15/05/2015.
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novos empréstimos ou financiamentos, resultaria no progressivo aumento da sua alavancagem e
consequentemente o grau de risco sob os olhos dos financiadores que passam a cobrar juros
cada vez maiores – conhecido como efeito “bola de neve”.
Essa condição de insustentabilidade tende, portanto, ao agravamento e ao crescente
inadimplemento de obrigações, resultando, frequentemente, na redução dos investimentos e dos
gastos com manutenção70 , cujas consequências podem levar alguns anos para serem
completamente observadas. Por esse motivo, faz-se necessário criar uma regulação prudencial
para o segmento de distribuição, sob a qual o ingresso de uma concessionária em uma trajetória
insustentável seja interrompido imediatamente pelo suporte dos sócios controladores, ao menos
estabilizando a situação até que a concessionária promova as medidas estruturais necessárias
para reestabelecer seu equilíbrio.
O mesmo raciocínio subsidia um mecanismo amplamente utilizado por credores em contratos de
project finance no Setor Elétrico: o Compromisso de Aporte de Capital (CAC)71 dos sócios,
quando necessário à satisfação da obrigação principal, exemplificado pela seguinte cláusula
extraída de um contrato do BNDES72 :
11.7 SUPORTE DE ACIONISTAS
AS ACIONISTAS nos termos do CONTRATO DE SUPORTE DE
ACIONISTAS, obrigar-se- ão a aportar mediante integralização
de capital em dinheiro e de forma proporcional à sua
participação acionária na BENEFICIÁRIA, os recursos
necessários à cobertura de eventuais insuficiências ou
acréscimos do orçamento global do PROJETO; ou, ainda, para
suprir insuficiência de recursos para o preenchimento da
CONTA RESERVA DO REPASSE e da CONTA RESERVA DO
FCO. (Grifos Nossos)
A propósito, a ferramenta do Compromisso de Aporte de Capital tem sido amplamente utilizada
no ambiente de negócios brasileiro para viabilizar projetos em diversos setores, tais como a
construção de rodovias73 e até mesmo a construção de um estádio na Copa do Mundo de
Futebol de 2014.
Nesse sentido, a ANEEL propôs74 que nos futuros contratos de concessão os controladores se
comprometam, no momento da assinatura do contrato, a aportar capital na concessionária a
cada ano em que houver violação dos parâmetros mínimos de sustentabilidade econômico e
financeira definidos pela ANEEL, no montante necessário para atingir a condição de
sustentabilidade mínima naquele exercício.
Assim como nos financiamentos relacionados a projetos, a partir dos novos contratos de
concessão, esse mecanismo desempenhará um papel-chave no ambiente regulatório. A sua
aplicação contribuirá com a situação econômica e financeira das concessionárias e com a sua
preservação ao longo dos próximos trinta anos, privilegiando a prestação do serviço adequado e
a adimplência no Setor.
Desse modo, esse maior detalhamento contratual em relação controlador se faz especialmente
importante uma vez que foram identificados nos últimos anos casos grupos econômicos com
situação robusta que não ofereceram o suporte necessário às suas distribuidoras.
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Bem ilustrado pelo colapso do grupo Rede Energia, já abordado anteriormente nesse trabalho.

71

Também conhecido como ESA – Equity Support Agreement.

O site do banco apresenta maiores detalhes sobre as garantias utilizada em financiamentos de
projetos.Ver http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_Financeiro/
Produtos/Project_Finan ce/), ultimo acesso em 17/05/2015.
72

“Aumento de capital será usado como garantia de crédito em leilões de rodovias”, Valor Econômico,
29/07/2013. Disponível em: http://www.seinfra.ba.gov.br/exibe_noticia_banco.asp?id_noticia=9406. Último
acesso em: 17/05/2015.
73

74

Cf. Nota Técnica nº 175/2015-SCT-SFE-SFF-SRD-SRM/ANEEL, que embasou a AP nº 38/2015.
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Por esse motivo, os futuros contratos de concessão devem prever consequências para o
eventual descumprimento dos compromissos assumidos pelo controlador. Inspirado nos
mecanismos de cross default75 utilizados por instituições financeiras, a ANEEL propôs76 a
possibilidade de limitação da participação do controlador e de seu grupo societário em novos
empreendimentos do Setor Elétrico77.
Afinal, se a situação econômico-financeira do controlador não permitir que ele honre seus
compromissos assumidos em um contrato de concessão, também não permitiria o
comprometimento sustentável do ponto de vista econômico-financeiro com novos projetos,
colocando em risco a qualidade da expansão, a segurança do abastecimento e a qualidade do
serviço no presente e no futuro.
– Conclusões
O fortalecimento da governança corporativa é a peça-chave na visão de transformar o setor
elétrico em uma referência nacional de qualidade, legitimidade e controle democrático.
internalizando de maneira mais clara no raciocínio empresarial as premissas fundamentais da
prestação de serviços públicos – foco no consumidor e visão de longo prazo.
O trabalho discutiu reflexões concretas de como a ANEEL pode atuar em novas frentes para
influenciar a melhoria na qualidade do serviço público de distribuição, tais como (i) restringindo
dividendos de concessionárias com desempenho insuficiente; (ii) comprometendo os acionistas
controladores a oferecem suporte de capital quando necessitado pela concessionária; (iii)
estabelecendo deveres aos Administradores tanto perante o regulador quanto perante os
consumidores; (iv) discutindo a possibilidade de incorporação do Novo Mercado da
BM&FBOVESPA ou do selo de Governança das Estatais como uma condição de futuras
concessões, e (v) fortalecendo os controles internos entre outros aspectos.
Por outro lado, o aumento da transparência e o maior alinhamento de incentivos entre a
concessionária, seus Administradores e seus controladores também resultará no progressivo
aumento da liberdade empresarial, uma vez que um ambiente de maior confiança reduz a
necessidade de intervenções regulatórias e fiscalizatórias.
Assim, a ANEEL e as demais Agências Reguladoras têm potencial para se tornarem
protagonistas no sentido de desenvolver o ambiente de negócios no Brasil, onde, segundo o
relatório do Banco Mundial a “CVM, a BOVESPA, o IBGC [Instituto Brasileiro de Governança
Corporativa] e as empresas listadas no Novo

De maneira abrangente, o BusinessDictionary.com conceitua uma cláusula de cross default como:
“Common stipulation in loan agreements under which a bank has a right to deny access to balances in any
or all loan accounts to a borrower (with several loans at the same bank) even if only one loan goes into
default. In fact, a bank can apply all available balance(s) in all account(s) of the borrower to satisfy any loan
in default. Bankers justify this clause on the logic that a default sours the bank client relationship, not a just
a loan agreement.
See
also
cross collateral
clause”.Disponível
em http://
www.businessdictionary.com/definition/cross-default-clause.html, último acesso em 23/07/2014. Como
exemplo nacional, entre as medidas que o BNDES anunciou em 2012 para estimular as debêntures de
infraestrutura estava a inclusão de cláusula de vencimento antecipado cruzado pela qual “se a empresa
ficar inadimplente no pagamento das debêntures ela é impedida de tomar novos empréstimos no banco”,
além de o banco poder, ao limite, declarar vencimento antecipado de outros contratos de financiamento.
Disponível em http://www.valor.com.br/financas/2819220/bndes-anuncia-medidas-para-estimulardebentures-de- infraestrutura, último acesso em: 05/09/2012.
75

76

Cf. Nota Técnica nº 175/2015-SCT-SFE-SFF-SRD-SRM/ANEEL, que embasou a AP nº 38/2015.

Na linha do já previsto pelo art. 10 da Resolução nº 63/2004 da ANEEL, in verbis:
“Art. 10 [...] § 1º A suspensão temporária de participação em licitações para obtenção de novas
concessões, permissões ou autorizações, bem como o impedimento de contratar com a ANEEL e de
receber autorização para serviços e instalações de energia elétrica alcançam também o acionista
controlador da infratora. “
77
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Mercado têm sido os maiores campeões e agentes de mudança. O desafio agora é “popularizar”
a reforma da governança corporativa além desse limitado grupo de insiders e fazê-la uma parte
integral do clima de investimentos”.78
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Anexo I
Tabela I - Mapeamento Societário das Distribuidoras 79
Tipo
Societári
o

Categoria
do Registro
na CVM80

Listada
n
a
Bovespa?

Nível
da
Distribuidora
n
a
BM&FBOVE
SPA

Sim

Nível 2

Sim

Tradicional

Grupo

Nome

AES

ELETROPAULO

SA.

AES

AES-SUL

SA.

CEB

CEB-DIS

SA.

.

CEEE

CEEE-D

SA.

Categoria A

CELESC

CELESC

SA.

.

C E M I G /
LIGHT

LIGHT

SA.

Categoria B

Sim

.

C E M I G /
LIGHT

CEMIG-D

SA.

Categoria B

Sim

.

COPEL

COPEL-Dis

SA.

CPFL

Paulista

SA.

Categoria B

Sim

.

CPFL

Piratininga

SA.

Categoria B

Sim

.

CPFL

RGE

SA.

Categoria B

Sim

.

CPFL

Jaguari

SA.

Não

Não

.

CPFL

Mococa

SA.

Não

Não

.

CPFL CPFL

Leste Paulista

SA.

Não

Não

.

CPFL

Santa Cruz

SA.

Não

Não

.

CPFL

Sul Paulista

SA.

Não

Não

.

EDP

BANDEIRANTE

SA.

Categoria B

Sim

.

EDP

ESCELSA

SA.

Categoria B

Sim

.

ELETROBRA
S

AMAZONAS
ENERGIA

SA.

Não

Não

.

ELETROBRA
S

CEA

SA.

Não

Não

.

Categoria A
Categoria B

Não
Sim
Não

.

.

Não

Nível 1
.

.

Elaboração dos autores em maio de 2014 a partir dos sítios eletrônicos das empresas, da CVM e da
BM&FBOVESPA.
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ELETROBRA
S

CELG-D

SA.

Não

Não

.

ELETROBRA
S

CERR

SA.

Não

Não

.

SA.

Não

Não

.

SA.

Não

Não

.

SA.

Não

Não

.

SA.

Não

Não

.

SA.

Não

Não

.

ELETROBRA
S

DISTRIBUIÇÃO
ACRE

ELETROBRA
S

DISTRIBUIÇÃO
ALAGOAS

ELETROBRA
S

DISTRIBUIÇÃO
PIAUÍ

ELETROBRA
S

DISTRIBUIÇÃO
RONDÔNIA

ELETROBRA
S

DISTRIBUIÇÃO
RORAIMA

ENDESA

AMPLA

SA.

Categoria A

Sim

Tradicional

ENDESA

COELCE

SA.

Categoria A

Sim

Tradicional

ENERGISA

CEMAT

SA.

Categoria A

Sim

Tradicional

ENERGISA

ENERSUL

SA.

ENERGISA

EDEVP

SA.

ENERGISA

EPB

SA.

Categoria B

Não

Tradicional

ENERGISA

ESE

SA.

Categoria B

Não

Tradicional

ENERGISA

EMG

SA.

Categoria B Não

ENERGISA

EBO

SA.

Não

Não

.

ENERGISA

CAIUÁ-D

SA.

Não

Não

.

ENERGISA

CELTINS

SA.

Não

Não

.

ENERGISA

CFLO

SA.

Não

Não

.

ENERGISA

CNEE

SA.

Não

Não

.

ENERGISA

EEB

SA.

Não

Não

.

ENERGISA

ENF

SA.

Não

Não

.

EQUATORIAL

CEMAR

SA.

Categoria A

Sim

Apenas Mercado
de
Balcão

EQUATORIAL

CELPA

SA.

Categoria A

Sim

Tradicional

ELEKTRO

SA.

Categoria A

Sim

Tradicional

NEOENERGIA

CELPE

SA.

Categoria A

Sim

Tradicional

NEOENERGIA

COELBA

SA.

Categoria A

Sim

Tradicional

COSERN

SA.

Categoria A

Sim

Tradicional

ELETROCAR

SA.

Não

IBERDROLA

Categoria B
Não

Sim
Não

Tradicional
.

Tradicional

NEOENERGIA

.

Não

.
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.

COCEL

SA.

Não

Não

.

.

CHESP

SA.

Não

Não

.

.

SULGIPE

SA.

Não

Não

.

.

COOPERALIANÇ
A

SA.

.

Não

.

.

DMEPC

SA.

Não

Não

.

.

DEMEI

SA.

Não

Não

.

.

EFLJC

LT D
A

Não

.

.

.

EFLUL

LT D
A

Não

.

.

.

ELFSM

SA.

Não

Não

.

.

FORCEL

LT D
A

Não

.

.

.

HIDROPAN

SA.

Não

Não

.

.

IENERGIA

LT D
A

Não

.

.

.

MUX-ENERGIA

LT D
A

Não

.

.

.

UHENPAL

LT D
A

Não

.

Nota: 80 Categoria “A” apenas título de dívida, “B” também passível de emissão de títulos de
propriedade.
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PROPOSTA DE REPLICAÇÃO DE METODOLOGIA
USADA NO FOMENTO A GASODUTOS VIRTUAIS PARA
FOMENTO DO BIOMETANO
Marco Tsuyama Cardoso
Especialista em Regulação
Arsesp - Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo Avenida Paulista
2313
Bela Vista, São Paulo - SP, 01311-300 Tel 55 11 3293 5057
Resumo
O biometano traz para a indústria de distribuição de gás canalizado uma importante perspectiva
de redução das emissões de gases efeito estufa. Os valores ainda não são plenamente
competitivos com o valor médio ponderado do gás natural, mas as externalidades são muitas,
que vão desde a criação de uma cadeia produtiva no Estado, passando por uma fonte alternativa
que aumenta a segurança energética do Estado, até a redução das emissões propriamente ditas.
Ao disciplinar os custos adicionais do biometano, como fez com as redes virtuais (Resolução
211), a Agência dá importante passo para a viabilização econômica da injeção de biometano na
rede de gás canalizado.
Palavras-chave: Biogás, Biometano, Indústria do Gás Canalizado, Regulação Econômica,
Externalidades
Introdução
Em virtude das vantagens sociais do biometano, frente ao gás natural fóssil, há um esforço
mundial, em especial nos países mais comprometidos com a redução das emissões de gases
efeito estufa em fomentar o seu uso de diversas formas. Uma delas é a substituição direta,
injetando-se gás renovável na rede de distribuição de gás canalizado. Para tanto é preciso
aumentar a qualidade do biogás, transformando-o em biometano. Tal processo torna o
biometano menos competitivo com relação ao preço do gás natural. Para que as vantagens
sociais do biometano torne-se viável uma intervenção de um ente público precisa ocorrer. Tal
intervenção, em um ambiente de mercado regulado, usualmente se dá por um marco regulatório
sob os quais os agentes privados operam.
Assim funciona também o ambiente regulatório do gás canalizado e esse estudo visa justamente
oferecer uma proposta de incentivo à injeção de biometano na rede em função das suas
vantagens ambientais frente ao gás natural. Ele toma por princípio e paradigma uma medida
regulatória já existente que incentiva a expansão do mercado de gás natural em áreas distantes
da rede principal.
A resolução 211 e a expansão dos serviços de distribuição
Em março de 2011, com o objetivo de fomentar a expansão dos serviços de distribuição em
áreas sem a cobertura dos serviços de distribuição, a Arsesp publicou a sua resolução 211, que
dispõe sobre “a disciplina para autorização de projetos para prestação dos serviços de
distribuição de gás canalizado em regiões com atendimento por redes locais de distribuição no
Estado de São Paulo” (Arsesp, 2011).
A deliberação basicamente impõe condições para que o custo relativo às atividades de
compressão, transporte e descompressão ou, mesmo, liquefação, transporte e regaseificação
para atendimento aos respectivos sistemas de rede local seja compensado na forma de parcela
adicional ao preço do gás e do transporte e repassado ao mix do gás e do transporte de todos os
usuários da área de concessão (Arsesp 2011).
Para tanto, diz a deliberação, cada projeto deverá ser autorizado e acompanhado pela agência e
o valor total dos projetos estaria limitado a 1% (um por cento) do custo total da aquisição do gás
e do transporte do ano anterior à data de aplicação, no caso da Comgás, e 3% (três por cento)
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do custo total da aquisição do gás e do transporte, no caso das duas outras concessionárias.
Uma condição necessária, segundo a deliberação, é que, depois de certo período (dependendo
de cada caso), essa área deve ser incorporada ao sistema, caso contrário, a atividade deve ser
desativada.
Tal resolução tem a clara intenção de ampliar a expansão dos serviços, substituir combustíveis
mais poluentes, evitar a saída de indústrias demandantes de gás natural para outros locais, entre
outros benefícios externos. Para tanto, partilha o custo específico da compressão/
descompressão, e liquefação/gaseificação no chamado mix, que é o preço ponderado das fontes
supridoras de gás natural (basicamente gás nacional da Petrobras e gás boliviano do TBG),
repassado para os usuários.
Biometano e externalidades positivas
A substituição do gás natural por biometano traz uma série de vantagens. A primeira dela é a
substituição de um combustível fóssil por um renovável. A segunda vantagem é se tratar de um
combustível renovável gerado a partir de resíduos, não competindo com a produção de
alimentos. A terceira vantagem é tratamento e o aproveitamento de uma fração do carbono dos
resíduos, diminuindo riscos ambientais e a necessidade de espaço para o aterramento de
resíduos, aspecto essencial em cidades com cada vez menos espaço para utilizar.
Por fim, evita a emissão natural do metano, um gás de efeito estufa cerca de 20 vezes mais
poderoso que o dióxido de carbono, dos aterros e estações de tratamento (CETESB, 2014).
A vantagem social é, portanto, considerável. Só que essa vantagem não é considerada na
contabilização dos custos que formarão o preço do produto. Nem na contabilização dos custos
de aterros, nem na contabilização dos custos do gás natural. Logicamente que, uma vez não
contabilizadas as externalidades na análise de soluções como a recuperação energética nem
prefeituras, nem empresas de saneamento, nem companhias de distribuição de gás arriscariam
mudar as suas estratégias. Principalmente porque para se alcançar uma qualidade do gás
compatível com o Gas Natural usado nas redes de gás canalizado é preciso um processo de
purificação do biogás e conversão do deste em biometano (ANP, 2015).
É nesse sentido que o governo entra para tentar assegurar que o benefício comum entre na
equação. Em seu Programa Paulista de Biogás, por exemplo, o Governo do Estado de São Paulo
determinou como um dos seus objetivos estabelecer a adição de um percentual mínimo de
biometano ao gás canalizado comercializado no Estado de São Paulo. A medida aguarda
regulamentação, mas algumas iniciativas pilotos poderiam ser testadas antes de se estipular
essa fração mínima. As iniciativas pilotos poderiam ser essenciais inclusive para criar o mercado
de biogás e biometano que asseguraria o suprimento da fração desejada (LAUTENSCHLAGER
M. F. M. 2013).
É nesse sentido que a experiência da resolução 211 pode ser útil e servir como paradigma para
as primeiras iniciativas em biometano. Afinal, a resolução, diz respeito também a um período
teste que visa buscar verificar a viabilidade do mercado para a expansão da rede para a referida
área. Os custos de compressão/descompressão ou liquefação/regaseificação, também
incrementam o custo final para o consumidor. Mas o benefício final de aumentar a expansão do
gás natural e deslocar combustíveis mais poluentes foi o norteador da deliberação. A substituição
do gás fóssil por biometano traz benefícios sociais ainda maiores e o princípio da resolução 211
poderia também valer para o biometano.
O primeiro projeto sob a resolução 211
Embora, a resolução 211 seja de 2011, só em 2015 é que está saindo do papel o primeiro projeto
sob a sua égide. É o Projeto de Operação por Redes Locais de Distribuição em Analândia –
Mineração Jundu, submetido à Arsesp pela Comgás e autorizado pela agência através da
deliberação 543 de 2014.
Segundo o projeto, o consumidor âncora (Mineradora Jundu) assegurará um consumo de 290 mil
m3/mês, sendo que o volume consumido na rede remota, para viabilizar o projeto deve ser 360
mil m3/mês, previstos para 2019. A mineradora usará o gás canalizado em substituição ao óleo
pesado (mais poluente) que atualmente utilizam e pagará a tarifa industrial referente à sua classe
(R$ 0,38/m3 em dezembro de 2014). No projeto consta a previsão de interligação para 2021.
Por enquanto, o custo da compressão, transporte e descompressão, que é próximo de R$ 0,95
m3 (considerando impostos) será integrado ao custo mix, que combina de forma ponderada os
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diversos preços de suprimento preços de gás (Pg) e Transporte (Pt) e são repassados para o
consumidor, na ocasião dos reajustes.
O mix e a conta gráfica
A tarifa de gás natural, geralmente é composta de duas frações, a administrável (margem) e a não
administrável (preço do transporte – Pt - e do gás – Pg). Por não ser administrável, de forma
geral, os contratos de concessão consagram a neutralidade dos preços de aquisição do gás e
transporte. Isso ocorre não apenas no gás, mas também na eletricidade. A Agência Nacional de
Energia Elétrica (ANEEL), por exemplo, a Conta de Compensação de Variação de Valores de
Itens da “Parcela A” – CVA, que visa assegurar o repasse da compra de energia.
Em seus contratos de concessão, o Estado de São Paulo também assegurou esse princípio na
Décima Primeira Subclausula da Décima Clausula de seus contratos, que determina que no caso
de “variações no preço do Gás (Pg) ou do Transporte (Pt), no período compreendido entre a ‘Data
de Referência Anterior’ e a da ocorrência do reajuste subseqüente, os valores correspondentes
às diferenças, a maior ou a menor, obtidos e que tenham sido aprovados (..), serão contabilizados
em separado e atualizados (..), considerando, no reajuste, os valores apurados.” (GOVERNO DO
ESTADO DE SÃO PAULO, 1999).
As diferentes fontes de suprimento (TBG, Gás Nacional e até mesmo uma pequena fração de
outras distribuidoras) vêm a compor, de forma ponderada, o chamado MIX, que estabelece esse
custo de gás a ser repassado para os usuários. São valores raramente coincidentes e, vezes,
uma fonte é mais cara, e, outras, a situação se inverte. Inegavelmente, os “dutos virtuais” objetos
da resolução 211, podem ser considerados custo de transporte, sendo assim, plenamente
justificável a sua integração à composição do MIX. Mas no caso do biometano, essa relação
torna-se ainda mais evidente, uma vez que esta seria uma nova fonte de suprimento, e a
integração novo preço do gás (Pg) dos seus custos ao MIX, seria algo inquestionável, já que não
dá para se exigir que se elimine o mix sempre em favor do combustível de menor custo.
Replicação do princípio da 211 para o biometano e seus impactos
As externalidades provocadas pela expansão do gás natural, deslocando combustíveis mais
poluentes e que emitem mais gases efeito estufa, são razões suficientes para que se justifique
um aumento dos custos de transporte na composição do MIX (fração não administrável da tarifa),
por isso são tratadas na agência como projetos estruturantes. Porém as externalidades positivas
do biometano são ainda maiores e a sua disseminação pode não apenas atingir o objetivo das
redes estruturantes (objeto da deliberação 211), mas também mitigar as emissões de gases efeito
estufa, reduzir a vulnerabilidade do mercado frente a um fornecedor único e, ainda por cima,
reduzir riscos de contaminação (caso não haja nenhum tratamento) de solo e corpos d’água,
reduzir a quantidade de matéria aterrada e a necessidade de áreas para aterramento etc.
Outro aspecto é que o biometano pode, inclusive, também viabilizar redes de distribuição em
áreas remotas, não atendidas, como justamente propõe a resolução, uma vez que a sua geração
e produção pode ser descentralizada e aproveitar matéria orgânica residuais da agroindústria e
de áreas menos urbanizadas. Grandes perspectivas existem, por exemplo, com relação ao uso
da vinhaça para geração do biometano (SCHVARTZ, 2013).
Com isso, a utilização do mesmo critério usado na resolução 211, para o biometano, poderia
reforçar os objetivos de expansão da rede de distribuição de gás da referida resolução, mas
também, reduzir a vulnerabilidade das regiões à centralização da produção do gás natural.
A estratégia de adaptação da proposta
A estratégia essencial do trabalho é aproveitar ao máximo o texto da resolução 211, com poucas
alterações para que seja considerada a prerrogativa aberta pela mesma. No entanto, em função
das enormes externalidades positivas, e das políticas estaduais já estabelecidas, os
considerandos da minuta apresentada teriam muito mais elementos como, por exemplo, a
necessidade de fontes alternativas de gás, a Política Estadual de Mudanças Climáticas, o Plano
Estadual de Energia, a experiência exterior e o princípio poluidor- pagador.
Para atender a regulamentação nacional referente a biocombustíveis, pela proposta, a definição e
a especificação do biometano no texto da proposta ficam definidas pela Resolução 8/2015 da
ANP. Embora a resolução 211 não apresente um teto dos custos de compressão/liquefação,
transporte, descompressão/regaseificação, esta seria uma possibilidade para a sua replicação da
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prerrogativa para o biometano. A partir de uma estimativa de preços dos custos adicionais de
compressão/liquefação, transporte, descompressão/regaseificação, poder-se-ia estabelecer um
“teto” para o repasse dos valores adicionais. Baseando-se em estudos preliminares, percebeu-se
que custo médio do processo de compressão/liquefação, transporte, descompressão/
regaseificação é praticamente o mesmo do valor atual do mix de gás natural. Sendo assim, o
custo médio desse serviço praticamente dobraria o valor do gás. Esse poderia ser o teto do
biometano, sabendo-se que o biometano, em alguns lugares é bem mais competitivo e, que, com
o ganho de escala, tornar- se-á ainda mais.
De qualquer forma haverá um acompanhamento da Arsesp de cada projeto (assim como prevê a
resolução 211), levando-se em conta a razoabilidade, bem como os valores praticados no
mercado, nacional e internacional, na produção, purificação e injeção de biometano à rede,
garantindo-se, assim, que os custos não sejam excessivos e que os ganhos de escala resultantes
da maior utilização da tecnologia venham a ser abatidos. No mais, as iniciativas terão o mesmo
limite estabelecido pela resolução 211 no fomento das red locais de gás canalizado (1% para a
Comgás e 3% para as concessionárias Gás Natural Sul e Gás Brasiliano), reduzindo o impacto
tarifário da medida.
A proposta de texto para a minuta
A partir das premissas anteriores, o estudo fez uma proposta
de redação para a proposta de resolução:
“A Diretoria da Agência Reguladora de Saneamento e Energia
do Estado de São Paulo - ARSESP, à vista do disposto na Lei
Complementar nº 1.025, de 7 de dezembro de 2007, e no
Decreto nº 52.455, de 7 de dezembro de 2007;
Considerando que, nos termos do art. 25, parágrafo 2º, da
Constituição Federal, e do art. 122, parágrafo único, da
Constituição do Estado de São Paulo, cabe ao Estado de São
Paulo, diretamente ou mediante concessão, explorar os
serviços locais de Gás Canalizado em seu território;
Considerando que, nos termos do art. 2º, VII, VIII e IX, da Lei
Complementar nº 1.025/2007, a ARSESP tem como diretriz a
proteção do consumidor em relação aos preços, à
continuidade e à qualidade do Fornecimento de energia, bem
como à aplicação de metodologias que proporcionem a
expansão dos serviços de distribuição de gás canalizado;
Considerando que para esta ampliação é necessária a
elaboração de propostas alternativas de geração de energias
renováveis no Estado de São Paulo;
Considerando que a produção de biogás a partir da biomassa
efetiva um novo vetor de desenvolvimento regional e pode
colaborar para com a expansão da rede de distribuição de gás
canalizado das concessionárias;
Considerando que compete à ARSESP, entre outras
atribuições, a regulação, o controle e a fiscalização das
instalações e dos serviços de distribuição de Gás Canalizado
no Estado de São Paulo, bem como aprovar níveis e estruturas
tarifárias;
Considerando os objetivos da Lei nº 13.798, de 9 de novembro
de 2009, que estabeleceu a Política Estadual de Mudanças
Climáticas para o Estado de São Paulo;
Considerando que o Plano Estadual de Energia, a que se refere
a Lei nº 11.248, de 4 de novembro de 2002, tem como um de
seus objetivos a ampliação da participação de energias
renováveis em sua matriz energética; Considerando que o gás
natural atualmente distribuído pelas distribuidoras é um
combustível fóssil e que, portanto, a sua queima emite
carbono de outras eras na atmosfera, contribuindo para o
aumento do efeito estufa; Considerando que o biometano é
um substituto do gás natural fóssil, mas de origem renovável,
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resultado da digestão anaeróbica e que, portanto utiliza o
carbono já presente no ciclo do carbono da era atual e que,
com isso, sua queima não contribui para o aumento do efeito
estufa;
Considerando que a ANP já regulamentou o uso de biometano
nas redes de distribuição através da Nota Técnica nº
132/2013/SBQ-RJ;
Considerando que, conforme a NT 157/2014 da ANP, a
tecnologia de purificação utilizada permite a produção de
Biometano intercambiável com gás natural;
Considerando que, segundo a NT 157/2014 da ANP, o controle
de qualidade realizado em linha assegura o monitoramento em
tempo real da qualidade do Biometano, evitando-se a
comercialização de produto fora de especificação;
Considerando que a experiência internacional confirma o uso
seguro de Biometano oriundo desses resíduos; Considerando
que o biometano é o biogás tratado para que alcance os níveis
de qualidade do gás natural distribuído nas redes de gás
canalizado;
Considerando o Princípio do Poluidor-Pagador (n° 16) da
Declaração do Rio de Janeiro segundo a qual o poluidor deve,
em princípio, arcar com o custo da poluição, com a devida
atenção ao interesse público;
Considerando que a ANP já regulamentou o uso de biometano
nas redes de distribuição através da Nota Técnica nº
132/2013/SBQ-RJ;
Considerando que cumpre à ARSESP incentivar o
desenvolvimento da indústria de Gás, estabelecendo normas
no sentido de promover a ampliação do uso deste combustível
com competitividade e eficiência; e Considerando a aprovação
na Reunião XXXX, em XX de XX de XXXX, pela Diretoria
Colegiada da ARSESP;
Delibera:
Art. 1º – Estabelecer condições e critérios para a autorização
de projetos para inserção de biometano na rede de gás
canalizado no âmbito da área de concessão de cada
Concessionária do Estado de São Paulo.
§ 1º - Para os fins desta Deliberação, define-se como
biometano, o biogás tratado para alcançar os padrões exigidos
pela Resolução 8/2015 da ANP.
Art. 2º - Os projetos para obtenção de Autorização para
prestação de injeção de biometano na rede de distribuição de
gás canalizado devem ser apresentados pela Concessionária
interessada à ARSESP e atender as seguintes condições: I –
Projeto Básico, observados os termos desta disciplina;
– Garantia de suprimento de biometano de acordo com os
padrões exigidos pela ANP;
– Obrigação de a Concessionária contratar ou executar a
produção e purificação do biogás com valores que não
ultrapassem em 100% o valor médio ponderado do custo do
gás natural
§ 1º - Os projetos deverão estar acompanhados dos seguintes
documentos e informações:
estudo de custos, lista de tecnologias e fornecedores, de
produção, bem como projeção futura de suprimento;
no caso de aquisição de biometano, lista de proposta de oferta
de três produtores de biometano e justificativa de escolha de
determinado produtor;
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no caso de produção e purificação de biogás, demonstrações
financeiras com a discriminação dos custos envolvidos e
cronograma de realização das obras;
fluxo de caixa da injeção de biometano na rede;
§ 2º - Devem ser apresentados estudos e termos de
compromisso que demonstrem a viabilidade dos projetos de
produção, tratamento e injeção do biometano na rede, com os
respectivos custos e habilitação dos potenciais contratados.
§ 3º - As autorizações serão concedidas, caso a caso, por
prazo determinado.
§ 4º - O prazo de que trata o parágrafo anterior será
acompanhado, periodicamente, pela ARSESP, que poderá
alterá- lo, para mais ou para menos, desde que se justifique,
mediante edição de nova autorização.
§ 5º - Os projetos poderão ser autorizados sem repasse ou
com repasse parcial do custo relativo à aquisição do
biometano ou produção e tratamento do biogás
§ 6º - Nos casos em que o repasse for parcial, os custos
relativos à produção e tratamento do biogás, no que concerne
à parte não autorizada, serão repassados diretamente aos
consumidores do biometano.
§ 7º - A concessionária poderá adquirir ou produzir o
biometano injetado.
Art. 3º - O custo relativo à produção e tratamento do biogás
será compensado na forma de parcela adicional ao preço do
gás e do transporte e repassado ao mix do gás e do transporte
de todos os usuários da área de concessão, nos termos da
Nona Subcláusula da Cláusula Décima Primeira dos Contratos
de Concessão.
§ 1º - Os montantes referidos aos custos adicionais serão
apurados e ajustados anualmente de forma a compensar as
despesas de aquisição do biometano ou produção e
tratamento do biogás.
§ 2º - As autorizações para o repasse dos custos, total ou
parcial, levarão em conta a razoabilidade, bem como os
valores praticados no mercado, nacional e internacional, na
produção, purificação e injeção de biometano à rede.
§ 3º - O repasse do custo, nos termos deste artigo, ocorrerá
por ocasião da edição das correspondentes Deliberações
Tarifárias.
§ 4º - O limite do custo anual e global, de que trata este artigo,
para aplicação nos projetos é estabelecido conforme segue:
para a COMGAS - Companhia de Gás de São Paulo, o limite
será de até 1% (um por cento) do custo total da aquisição do
gás e do transporte realizado no ano civil imediatamente
anterior à data de aplicação, nos termos do § 6º deste artigo, e
aplicável no ano regulatório com início em 31 de maio de cada
ano;
para a Gás Brasiliano Distribuidora e a Gás Natural São Paulo
Sul, o limite será, para cada Concessionária, de até 3% (três
por cento) do custo total da aquisição do gás e do transporte
realizado no ano civil imediatamente anterior à data de
aplicação, nos termos do § 6º deste artigo, e aplicável no ano
regulatório de cada uma das supracitadas Concessionárias,
respectivamente, com início em 10 de dezembro e 31 de maio
de cada ano.
§ 5º - O repasse só será permitido caso os custos finais de
produção e tratamento não ultrapasse em 50% a diferença do
custo mix do gás apurado no ano seguinte.
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Conclusão

§ 6º - A ARSESP publicará até 30 de abril de cada ano os
valores apurados para fins de cálculo dos limites de que trata o
§ 4º deste artigo.
§ 7º - A apuração de custos para fins do repasse de que trata
este artigo será cessada quando se demonstrar inviável a
continuação do empreendimento, nos termos da autorização
de sua implantação.
§ 8º - Depois de iniciada a a produção, tratamento e
distribuição de biometano, caso fique demonstrada a
inviabilidade econômico-financeira do abastecimento, a
ARSESP estabelecerá cronograma de desativação da
sistemática do mesmo.
Art. 4º - Ao exercício das atividades de biogás e biometano
são exigidas, conforme legislação vigente, as autorizações a
serem obtidas junto à Agencia Nacional de Petróleo, Gás
Natural e Biocombustíveis – ANP e demais órgãos
competentes.
Artigo 5º - As tarifas aplicáveis a usuários dos serviços de
distribuição de biometano serão as mesma previstas na
Deliberação tarifária vigente, conforme os correspondentes
segmentos de usuários.
Art. 6º - Ficam revogadas as disposições em contrário.
Art. 7º – Esta Deliberação entra em vigor na data de sua
publicação”

A utilização do biogás traz grandes vantagens para a sociedade. Há diversas formas de
aproveitamento do biogás, uma delas é a injeção do biometano na rede, aproveitando a
infraestrutura utilizada na distribuição do gás natural. Por essa razão, alguns governos incentivam
essa injeção (GREEN GAS GRID PROJECT, 2014; DECC, 2009). O Governo de São Paulo, por
meio do seu Programa Paulista de Biogás, está no mesmo caminho e propõe uma fração mínima
de gás renovável no gás distribuído. Essa política está por ser regulamentada pela agência
reguladora (Arsesp). Nesse ínterim, entretanto, seria preciso criar uma indústria que atendesse a
fração mínima.
Para tanto, e para reduzir riscos no estabelecimento da exigência da fração mínima do
biometano, projetos específicos poderiam ser encaminhados. A resolução 211/2011, embora não
trate do mesmo assunto, cria uma prerrogativa que pode ser aplicada em projetos estruturantes
de biometano. Para tanto, basta apenas a agência aplicar o mesmo princípio para projetos de
biometano.
Deste modo propusemos uma resolução nos mesmos moldes da Resolução 211 para incentivar
o biometano. Algumas modificações foram propostas, mas o princípio é quase o mesmo. É
importante salientar que ambas as resoluções vêm no sentido de incentivar processos
provisórios. Se a Resolução 211 incentiva o mercado de gás até que a rede principal alcance
aquelas redes locais, a resolução voltada para o biometano fomentaria a cadeia até a sua plena
competitividade.
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RESUMO
O mercado de energia elétrica constitui-se em um complexo ambiente econômico, em que
convivem empresas públicas e privadas, capital nacional e estrangeiro e que exige investimentos
de grande monta e grande prazo de maturação. Nele, elos fundamentais da cadeia de produção
se configuram como monopólios naturais. Por outro lado, seu produto último – a energia elétrica
fornecida – é um insumo de essencial importância para os diversos tipos de consumidores,
sendo considerado constitucionalmente no Brasil como um serviço público de competência da
União (art.21, XII da Constituição Federal). A conjugação desses fatores torna relevante o papel
da regulação, no qual a fiscalização tem importância fundamental.
A Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, por meio da Superintendência de Fiscalização
dos Serviços de Eletricidade – SFE, é responsável pela fiscalização dos serviços de distribuição e
transmissão de energia elétrica. Diante da complexidade das relações setoriais e da importância
dos serviços de eletricidade para o desenvolvimento do país, a SFE vem buscando aprimorar os
seus processos e aumentar a eficácia das atividades de fiscalização.
Neste contexto, surge o Projeto Fiscalização Estratégica, que consiste em uma mudança na
forma de atuação da SFE, buscando focar as atividades de fiscalização em ações preventivas e
aumentar a efetividade da área por meio da utilização de inteligência analítica e do
aperfeiçoamento das técnicas de planejamento das ações de fiscalização.
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INTRODUÇÃO
A Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL é o órgão responsável por regular e fiscalizar a
produção, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica, em conformidade com
as políticas e diretrizes do governo federal (art. 2º da Lei nº 9.427/1996). O Regimento Interno da
Agência, aprovado pela Portaria MME nº 349/1997, estabeleceu em sua estrutura três unidades
organizacionais dedicadas a atividades de fiscalização, entre elas a Superintendência de
Fiscalização dos Serviços de Eletricidade – SFE, cuja principal atribuição é a fiscalização dos
serviços de distribuição e transmissão de energia elétrica.
Ocorre que, nos últimos anos, uma série de mudanças no setor elétrico vem tornando mais
complexa a tarefa da fiscalização e demandando novos esforços no sentido de fazer com que os
agentes regulados cumpram satisfatoriamente suas funções, entre elas:
•
•
•
•

o aumento da complexidade da regulamentação;
a pressão pela modicidade tarifária;
o aumento expressivo do número de empresas atuando no setor elétrico e
a crescente exigência da sociedade em relação ao nível de qualidade do serviço.

A evolução do marco legal do setor elétrico levou a um grande número de normas e a um denso
conjunto de regras e obrigações a serem observadas pelos agentes setoriais, tornando mais
difícil o cumprimento e a fiscalização de todo o arcabouço regulatório. Adicionalmente, o
aumento expressivo do número de empresas atuando no setor elétrico, notadamente nos
segmentos de geração e transmissão, demandam mais esforços de fiscalização.
Além disso, a busca pela modicidade tarifária e a recente redução de receitas das empresas
tende a diminuir a disposição em investir na qualidade do serviço. Por outro lado, o aumento do
poder aquisitivo da população e a universalização do serviço de energia elétrica fez crescer a
exigência da sociedade em relação ao nível de qualidade do serviço, o que requer mais esforços
e investimentos dos agentes regulados e mais ações do regulador.
Diante desse cenário, a SFE vem se dedicando ao aprimoramento das atividades de fiscalização,
a fim de fazer frente à evolução do setor elétrico e melhor responder aos anseios da sociedade.
Daí o desenvolvimento do Projeto Fiscalização Estratégica que objetiva mudar o foco de atuação
da SFE, alinhando suas ações às melhores práticas de fiscalização e melhorando o planejamento
de suas atividades, por meio da utilização de técnicas de Inteligência Analítica.
METODOLOGIA
A concepção metodológica do trabalho pode ser dividida em duas fases, a primeira de definição
da nova estratégia e a segunda de implantação da mudança estratégica definida.
Na fase de definição da nova estratégia, o trabalho foi desenvolvido em duas etapas: (i)
verificação das ações praticadas pela SFE no sentido de fazer com que os agentes regulados
cumpram satisfatoriamente suas funções, avaliando o sucesso dessas ações e (ii) identificação
de oportunidades de melhoria e definição da uma mudança estratégica na maneira de atuar da
Superintendência, visando o aumento da eficácia da fiscalização e o maior alinhamento dos
agentes fiscalizados com os compromissos firmados em relação à qualidade do serviço
prestado.
Na fase de implantação da mudança estratégica, o trabalho foi dividido em três etapas: (i)
implantação do monitoramento dos serviços de distribuição e transmissão, (ii) implantação da
metodologia de análise das evidências de falhas na prestação do serviço e (iii) adequação das
atividades de fiscalização e autuação à nova estratégia.
DEFINIÇÃO DA NOVA ESTRATÉGIA DE FISCALIZAÇÃO
A primeira fase do trabalho consistiu na definição da nova estratégia da SFE, no intuito de
melhorar sua atuação e os resultados obtidos a partir das atividades de fiscalização.
Na etapa de levantamento das ações praticadas, verificou-se que a resposta da SFE para os
desafios da atividade de fiscalização vinha sendo fundamentada basicamente nos seguintes
elementos:
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•
•
•
•

Fiscalizar mais – inspecionar o maior número possível de agentes e instalações;
Fiscalizar melhor – melhorar os procedimentos e as técnicas de fiscalização;
Fiscalizar tudo – aumentar o número de assuntos fiscalizados e
Punir muitas vezes – utilizar as sanções administrativas como instrumento preferencial para
persuadir os agentes a cumprirem as regras.

A Figura 1 mostra os números da SFE, que entre 2009 e 2014 realizou 2.002 fiscalizações e
lavrou 1.164 Autos de Infração, totalizando mais de 1,8 bilhões de Reais em multas aplicadas.

Figura 1 - Números da SFE entre os anos 2009 e 2014.
No sentido de “fiscalizar tudo” e “fiscalizar melhor”, muitos foram os esforços da SFE.
Especialmente nos dois últimos anos, foram revistos os procedimentos de fiscalização,
elaborados manuais e desenvolvidas metodologias de monitoramento e fiscalização remota.
A despeito da grande quantidade de ações, da variedade de assuntos fiscalizados e da
atualidade dos procedimentos, nem sempre a fiscalização e a aplicação de sanções resultam na
mudança de comportamento esperada ou na melhoria na qualidade do serviço prestado pelos
agentes fiscalizados.
Deste modo, após a revisão, a padronização e a modernização de vários procedimentos de
fiscalização, faz-se necessário rever a estratégia de atuação da SFE, adequando-a às novas
necessidades do setor elétrico e da sociedade, isto porque:

• “Fiscalizar mais” implica na necessidade de mais recursos materiais e humanos, nem
sempre disponíveis na quantidade suficiente para atingir o índice de cobertura esperado;

• “Fiscalizar tudo” dispersa os esforços tanto da ANEEL quanto do agente fiscalizado,

resultando em um sinal difuso sem destaque às prioridades e às expectativas em termos de
mudança de comportamento.
• “Punir muitas vezes” impõe aos agentes e a ANEEL um alto custo processual, sem, no
entanto, induzir a mudança de comportamento esperada, uma vez que, embora em grande
número, as sanções que vêm sendo impostas são em sua maioria de pequena monta em
relação ao faturamento dos agentes. Além disso, sendo a sanção a fase final do processo
de fiscalização, resta ao agente pouco ou nenhum incentivo para mudar seu
comportamento, uma vez que, por um lado, o impacto da sanção não pode ser recuperado
e, por outro, persiste a expectativa de que a fiscalização não se repita em pouco tempo.
Assim, o Projeto Fiscalização Estratégica busca focar as atividades de fiscalização em ações
preventivas e aumentar a eficiência e a efetividade da SFE por meio da utilização de inteligência
analítica e do aperfeiçoamento das técnicas de planejamento das ações de fiscalização.
A implantação desta nova estratégia requer uma mudança de paradigma e a adoção de uma
cultura que valorize soluções processualmente menos custosas, maior seletividade nas ações de
fiscalização e a utilização de elementos voltados à orientação dos agentes e à prevenção de
infrações. A nova estratégia visa aumentar o foco no monitoramento e no planejamento,
reduzindo as atividades de inspeção e o número de autuações, como ilustrado na Figura 2.
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Figura 2 - Mudança na estratégia de atuação da SFE.
A redução do número de inspeções e de autuações será compensada pela maior eficácia dessas
ações, as quais devem ser planejadas de modo a atingir objetivos mais claros. A principal
mudança consiste na utilização de boas práticas de fiscalização regulatória, por exemplo, com a
adoção de técnicas de fiscalização baseada em evidências. Com a fiscalização baseada em
evidências, o ponto de partida das fiscalizações deixa de ser o complexo arcabouço regulatório e
passa a ser a evidência de falhas na prestação do serviço.
Para isto, as ações de fiscalização terão início na análise de dados e informações relevantes,
como indicadores, reclamações de consumidores e de seus órgãos de defesa, e demais
informações resultantes do monitoramento dos serviços prestados. A análise dos dados deve ser
voltada à busca por evidências de falhas que, uma vez identificadas, devem ser caracterizadas
por critérios de importância, prioridade e risco. O resultado dessa análise definirá “onde”, “como”
e “com que recursos” a fiscalização deve atuar, priorizando as atuações preventivas junto ao
agente fiscalizado, como ilustrado na Figura 3.

Figura 3 - Nova estratégia de fiscalização da SFE
A análise de dados, a utilização de técnicas de inteligência analítica e o monitoramento da
atuação dos agentes permitirão a avaliação cautelosa do setor elétrico, propiciando a
identificação de problemas a serem resolvidos pelos agentes setoriais e o levantamento das
mudanças necessárias na regulamentação.
Além disso, será possível o planejamento e a preparação de grandes campanhas de fiscalização
organizadas, por exemplo, por temas, por região geográfica ou por agente prestador de serviço
de transmissão ou distribuição de energia elétrica.
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Importante destacar que neste tipo de abordagem é possível definir como medir os resultados de
cada fiscalização, uma vez que o objetivo da ação será estabelecido a partir das evidências de
falhas a serem sanadas. As evidências, os objetivos e a forma de medir os resultados devem ser
divulgados, permitindo que o agente fiscalizado corrija os problemas apontados e que a
sociedade acompanhe as ações de fiscalização e seus resultados.
No que diz respeito às autuações, o grande número de sanções de pouca significância serão
substituídas por sanções de maior impacto, aplicadas somente nos casos em que as ações
preventivas não resultarem na mudança de comportamento esperada, reduzindo
significativamente o custo processual resultante da atividade de fiscalização. Neste contexto, as
ações adotadas serão proporcionais à resposta dos agentes à regulação e à própria fiscalização,
conforme a teoria de Responsive Regulation e seguindo uma filosofia baseada na Pirâmide de
Conformidade, como ilustra a Figura 4.

Figura 4 - Ações conforme a resposta dos agentes, seguindo a Pirâmide de Conformidade.
Para aqueles agentes que cumprem com suas obrigações contratuais e regulamentares caberá
apenas a verificação deste comportamento. De outro modo, aos que querem cumprir, mas por
algum motivo não estão atendendo às expectativas do regulador e da sociedade, caberá à
fiscalização diagnosticar os problemas e incentivar sua correção. Por fim, as sanções se
destinarão àqueles que querem burlar ou não forem capazes de responder às ações preventivas.
Esta forma de atuação se justifica pelo fato de que a aplicação de sanções nem sempre é o
melhor instrumento para resolver os problemas setoriais. A organização do setor, a
regulamentação e a publicidade de informações têm sido apontadas como melhores práticas de
fiscalização regulatória, restando para os processos sancionadores os problemas mais graves ou
que não puderem ser resolvidos de outra forma.
IMPLANTAÇÃO DO PROJETO FISCALIZAÇÃO ESTRATÉGICA
Uma vez delineado o Projeto Fiscalização Estratégica, teve início a sua implantação, com a
definição de um novo fluxo para a atividade de fiscalização, dividido em quatro etapas.
A primeira etapa consiste no monitoramento dos serviços de distribuição e transmissão. No
monitoramento serão recebidos e tratados os dados de fluxo contínuo, como indicadores,
reclamações, informações de ocorrências, dados do acompanhamento de obras, etc. Os
resultados do monitoramento serão divulgados periodicamente e utilizados na elaboração da
Agenda de Trabalho da SFE, na qual estarão definidas as ações prioritárias de fiscalização.
Com base na Agenda de Trabalho, serão realizadas análises mais aprofundadas dos temas e
empresas considerados prioritários na fase de monitoramento. Na fase de análise, serão
elaborados relatórios detalhados sobre os problemas verificados. Nesta etapa também serão
tomadas ações preventivas junto ao agente para a correção das falhas diagnosticadas. As
providências adotadas para a correção dos problemas serão acompanhadas e os resultados
serão consolidados em relatórios de acompanhamento, permitindo que a sociedade conheça as
ações de fiscalização e seus resultados.
Quando as falhas apontadas nas etapas de monitoramento e análise não forem corrigidas no
período de acompanhamento de providências, o processo segue para as fases de notificação e,
eventualmente, de punição, conforme detalhado no fluxo apresentado na Figura 5.
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Figura 5 – Novo fluxo das atividades de fiscalização.
O Projeto Fiscalização Estratégica segue agora com a definição metodológica e implantação de
cada uma das etapas apresentadas na Figura 5. A conclusão da implantação da etapa de
monitoramento dos serviços de distribuição e transmissão está prevista para final do ano de
2015, quando será divulgada a Agenda de Trabalho - 2016. A Figura 6 mostra o cronograma de
implantação do monitoramento, detalhando as atividades que vêm sendo executadas neste
segundo semestre.
Atividade

2015
mai

jun

jul

ago

set

out

nov

dez

Mapeamento dos dados e indicadores existentes
Seleção de dados e indicadores para monitoramento
Definição de métodos para tratamento de dados
Definição de metodologias para comparação de indicadores e agentes
Implementação das ferramentas para tratamento dos dados
Implementação das ferramentas para comparação de indicadores e agentes
Consolidação dos resultados
Formatação da Agenda de Trabalho - 2016
Divulgação da Agenda de Trabalho - 2016
Preparação dos Relatórios de Monitoramento
Divulgação dos Relatórios de Monitoramento

Figura 6 – Cronograma de implantação da etapa de monitoramento.
RESULTADOS ESPERADOS
Com a adoção da estratégia de fiscalização apresentada espera-se obter melhores resultados,
com um maior nível de reação dos agentes às ações de fiscalização e com a consequente
melhoria da qualidade do serviço por prestado. Além disso, como ganhos esperados destacamse:
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• O alinhamento da atuação da SFE às melhores práticas de fiscalização divulgadas por
organismos institucionais e acadêmicos em nível internacional;

• A melhor utilização de recursos, adotando-se esforços proporcionais aos riscos
identificados;

• A redução de custos processuais na ANEEL, reduzindo-se o número de processos por meio

da fiscalização do que é importante e da punição apenas quando não houver a reação
esperada;
• A possibilidade de medição e de avaliação dos resultados obtidos pela SFE no setor
elétrico;
• A fiscalização mais dinâmica, sempre voltada aos problemas atuais do setor e às demandas
da sociedade.
CONCLUSÕES
Conclui-se que é oportuna a mudança na estratégia de fiscalização da SFE, com foco na adoção
de ações preventivas e no aumento da eficiência e da efetividade da área por meio da utilização
de inteligência analítica e do aperfeiçoamento das técnicas de planejamento das ações de
fiscalização. Este novo enfoque induzirá um melhor alinhamento dos agentes de distribuição e de
transmissão com a regulamentação setorial e, como resultado, direcionará os esforços no sentido
da adequada prestação dos serviços de energia elétrica.
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SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS DE
USINAS EÓLICAS (SIGEL-EOL)
Pedro Henrique
Davi Pires Machado
Diogo de Santana Candido
Enio Ribeiro Salles
OBJETIVO
O Sistema de Informações Geográficas de Usinas Eólicas (SIGEL-EOL) foi desenvolvido para dar
transparência e otimizar as etapas de projeto, concessão e autorização de aproveitamentos
eólicos, permitindo a verificação das regiões de interferências espacial entre os parques eólicos,
além das estruturas associadas à geração tais como a área dos parques eólicos, vias internas,
subestações, linhas de transmissão e estação de medição de vento utilizada para projeto.
Além disso, o projeto objetiva processar, validar e consolidar um banco de dados geográfico dos
parques de geração eolioelétricos a partir das informações disponibilizadas pelos agentes do
setor, identificando o cenário atual da matriz de geração eólica brasileira.
Adicionalmente, o projeto possibilita o cumprimento da Lei de Acesso à Informação, dando
visibilidade e disponibilizando para download a informação geográfica utilizada como insumo
decisório, além do andamento dos processos, estágios dos empreendimentos, respectivos atos
legais e características técnicas.
METODOLOGIA
O SIGEL-EOL consiste na integração e disponibilização de informações geográficas das usinas
eólicas, do andamento dos processos, estágios dos empreendimentos, respectivos atos legais e
características técnicas, através do portal do sistema na internet.
Infraestrutura do Sistema
O projeto utiliza plataforma ArcGIS com SDE e ArcGIS Server 10.1.
O sistema foi desenvolvido com a base do Sistema de Informações Georreferenciadas do Setor
Elétrico (SIGEL), porém, concentra as informações referentes à geração eólica. O site utiliza API
Flex, que consome serviços de mapas do ArcGIS Server e tem os dados alimentados através do
ArcGIS no banco de dados Enterprise Geodatabase Versionado.
Atualização do Banco de Dados Geográficos
O processo de geração e manutenção das informações publicadas no SIGEL-EOL tem início com
o recebimento dos dados dos empreendimentos de geração eólica através de mídia digital, em
formato shape file e com seus respectivos memoriais.
Fazendo uso da ferramenta de versionamento do banco de dados geográfico disponibilizada pela
plataforma ArcGIS são definidos os papéis de editores e publicador dos dados. Cada editor
trabalha produzindo uma versão das informações que posteriormente é revisada e concentrada
na versão do respectivo publicador. Essas versões seguem uma hierarquia, estando o publicador
responsável pela análise das versões dos editores, e posterior concentração das informações na
sua versão.
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Figura 1 - Hierarquia de versões
Finalizado o trabalho da equipe de edição, os dados são verificados pelos gestores do sistema,
verificando-se as inserções, atualizações e exclusões realizadas pelos editores e concentradas
pelo publicador através da ferramenta Version Changes do ArcGIS, que permite a comparação
entre as versões. Nessa fase são apontados conflitos espaciais ou tabulares entre as versões,
que ocorrem quando mais de um editor altera a mesma informação, e cabe a publicador verificar
qual informação é válida.
A consolidação das diversas versões dos editores na do publicador é realizada através das
ferramentas Post e Reconcile do ArcGIS. A primeira realiza a concentração dos dados das
versões dos editores na versão do publicador, a segunda realiza a cópia da versão consolidada
do publicador para os editores.
Após a consolidação das informações pelo publicador os gestores do sistema utilizam as
mesmas ferramentas Post e Reconcile para publicar os dados no banco de dados principal. O
ArcGIS Server consome os dados desse banco e as disponibiliza no site.
Informações Disponibilizadas
Estão disponíveis no sistema a informações relativas aos Parques Eólicos Válidos em seus
diferentes estágios (Despacho de Requerimento de Outorga – DRO, Vencedores de Leilão,
Outorgados, em Construção e em Operação) e os parques que solicitaram alguma alteração das
características técnicas, todos com os aerogeradores e regiões de interferência relacionadas.
Além disso, estão disponíveis os dados das outras estruturas associadas à geração tais como a
área dos parques eólicos, vias internas, subestações, linhas de transmissão e estação de
medição de vento utilizada para projeto.
Serviços Disponibilizados
O SIGEL-EOL oferece ao usuário uma série de ferramentas para facilitar a navegação no site e a
consulta às informações, tais como identificação das feições por clique, localização por nome ou
atributo, medição de distâncias, impressão, download dos dados no formato ShapeFile (SHP) e
Google Earth (KML), e disponibilização dos serviços mediante Web Feature Services (WFS) e Web
Map Services (WMS) seguindo o padrão Open Geospatial Consortium (OGC).
Os Web Services permitem ao usuário, através de qualquer software de SIG compatível com
OGC, a consulta on-line dos serviços de mapas, dando um maior controle das consultas e filtros.
No serviço do Google Earth o usuário pode exportar os dados do sistema para o aplicativo e ter
uma visualização mais ampla da localização geográfica com a possibilidade do uso de imagens
de satélites.
RESULTADOS OBTIDOS OU ESPERADOS
Com a implantação do sistema, espera-se que a disseminação dos dados geográficos das usinas
eólicas possa otimizar o processo de concessão e autorização desses empreendimentos.
Conflitos espaciais devem ocorrer com menos frequência, visto que os dados podem ser
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utilizados na fase de elaboração de novos projetos para levantamento da situação da área de
interesse.
Permitirá ainda uma melhor gestão do uso dessa matriz energética por parte do órgão regulador,
mostrando o cenário atual e auxiliando no planejamento futuro. Será ainda insumo para
pesquisas acadêmicas e consultas populares.
CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
O sistema mostra grande potencial para otimizar os processos de concessão e autorização de
usinas eólicas, além de dar transparência às informações relativas à gestão desse recurso. O
projeto de novos empreendimentos também fica facilitado por permitir a consulta prévia da
região de interesse, evitando assim a ocorrência de conflitos espaciais.
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RESUMO
O presente trabalho apresenta o conjunto de informações georreferenciadas que subsidiarão as
atividades de monitoramento e fiscalização dos serviços prestados pelas distribuidoras de
energia, visando otimizar os recursos empregados e priorizar as ações de fiscalização realizadas
pela Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade (SFE) da Agência Nacional de
Energia Elétrica (ANEEL).
A partir do georreferenciamento das instalações elétricas das distribuidoras e seus acessantes e
da geocodificação das reclamações dos consumidores agregadas aos indicadores de qualidade
do serviço técnico e comercial, foram desenvolvidos relatórios dinâmicos (Dashboards - BI) que
fornecem informações que permitem adotar medidas preventivas e corretivas para garantir que
as distribuidoras atendam adequadamente aos seus consumidores.
As informações foram processadas em um ambiente computacional de Inteligência Analítica
(Business Information – plataforma SAS) e integradas à plataforma de geoprocessamento
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(ArcGIS), possibilitando a construção de relatórios dinâmicos que permitem quaisquer tipos de
consultas dentre as medidas (valores numéricos) e dimensões (categorias de informação)
selecionadas para cada relatório.
A utilização de componentes espaciais possibilitará o cruzamento com outros indicadores de
qualidade do serviço, bem como será fundamental para o aperfeiçoamento do processo
decisório com base em informações regulatórias.
Palavras-chave: Qualidade do Serviço, Fiscalização, Energia Elétrica, Reclamações,
Georreferenciamento.
INTRODUÇÃO
O objetivo do trabalho é apresentar o conjunto de informações georreferenciadas que auxiliarão
as atividades de monitoramento e fiscalização dos serviços prestados pelas distribuidoras de
energia, visando priorizar as ações de fiscalização e otimizar os recursos empregados.
A combinação de indicadores da qualidade do serviço técnico e comercial com a localização
geográfica das reclamações dos consumidores classificadas por assunto e das instalações de
energia elétrica proporcionam excepcional informação para compor o diagnóstico das
distribuidoras e ferramenta imprescindível para ajudar no planejamento das ações de fiscalização
de campo.
Na medida em que a componente espacial vincula-se aos indicadores da qualidade do serviço e
à percepção do consumidor em um ambiente de Inteligência Analítica, a utilização de
informações georreferenciadas, reduzindo a assimetria de informação, se torna um dos
instrumentos mais importantes para o futuro da evolução das atividades de regulação e
fiscalização na ANEEL.
METODOLOGIA UTILIZADA
Visando sempre a melhoria da qualidade do serviço, a partir de 2012, a Agência Reguladora
considerou a possibilidade de utilizar informações georrefenciadas como insumo ao processo de
planejamento e execução das atividades de monitoramento e fiscalização.
Nesse sentido, com base em um conjunto de dados já disponíveis na Agência e considerando
alguns outros de fácil obtenção junto às distribuidoras de energia elétrica, foram elaborados onze
relatórios temáticos sobre dimensões da qualidade que apresentam grande importância para a
satisfação do consumidor.
Para representação da qualidade do serviço comercial, foi explorado o desempenho das
distribuidoras quanto ao cumprimento dos prazos para atendimento aos pedidos de serviços, a
classificação dos consumidores, o tipo de faturamento, os pedidos de ressarcimentos de danos
em equipamentos elétricos e eletrônicos e o atendimento às solicitações dos serviços de ligação
e religação.
Em relação à qualidade do serviço técnico, foram abordadas as dimensões de continuidade,
conformidade, atendimento emergencial e os quantitativos de elementos do Sistema de
Informação Geográfica Regulatório (SIG-R).
De acordo com o estabelecido no Módulo 2 dos Procedimentos de Distribuição de Energia
Elétrica no Sistema Elétrico Nacional (PRODIST), o Sistema de Informação Geográfica
Regulatório (SIG-R) é definido como a base de dados e os sistemas auxiliares que permitem a
análise, armazenamento e extração de informações técnicas ou geográficas dos principais
sistemas, equipamentos, estruturas e acessantes informados pelas distribuidoras, representando
o status do sistema de distribuição e dos sistemas correlatos em um dado momento.
É de responsabilidade das concessionárias e permissionárias o encaminhamento da Base de
Dados Geográfica da Distribuidora (BDGD), que representa o conjunto de dados fornecido pela
empresa, ordinariamente ou extraordinariamente, de acordo com estrutura padronizada definida
no Módulo 6 do PRODIST, e data base determinada pela ANEEL, para compor o SIG-R.
Além da consolidação do SIG-R, outra etapa fundamental para a estruturação do trabalho foi a
atividade de geocodificação das reclamações registradas no Sistema de Gestão da Ouvidoria
ANEEL (SGO). A partir de dados de localização da unidade consumidora, como o endereço ou
Código de Endereçamento Postal (CEP), associada à reclamação registrada foi possível realizar a
atribuição das coordenadas geográficas e consequentemente o georreferenciamento da
reclamação.
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Complementarmente ao georreferenciamento, as informações foram processadas em um
ambiente computacional de Inteligência Analítica (Business Information – plataforma SAS) e
integradas à plataforma de geoprocessamento (ArcGIS), possibilitando a construção de relatórios
dinâmicos que possibilitam quaisquer tipos de consultas dentre as medidas (valores numéricos) e
dimensões (categorias de informação) selecionadas para cada relatório.
UTILIZAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO DA ANEEL
Nessa primeira etapa do trabalho, foram elaborados onze relatórios dinâmicos (Dashboards - BI)
que permitem a sobreposição de camadas das instalações elétricas e reclamações sobre a
visualização geográfica e temporal dos principais indicadores de qualidade do serviço técnico e
comercial. Os onze relatórios desenvolvidos são:
I. Qualidade dos Serviços Comerciais;
II. Classificação por Classe de Consumidor;
III. Tipo de Faturamento;
IV. Ressarcimento de Danos Elétricos;
V. Serviços de Ligação e Religação;
VI. Indicadores de Continuidade;
VII. Compensação por Transgressão dos Indicadores de Continuidade Individuais;
VIII.Indicadores de Conformidade;
IX. Compensação por Transgressão dos Indicadores de Conformidade Individuais;
X. Atendimento Emergencial;
XI. Elementos do Sistema de Informação Geográfica Regulatório (SIG-R).
INDICADORES DA QUALIDADE DO SERVIÇO
Primeiramente, cabe ressaltar que os indicadores utilizados na elaboração dos relatórios são de
acesso público na página da ANEEL na Internet.
A seguir, serão listados os principais indicadores utilizados, com as suas respectivas siglas, para
permitir um melhor entendimento dos relatórios que serão apresentados.
Qualidade do Serviço Comercial
Os indicadores de qualidade do serviço comercial estão definidos nas Condições Gerais
Fornecimento de Energia Elétrica, Resolução Normativa nº 414, de 22 de julho de 2010.
Cumprimento dos prazos das solicitações de serviços comerciais
I. PME: Prazo médio de execução;
II. QSV: Quantidade de serviços comerciais com os prazos violados;
III. PSP: Percentual de serviços comerciais no prazo;
IV. PSF: Percentual de serviços comerciais fora do prazo;
V. CRC: Crédito ao Consumidor (R$) devido pela violação dos prazos.
Classificação das Unidades Consumidoras
I. NCCOM: Número de consumidores na classe comercial;
II. NCCP: Número de consumidores na classe consumo próprio;
III. NCCRES: Número de consumidores na classe residencial;
IV. NCIND: Número de consumidores na classe industrial;
V. NCIP: Número de consumidores na classe iluminação pública;
VI. NCPP: Número de consumidores na classe poder público;
VII. NCRUR: Número de consumidores na classe rural;
VIII.NCSP: Número de consumidores na classe serviço público.
Tipo de Faturamento
I. NFEMC: Número de faturas emitidas pela média de consumo;
II. NFECD: Número de faturas emitidas pelo custo de disponibilidade;
III. NFEFN: Número de faturas emitidas pelo faturamento normal;
IV. NFE: Número total de faturas emitidas;
V. PUCSF: Porcentagem de Unidades Consumidoras sem Faturamento.
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Ressarcimento de danos a equipamentos elétricos e eletrônicos
I. NCSDE: Número de consumidores que solicitaram ressarcimento por danos elétricos;
II. NCRDE: Número de consumidores que receberam ressarcimento por danos elétricos;
III. MINVC: Menor valor de ressarcimento;
IV. MAXVC: Maior valor de ressarcimento;
V. VMC: Valor médio dos ressarcimentos pagos;
VI. VTP: Valor total dos ressarcimentos pagos.
Atendimento às solicitações dos serviços de ligação e religação
I. PLEBR: Percentual ligações executadas no prazo – grupo B área rural;
II. PLEBU: Percentual ligações executadas no prazo – grupo B área urbana;
III. PLEGA: Percentual ligações executadas no prazo – grupo A;
IV. PRNEDPAR: Percentual de religações normais executadas dentro do prazo na área rural;
V. PRNEDPAU: Percentual de religações normais executadas dentro do prazo na área urbana;
VI. PRUEDPAR: Percentual de religações de urgência executadas dentro do prazo na área rural;
VII. PRUEDPAU: Percentual de religações de urgência executadas dentro do prazo na área
urbana.
Qualidade do Serviço Técnico
Os indicadores de qualidade estão definidos nos Módulos 1 e 8 do PRODIST.
Continuidade
I. DEC: Duração equivalente de interrupção por unidade consumidora (horas);
II. DECIN: DEC devido à interrupção de origem interna ao sistema de distribuição, não
programada, incluindo os expurgos (horas);
III. DECIP: DEC devido à interrupção de origem interna ao sistema de distribuição e programada,
não ocorrida em dia crítico, incluindo os expurgos (horas);
IV. DECXN: DEC devido à interrupção de origem externa ao sistema de distribuição e não
programada, não ocorrida em dia crítico, incluindo os expurgos (horas)
V. DECXP: DEC devido à interrupção de origem externa ao sistema de distribuição e
programada, não ocorrida em dia crítico, incluindo os expurgos (horas)
VI. FEC: Frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora (interrupções)
VII. FECIN: FEC devido à interrupção de origem interna ao sistema de distribuição, não
programada, incluindo os expurgos (interrupções)
VIII.FECIP: FEC devido à interrupção de origem interna ao sistema de distribuição e programada,
não ocorrida em dia crítico, incluindo os expurgos (interrupções)
IX. FECXN: FEC devido à interrupção de origem externa ao sistema de distribuição e não
programada, não ocorrida em dia crítico, incluindo os expurgos (interrupções)
X. FECXP: FEC devido à interrupção de origem externa ao sistema de distribuição e
XI. IDGC: Indicador de desempenho global de continuidade, que consiste na razão do valor
apurado pelo limite dos indicadores DEC e FEC;
XII. TMI: Tempo Médio de Interrupção, que consiste na razão do valor apurado do DEC pelo FEC.
Conformidade
I. DRCe: Duração Relativa da Transgressão para Tensão Crítica, que consiste no indicador
coletivo referente ao percentual de leitura nas faixas de tensão crítica para as unidades
consumidoras da amostra;
II. DRPe: Duração Relativa da Transgressão para Tensão Precária, que consiste no indicador
coletivo referente ao percentual de leitura nas faixas de tensão precária para as unidades
consumidoras da amostra;
III. ICC: Índice de Unidades Consumidoras com Tensão Crítica, que corresponde ao percentual
da amostra com transgressão de tensão crítica;
IV. IDGT: Indicador de desempenho global de Transgressão de Conformidade de Tensão, que
consiste na razão do valor apurado pelo limite dos indicadores DRCe e DRPe.
Atendimento às ocorrências emergenciais
I. NIE: Número de ocorrências emergenciais com interrupção de energia elétrica;
II. NOE: Número de ocorrências emergenciais;
III. POIE: Percentual de ocorrências com interrupção de energia elétrica;
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IV. QDC: Quantidade de Dias Críticos1;
V. VLCDC: Valor Limite para Classificação de Dia Crítico;
VI. TMP: Tempo Médio de Preparação (minutos), corresponde à média dos intervalos de tempo
para o atendimento da ocorrência emergencial, compreendido entre o conhecimento da
existência de uma ocorrência e o instante da autorização para o deslocamento da equipe de
emergência;
VII. TME: Tempo Médio de Execução (minutos), corresponde à média dos intervalos de tempo
compreendido entre o instante de chegada ao local da ocorrência até o restabelecimento,
pela equipe de atendimento, de cada ocorrência emergencial;
VIII.TMD: Tempo Médio de Deslocamento (minutos), compreende a média dos intervalos de
tempo, entre o instante da autorização para o deslocamento da equipe de atendimento de
emergência até o instante de chegada ao local da ocorrência;
IX. TMAE: Tempo Médio de Atendimento a Ocorrências Emergenciais (minutos), compreende a
média dos intervalos de tempo compreendido entre o conhecimento da existência de uma
ocorrência emergencial, o deslocamento, o instante da chegada da equipe de atendimento de
emergência no local da ocorrência e o tempo de execução do serviço, correspondendo à
soma dos tempos TMP, TMD e TME.
Elementos do SIG-R
I. AL: Quantidade de Alimentadores;
II. CAPP: Quantidade de Capacitores Primários;
III. CAPS: Quantidade de Capacitores de Subestação;
IV. ERAT: Extensão de Rede de Alta Tensão (metros);
V. ERBT: Extensão de Rede de Baixa Tensão (metros);
VI. ERMT: Extensão de Rede de Média Tensão;
VII. MED: Quantidade de Medidores;
VIII.REGP: Quantidade de Reguladores Primários;
IX. REGS: Quantidade de Reguladores de Subestação;
X. RELP: Quantidade de Religadores Primários;
XI. RELS: Quantidade de Religadores de Subestação;
XII. SUB: Quantidade de Subestações;
XIII.TD: Quantidade de Transformadores de Distribuição;
XIV.TS: Quantidade de Transformadores de Subestação.
Importante ressaltar que todos os indicadores acima observados já são utilizados atualmente
para aferição do desempenho das distribuidoras de energia elétrica e para o planejamento e
priorização das ações de fiscalização.
RELATÓRIOS DE ASPECTOS COMERCIAIS
As fontes dos dados utilizados para o relatório dinâmico de Qualidade dos Serviços Comerciais
são os extratos da apuração dos padrões dos indicadores comerciais de todas as unidades
consumidoras da distribuidora que foram encaminhados mensalmente à ANEEL. Estas
informações estão discretizadas por área de concessão.
Para os outros quatro relatórios, foram utilizadas as informações encaminhadas pelas
distribuidoras, inicialmente solicitadas, por meio de oficio circular emitido pela SFE. Estas
informações podem ser discretizadas no tempo, por ano e mês, no espaço, por distribuidora e
município.
Além disso, em todos os relatórios é possível visualizar, para um determinado período, a
localização georreferenciada de todas as reclamações dos consumidores, de origem técnica ou
comercial, registradas na Ouvidoria da ANEEL.
A seguir, é apresentada uma descrição das informações disponibilizadas em cada um dos
relatórios comerciais.

Dia em que a quantidade de ocorrências emergenciais, em um determinado conjunto de unidades
consumidoras, superar a média acrescida de três desvios padrões dos valores diários. A média e o desvio
padrão a serem usados serão os relativos aos 24 (vinte e quatro) meses anteriores ao ano em curso,
incluindo os dias críticos já identificados.
1
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Qualidade dos Serviços Comerciais
Para um determinado período em análise, este relatório dinâmico apresenta o ranking das
distribuidoras de serviço público de energia elétrica para o atendimento aos serviços comerciais,
estabelecidos no Anexo III – Relatório de Qualidade do Atendimento Comercial, da Resolução
Normativa nº 414/2010.
Além disso, é possível avaliar para um determinado período a evolução da qualidade dos
serviços comerciais prestados por uma determinada distribuidora de serviço público de energia
elétrica.
O relatório apresenta informativo sobre quais distribuidoras se destacam em relação às outras
quanto ao atendimento dos serviços solicitados pelos seus consumidores e em quais
distribuidoras os serviços solicitados estão com maiores tempos de atendimento, ou seja, a
distribuidora com o pior atendimento comercial.
Neste relatório é possível observar também qual o tipo de serviço possui pior desempenho.

Figura 1: Mapa do percentual de pedidos de serviço de ligação nova em baixa tensão fora do
prazo
A Figura 1 apresenta o mapa de concessionárias da Região Sudeste do Brasil, tematizado pelo
percentual de pedidos de serviço de ligação nova urbanas e rurais em baixa tensão, executados
fora do prazo regulamentar, no ano de 2014.
Classificação de Unidade Consumidora
Para um determinado período em análise, este relatório dinâmico apresenta os tipos de
classificação das unidades consumidoras das distribuidoras, por região, estado e município, em
números absolutos e percentuais.
Permite também identificar em que região, estado ou município, estão localizadas as unidades
consumidoras com maior ou menor percentual de unidades nas classes residencial, comercial,
industrial, baixa renda, rural etc.
Este relatório é de suma importância para o cruzamento entre informações, em especial, para
avaliar a consistência das informações do relatório da qualidade do serviço comercial, pois com o
cruzamento entre as informações desses relatórios é possível identificar quais classes os
atendimentos estão sendo mais demandadas e para quais tipos de unidades (classe), estado,
município, os serviços estão com seus prazos de atendimento mais demorados.
Tipo de Faturamento
Este relatório dinâmico apresenta em números absolutos e percentuais, todos os tipos de
faturamento realizados, com leitura e sem leitura, seja pelo custo de disponibilidade ou por média
(estimado pela carga instalada ou média de consumo), para as áreas urbana e rural.
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Possibilita identificar em qual região, estado ou município têm o maior percentual de unidades
consumidoras cujos faturamentos foram realizados estimados pela carga instalada ou pela média
de consumo e pelo custo de disponibilidade (mínimo da classe).

Figura 2: Mapa com percentual de unidades consumidoras faturadas pela média de consumo
A Figura 2 apresenta o mapa de municípios tematizado pelo percentual de unidades
consumidoras faturadas pela média de consumo para o ano de 2014.
Com o cruzamento das informações deste relatório e os dados do relatório de Classificação de
Unidades Consumidoras é possível verificar em quais classes de unidades consumidoras e em
quais áreas (urbana ou rural) os faturamentos estão sendo realizados sem leitura estão em maior
ou menor número.
Ressarcimento de Danos Elétricos
Este relatório apresenta, em números absolutos e percentuais, o número de consumidores que
solicitaram o ressarcimento por danos elétricos em equipamentos elétricos e eletrônicos, bem
como os que receberam suas indenizações.
Possibilita verificar o nível de ressarcimento apresentado por distribuidora e para cada município,
bem como o maior e menor valor absoluto de indenização e o valor médio indenizado por
consumidor. Também, com o cruzamento das informações contidas nos relatórios técnicos, em
especial os de continuidade e de conformidade, existe a possibilidade de identificar se as áreas
(região, estado ou município) com os piores indicadores de interrupções ou de nível de tensão
são aquelas que apresentam o maior número de solicitações.
Serviços de Ligação e Religação
Este relatório dinâmico apresenta as solicitações dos consumidores para as ligações novas e
religações de urgência e normal de unidades consumidoras.
Diferentemente do relatório da qualidade do serviço comercial, que apresenta os resultados sobre
os serviços ligação e religação de unidades consumidoras por área de concessão, este relatório
apresenta estas informações discriminadas por região, estado e município.
Com este relatório é possível verificar a evolução das distribuidoras para o atendimento aos
pedidos de ligação e religação, quais distribuidoras apresentam melhores resultados em relação
ao atendimento das solicitações de ligação e religação por município, seja em área urbana ou
rural.
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Figura 3: Mapa com número de ligações grupo B área urbana fora do prazo e as reclamações
sobre atendimento às ligações registradas no SGO
A Figura 3 representa o mapa de municípios tematizado pelo número de ligações grupo B2 área
urbana fora do prazo e as reclamações sobre atendimento às ligações registradas no SGO para o
ano de 2014.
As informações são apresentadas por distribuidora e município, sobre o número de
consumidores que solicitaram ligação, para os grupos A3 e B, a sua área de localização, urbana
ou rural e o quantitativo de ligações executadas em conformidade com os prazos estabelecidos
na Resolução Normativa nº 414/2010. As informações para as religações são referentes aos tipos
de religação urgência e normal, e também são de quantitativos de pedidos e executadas nos
prazos regulamentares.
RELATÓRIOS DE ASPECTOS TÉCNICOS
Indicadores de Continuidade
Este relatório dinâmico permite avaliar o desempenho dos indicadores de continuidade do
fornecimento de energia elétrica para as dimensões geográficas: conjunto, distribuidora, estado,
região e país, considerando agregações temporais para mês, trimestre e ano. A Figura 4
representa o mapa de distribuidoras tematizado pelo IDGC para o ano de 2014.

Figura 4: Mapa de IDGC para as distribuidoras do Brasil
Grupo B: grupamento composto de unidades consumidoras com fornecimento em tensão inferior a 2,3
kV, caracterizado pela tarifa monômia.
2

Grupo A: grupamento composto de unidades consumidoras com fornecimento em tensão igual ou
superior a 2,3 kV, ou atendidas a partir de sistema subterrâneo de distribuição em tensão secundária,
caracterizado pela tarifa binômia.
3
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Também são parte do relatório os gráficos de Composição do DEC e FEC considerando suas
parcelas e os gráficos do ranking de IDGC e de TMI.
O Relatório dos Indicadores de Continuidade tem várias camadas de sobreposição ao mapa,
entre as quais, podemos citar: subestações, linhas de alta tensão, redes de média tensão,
transformadores de distribuição, e ainda as reclamações de interrupção de energia.

Figura 5: Mapa de subestações e redes de média tensão
A Figura 5 mostra as subestações e a rede de média tensão sobre o mapa de conjuntos de
unidades consumidoras de uma distribuidora, onde estão indicados com a cor mais escura os
conjuntos com maiores FEC Interno Não Programado do ano de 2014. Dessa forma, podem ser
identificados os conjuntos com maior FEC Interno Não Programado e quais as subestações e
redes que poderiam vir a ser inspecionadas pela Fiscalização.
No relatório dinâmico, também consta tabela dos indicadores de continuidade, estando
relacionada com as informações geográficas e temporais apresentadas nos mapas gerados.
Compensação por Transgressão dos Indicadores de Continuidade Individuais
O objetivo deste relatório é verificar o comportamento do pagamento das compensações devidas
pela transgressão dos indicadores de continuidade individuais para as dimensões geográficas:
conjunto, distribuidora, estado, região e país, considerando agregações temporais para mês,
trimestre e ano.
Adicionalmente, compõem o relatório os gráficos de Valor das Compensações por Continuidade,
Quantidade de compensações por continuidade, Compensação por continuidade média e
compensação por UC e o gráfico de Quantidade de Compensações por UC.
O Relatório de Compensação por Transgressão dos Indicadores de Continuidade Individuais tem
diversas camadas de sobreposição ao mapa, entre elas, podemos citar: subestações, linhas de
alta tensão, redes de média tensão, transformadores de distribuição, e ainda limites de município
e as reclamações de interrupção de energia.
No relatório, também pode ser consultada tabela de todos os dados, estando relacionada com as
informações geográficas e temporais apresentadas nos mapas gerados.
Indicadores de Conformidade
O Relatório de Indicadores de Conformidade permite avaliar o desempenho das distribuidoras em
relação ao ICC para as dimensões geográficas: conjunto, distribuidora, estado, região e país,
considerando agregações temporais para mês, trimestre e ano. Também compõem o relatório os
gráficos de DRCe, DRPe, IDGT e ICC.
O Relatório dos Indicadores de Conformidade tem várias camadas de sobreposição ao mapa,
entre as quais, podemos citar: subestações, linhas de alta tensão, redes de média tensão,
transformadores de distribuição, e ainda os pontos de medição e as reclamações de nível de
tensão.
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Figura 6: Mapa DRCe e Reclamações de Nível de Tensão
A Figura 6 exibe os limites de municípios e as reclamações de nível de tensão sobre o mapa de
conjuntos de unidades consumidoras de uma distribuidora, onde estão indicados com a cor mais
escura os conjuntos com maiores DRCe. É possível verificar quais conjuntos da distribuidora
possui DRCe elevado e grande quantidade de reclamações de nível de tensão.
Outra análise importante que o relatório dinâmico propicia é a identificação das subestações e
alimentadores que atendem os conjuntos com problemas de nível de tensão (DRPel e/ou DRCel
elevados), podendo, assim, serem selecionados para inspeções pela Fiscalização.
No relatório, também consta uma tabela dos indicadores de conformidade, onde estão
relacionadas as informações geográficas e temporais apresentadas nos mapas gerados.
Compensação por Transgressão dos Indicadores de Conformidade Individuais
Este relatório dinâmico permite avaliar os valores de compensação por transgressão dos
indicadores de conformidade individuais para as dimensões geográficas: conjunto, distribuidora,
estado, região e país, considerando agregações temporais para mês, trimestre e ano. O relatório
apresenta também gráficos de VCC, QCC, IDGT e ICC.
O Relatório de Compensação por Transgressão dos Indicadores de Conformidade possui as
mesmas camadas de sobreposição do Relatório dos Indicadores de Conformidade.
É possível também realizar outras avaliações, tais como: os valores de compensação por nível de
tensão dos conjuntos que são cortados por um determinado alimentador; se as distribuidoras
que possuem as maiores quantidades de compensações pagas no ano também apresentam uma
quantidade expressiva de reclamações de nível de tensão ou uma quantidade expressiva de
extrapolações de limites estabelecidos de tensão; e os regionais de uma determinada área de
concessão que possuem a menor relação de compensação por consumidor compensado,
verificando quais municípios fazem parte daquele regional.
Atendimento Emergencial
Este relatório permite avaliar os valores de compensação por transgressão dos indicadores de
conformidade individuais para as dimensões geográficas: conjunto, distribuidora, estado, região e
país, considerando agregações temporais para mês, trimestre e ano. O relatório apresenta
também gráficos da composição do TMAE (TMP, TME e TME), NIE, NOE, QDC e Limite para
Classificação de Dia Crítico.
A Figura 7, apresenta o TMAE de uma região correlacionando com o número de reclamações de
interrupção de energia. Essa análise é importante para avaliar se a distribuidora que possui
elevado TMAE também possui elevado número de reclamações de interrupção.

861

IX Congresso Brasileiro de Regulação e 3º ExpoABAR

Figura 7: Mapa de TMAE x Reclamações do Estado do Rio de Janeiro
A informação principal deste relatório é o TMAE, porém é possível visualizar e,
consequentemente analisar, TMD, TME, TMP, número de interrupções de energia elétrica, número
de ocorrências emergenciais, percentual de ocorrências com interrupção de energia, quantidade
de dias críticos e valor limite para classificação de dia crítico.
Todas essas informações podem ser correlacionadas com a rede de alta tensão, limite de
municípios, reclamação de interrupção de energia, rede de média tensão, rede de baixa tensão,
regulador primário, seccionador primário, unidade consumidora de baixa tensão, transformador
de distribuição, capacitor primário, subestação, transformador de subestação, unidade
consumidora de alta tensão e unidade consumidora de média tensão.
Elementos do Sistema de Informação Geográfica Regulatório (SIG-R)
Este relatório dinâmico permite verificar a quantidade dos elementos do SIG-R para as
dimensões geográficas: conjunto, distribuidora, estado, região e país, considerando a data de
imobilização do respectivo elemento.
I. São parte do relatório os seguintes gráficos:
II. Extensão de Rede de Média Tensão (limitado às 20 maiores);
III. Evolução de Extensão de Rede de Média Tensão;
IV. Extensão de Rede de Alta Tensão (limitado às 20 maiores);
V. Evolução de Extensão de Rede de Alta Tensão;
VI. Transformadores de Distribuição (limitado aos 20 maiores);
VII. Evolução dos Transformadores de Distribuição;
VIII.Transformadores de Subestação (limitado aos 20 maiores);
IX. Evolução dos Transformadores de Subestação;
X. Quantidade de Subestações (limitado aos 20 maiores);
XI. Quantidade de Alimentadores (limitado aos 20 maiores);
No relatório também consta tabela dos quantitativos dos elementos do SIG-R, estando
associadas às informações geográficas e temporais apresentadas nos mapas gerados.
RESULTADOS OBTIDOS OU ESPERADOS
Um dos principais resultados esperados será a minimização da assimetria de informações entre
os agentes e o Órgão Regulador. A organização das reclamações por área geográfica e a
estratificação por assunto apontarão as localidades, conjuntos de unidades consumidoras e
redes de distribuição que sofrem com a má prestação do serviço de distribuição de energia
elétrica. Assim, a fiscalização poderá identificar com mais precisão a existência de não
conformidades e atuar para que a situação seja regularizada rapidamente.
Com o georreferenciamento das instalações elétricas das distribuidoras e seus acessantes, das
reclamações e dos indicadores de qualidade do serviço técnico e comercial será realizado um
melhor direcionamento das ações de fiscalização, bem como, sinalização às distribuidoras sobre
a eventual necessidade de melhorias em suas redes elétricas ou sistemas comerciais.
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Além disso, uma vez mapeada a localização e o tipo de reclamação dos consumidores, será
possível adotar medidas preventivas e corretivas para garantir que as distribuidoras atendam
adequadamente aos seus consumidores.
CONCLUSÕES/RECOMENDAÇÕES
Os processos de fiscalização e regulação devem ser dinâmicos e aproveitar todas as
informações disponíveis, portanto, a utilização de um componente espacial possibilitará o
cruzamento com outros indicadores de qualidade do serviço, bem como será fundamental para o
aperfeiçoamento do processo decisório com base em informações regulatórias.
Por fim, a utilização de informações georreferenciadas de um país com dimensões continentais
como o Brasil, permitirá que a Agência otimize os recursos aplicados nas atividades de
fiscalização, pois orientará a realização das inspeções de campo para as localidades com maior
concentração de problemas, reduzindo a dispersão da atuação das equipes de fiscalização.
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RESUMO
A análise de impacto regulatório-AIR é um instrumento de avaliação de benefícios, custos e
efeitos na condução e implementação de políticas públicas que estejam sob a égide da
Regulação. A adoção da AIR reforça a credibilidade do regulador e fortalece a Agência perante a
sociedade, podendo contribuir para embasar e orientar as decisões regulatórias. Como em
análises de custo e benefício da AIR todos os impactos significativos da regulação devem ser
explicitados, podendo ser monetários ou não, para este trabalho foram selecionados alguns
efeitos das ações de fiscalização de Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento
Básico do Distrito Federal - ADASA na prestação do serviço público de Drenagem Urbana pela
concessionária. Dentre as atividades da Coordenação de Fiscalização da Superintendência de
Drenagem Urbana – COFD/SDE da ADASA está o acompanhamento financeiro dos recursos
empregados pela concessionária na prestação desse serviço público. Para sua análise, os
recursos foram analisados por quantidade total, por exercício, no período de 2008 à 2013.
Também foram analisados os dados referentes à quantidade, em unidades de medida, de
serviços prestados pela concessionária durante o período de 2008 à 2013. Os serviços foram
distribuídos nas seguintes categorias: manutenção de redes de águas pluviais, bocas- de-lobo e
poços de visita; e vídeoinspeção robotizada. No período analisado houve aumento de quase
cinquenta por cento no montante de recursos empregados pela concessionária de drenagem
urbana no DF na prestação de alguns serviços de manutenção, a partir da criação, na ADASA, da
SDE e sua respectiva Coordenação de Fiscalização. Este aumento no montante total de recursos
foi acompanhado por um crescimento nos resultados referentes ao número de serviços
efetivamente realizados pela prestadora, porém não de forma proporcional. Nesse sentido, ainda
que modestos, é possível visualizar pelos resultados demonstrados o impacto da atividade
fiscalizatória da ADASA sobre a melhoria da qualidade na prestação do serviço público de
drenagem e manejo de águas pluviais urbanas no Distrito Federal.
Palavras-chave: drenagem urbana, impacto regulatório, fiscalização.
INTRODUÇÃO
A análise de impacto regulatório-AIR é um instrumento de avaliação de benefícios, custos e
efeitos na condução e implementação de políticas públicas que estejam sob a égide da
Regulação (Salgado e Borges, 2010).
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A adoção da AIR reforça a credibilidade do regulador e fortalece a Agência perante a sociedade,
podendo contribuir para embasar e orientar as decisões regulatórias, particularmente porque
parte importante do processo de AIR é o diálogo com setores da sociedade diretamente afetados
pelos temas regulatórios em pauta. Se as decisões forem norteadas pelos princípios da
transparência, participação e accountability, a AIR torna-se um importante mecanismo de
aperfeiçoamento da governança regulatória (Salgado e Borges, 2010).
Governança regulatória são as regras e práticas que regem a Regulação, a interação entre os
atores envolvidos e o contexto institucional que engloba as Agências e os instrumentos utilizados
pelos reguladores para promover uma regulação eficiente, transparente e legítima (TCU, 2011).
Como em análises de custo e benefício da AIR todos os impactos significativos da regulação
devem ser explicitados, podendo ser monetários ou não (Salgado e Borges, 2010), para este
trabalho foram selecionados alguns efeitos das ações de fiscalização de Agência Reguladora de
Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal - ADASA na prestação do serviço
público de Drenagem Urbana pela concessionária durante os exercícios de 2008 à 2013.
De acordo com a Lei Distrital nº 4.285/2008, dentre as áreas de competência da ADASA
encontra-se o Saneamento Básico, compreendido como o conjunto de serviços, infraestruturas e
instalações operacionais de abastecimento de água potável; esgotamento sanitário; limpeza
urbana e manejo de resíduos sólidos; e drenagem e manejo de águas pluviais urbanas.
À Superintendência de Drenagem Urbana, Gás e Energia da ADASA – SDE/ADASA compete
executar, dentre outras atribuições, as atividades relacionadas à fiscalização da prestação do
serviço público de Drenagem Urbana no Distrito Federal.
As atividades da Coordenação de Fiscalização da Superintendência de Drenagem Urbana –
COFD/SDE da ADASA incluem vistorias periódicas às estruturas de bacias de detenção, bocasde-lobo, poços de visita, lançamentos de águas pluviais, e que são pertencentes à
concessionária; apuração de denúncias de lançamentos indevidos de efluentes em redes de
águas urbanas; análise da qualidade dos lançamentos de bacias de detenção em corpos hídricos
no Distrito Federal; e acompanhamento financeiro dos recursos empregados pela concessionária
na prestação da Drenagem Urbana.
OBJETIVO
Este trabalho teve como objetivo avaliar o impacto da atividade fiscalizatória empreendida pela
ADASA sobre a qualidade do serviço público de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas
prestado no Distrito Federal.
Ressalte-se que qualidade de serviço público é um conceito muito amplo, e neste trabalho foi
empregado no sentido de maior investimento, manutenção e regularidade do serviço.
METODOLOGIA
O agente responsável pela execução do serviço público de Drenagem e Manejo de Águas
Pluviais no Distrito Federal, conforme a Lei Distrital nº 4.285/2008, é a Companhia Urbanizadora
da Nova Capital do Brasil – NOVACAP, mediante concessão outorgada, na forma de contrato de
concessão a ser celebrado com a ADASA, nos termos da lei, por 30 anos.
A COFD/SDE solicita anualmente à NOVACAP, visando subsidiar o desempenho de suas
atividades fiscalizatórias, dados referentes aos recursos, em reais, efetivamente empregados pela
Companhia na prestação do serviço público de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas.
Para sua análise, os recursos gastos foram analisados por quantidade total, por exercício, no
período de 2008 à 2013.
Também foram analisados os dados referentes à quantidade, em unidades de medida, de
serviços prestados pela concessionária durante o período de 2008 à 2013.
Os serviços foram distribuídos nas seguintes categorias: manutenção de redes de águas pluviais,
bocas-de-lobo e poços de visita; e vídeoinspeção robotizada.
Na categoria de manutenção, estão incluídos os serviços de desobstrução, reconstrução,
construção, limpeza e reparo. Os serviços de manutenção foram escolhidos para este estudo por
serem fundamentais à qualidade de funcionamento da drenagem urbana de uma cidade.
Já o serviço de vídeoinspeção robotizada foi avaliado por tratar-se de atividade que caracteriza
investigação de contaminações em redes de águas pluviais.
O montante dispendido em obras de drenagem urbana não foi considerado neste trabalho por
sofrer influências externas à concessionária. Os investimentos em obras de drenagem, no DF
dependem em grande parte de financiamentos externos ou parcerias com bancos públicos. Além
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disso, a implantação desse tipo de obra está sujeita a variáveis topográficas do local, sendo
assim decidiu-se pela não avaliação da variável “recursos destinados a obras” neste estudo.
A escolha do período de 2008 à 2013 deve-se à outorga da concessão da prestação do serviço
público de Drenagem Urbana, concedida pela lei em 2008; e à criação da Superintendência de
Drenagem Urbana – SDE, em agosto de 2012.
O ano de 2014 não foi considerado nesse estudo pelo fato de os dados referentes a este
exercício ainda estarem sob análise da SDE e carecerem de informações complementares por
parte da concessionária.
A criação da SDE no ano de 2012, e consequentemente de sua Coordenação de Fiscalização,
ocasionou aumento da atividade fiscalizatória da Agência na prestação desse serviço, porém até
o momento não houve avaliação do impacto da fiscalização na melhoria da qualidade da
prestação do serviço público de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas no DF.
RESULTADOS
Após a criação da SDE foi observado um aumento significativo do montante de recursos
empregados pela concessionária na manutenção de redes de águas pluviais, bocas-de-lobo e
poços de visita; e em vídeoinspeção robotizada, conforme pode ser verificado na Figura 1.

Recursos empregados em serviços de
manutenção e vídeoinspeção
robotizada da concessionária
15.000.000,00
10.000.000,00
5.000.000,00
0,00
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Fig 1. Recursos empregados, em Reais, pela concessionária, em manutenção de estruturas de
drenagem e em vídeoinspeção robotizada, para os exercícios de 2008 à 2013.
Manutenção: desobstrução, construção, limpeza e reparo.
O aumento de quase cinquenta por cento dos recursos empregados nos serviços de manutenção
de redes de águas pluviais, bocas-de-lobo e poços de visita; e no serviço de vídeoinspeção
robotizada, em comparação ao período anterior à criação da SDE, pode ser reflexo do aumento
da atividade de fiscalização. O gráfico demonstra, ainda, tendência a crescimento linear para os
próximos exercícios. Entre agosto de 2012 e dezembro de 2013, foram produzidos oitenta e
cinco (85) relatórios de vistoria e fiscalização, que geraram o envio à concessionária de quarenta
e um (41) documentos com solicitações de manutenção de estruturas ou de investigação de
fontes de contaminação em redes de águas urbanas.
Também foi realizada uma análise não-monetária de impacto da atividade de fiscalização na
prestação do serviço público de Drenagem Urbana pela concessionária, como pode ser visto na
Figura 2.
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Serviços prestados pela concessionária (em
unidades de medida)
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Fig 2. Serviços prestados pela concessionária, em unidade de medida, nos exercícios de 2008 à
2013.
O serviço de manutenção de redes de drenagem manteve-se quantitativamente constante
durante o período de 2008 à 2013, exceto no exercício de 2011, em que sofreu uma queda
significativa. Porém, esta queda foi verificada em todos os serviços avaliados (manutenção de
redes, bocas-de-lobo e poços de visita; e vídeoinspeção robotizada) e necessita de mais
investigação para determinar suas causas, o que fugiria do escopo deste trabalho.
A partir de 2012 o serviço de manutenção de redes de drenagem teve um aumento quantitativo,
com tendência linear ao crescimento, demonstrado à Figura 3.

Manutenção de redes de drenagem
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Fig 3. Quantitativo de manutenção de redes de águas pluviais e tendência ao crescimento.
As manutenções de boca-de-lobo e de poços de visita sofreram quedas entre 2008 e 2011, mas
a partir de 2012 passou-se a observar tendência ao crescimento linear do número de serviços
prestados pela concessionária, como pode ser verificado à Figura 4.
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Manutenção de bocas-de-lobo e poços de visita
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Fig 4. Quantitativo de manutenção de bocas-de-lobo e de poços de visita e tendência ao
crescimento.
Finalmente, o serviço de vídeoinspeção robotizada, que vinha crescendo no período de 2008 à
2010 e sofreu queda significativa em 2011, apresenta tendência a crescimento linear, observado
à Figura 6.

Vídeoinspeção robotizada
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Fig 6. Quantitativo de vídeoinspeção robotizada e tendência ao crescimento.
CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
A análise custo-benefício da atividade fiscalizatória das Agências reguladoras sobre as atividades
das concessionárias ainda está sujeita a algumas limitações, como visto nos resultados
encontrados neste trabalho. O aumento de quase cinquenta por cento no montante de recursos
empregados pela concessionária de drenagem urbana no DF na prestação de serviços de
manutenção foi acompanhado por um crescimento nos resultados referentes ao número de
serviços efetivamente realizados, porém não de forma proporcional.
Observa-se a necessidade da análise de mais variáveis que possam estar envolvidas e
influenciando esses números, como por exemplo o que pode ter ocorrido em 2011 para que
esses tenham sofrido quedas significativas no referido exercício.
A questão mais difícil é encontrar o que pode ser medido e de que forma. Frequentemente, as
medidas substituem custos e benefícios reais. Raramente são encontrados sistemas de medidas
fidedignos para políticas, porque elas se referem a bens públicos ou mudam comportamentos e
valores. O saneamento básico possui mais benefícios do que apenas economias de custo que
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são quantificáveis para o setor público. Além disso, quase todas as políticas públicas possuem
algum impacto, mas nem sempre são planejados (Ramalho, 2009). A intervenção do Estado,
nesse caso avaliada através do mecanismo de Regulação por meio de Fiscalização, nunca é
neutra, por isso é fundamental entender seu impacto.
Porém, ainda que a AIR careça de do estabelecimento de regras e rotinas metodológicas, o início
da visualização de possíveis impactos da Regulação já pode auxiliar o regulador no processo de
tomada de decisão, ao aumentar o entendimento dos efeitos das ações do governo sobre a
sociedade (Salgado e Borges, 2010).
Nesse sentido, ainda que modestos, é possível visualizar pelos resultados demonstrados o
impacto da atividade fiscalizatória da ADASA sobre a melhoria da qualidade na prestação do
serviço público de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas no Distrito Federal.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
RAMALHO, P. I. S. (Org.). Governança e análise de impacto regulatório: ANVISA. Brasília: Casa
Civil da Presidência da República, 2009.
SALGADO, L. H.; BORGES, E. B.P. Análise de impacto regulatório: uma abordagem exploratória.
Brasília: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, 2010.
TCU. Governança regulatória das agências reguladoras federais de infraestrutura: deliberações
do TCU. Brasília: Tribunal de Contas da União - TCU, 2011.

869

IX Congresso Brasileiro de Regulação e 3º ExpoABAR

REGULAÇÃO DO SETOR DE SANEAMENTO NO
BRASIL: UMA BREVE ANÁLISE SOBRE O
DESENVOLVIMENTO DAS AGÊNCIAS
Cristina de Saboya Gouveia Santos(1)
Administradora graduada pela Universidade Federal do Ceará – UFC, pós-graduada em Auditoria
e Controle Público pela Faculdade Metropolitana de Belo Horizonte, Mestre em Saúde Pública
com ênfase em Gestão e Regulação de Serviços Públicos de Saneamento Básico pela ENSP/
FIOCRUZ. Reguladora de Serviços Públicos, atualmente é Coordenadora de Fiscalização
Financeira na Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal –
ADASA.
Endereço(1): Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal –
ADASA, Setor Ferroviário – Parque Ferroviário de Brasília – Estação Rodoferroviária, Sobreloja –
Ala Norte – Brasília DF - CEP: 70.631-900 – Tel.: +55 (61) 3961-5023 – e-mail:
cristina.santos@adasa.df.gov.br
RESUMO
A Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, estabeleceu as diretrizes nacionais para o Setor de
Saneamento Básico brasileiro e é considerada seu marco regulatório. Conforme disposto no
normativo, a regulação setorial somente é possível por meio de Agências Reguladoras, instituídas
como autarquias em regime especial e sujeitas às normas constitucionais brasileiras, porém com
expressa autonomia. Nesse contexto, a Lei, em seu art. 21, estabelece que a regulação atenderá
aos princípios de independência decisória, incluindo autonomia administrativa, orçamentária e
financeira da entidade reguladora, além de transparência, tecnicidade, celeridade e objetividade
de suas decisões. Com base em pesquisas realizadas anualmente pela Associação Brasileira de
Agências de Regulação – ABAR, este artigo tem por objetivo analisar a evolução do
desenvolvimento das Agências Reguladoras do setor de Saneamento nos últimos três anos,
quanto ao comprometimento aos princípios elencados pela Lei nº 11.445/2007. A metodologia
utilizada consistiu na medição de indicadores elaborados com base nos dados das Pesquisas
Regulação 2012, Regulação 2013 e Regulação 2014, referentes aos serviços de abastecimento
de água e esgotamento sanitário. Os resultados obtidos demonstraram que os níveis de
comprometimento das Agências aos princípios regulatórios são de extrema importância para o
desenvolvimento da regulação, devendo este comprometimento ser considerado meta
institucional, com a participação dos corpos diretivo e técnico das Agências Reguladoras. Outra
conclusão é que a regulação do setor de Saneamento tem avançado, porém de forma tímida e,
de certa maneira, desordenada. Enquanto algumas áreas evoluíram, outras apenas oscilaram.
Palavras-chave: Saneamento Básico, Regulação, Lei nº 11.445/2007, Princípios Regulatórios.
INTRODUÇÃO
Na década de 1980 ouviu-se falar pela primeira vez sobre a globalização, um movimento que
pode ser traduzido como a integração mundial, tanto do ponto de vista econômico como
financeiro, em que há predomínio do neoliberalismo e do qual resultaram a privatização de
empresas estatais, causando um encolhimento dos níveis de intervenção do Estado e o
consequente fim da era do Estado de Bem-Estar Social ou WelfareState, caracterizado por um
conjunto de serviços e benefícios sociais promovidos pelo Estado, de alcance universal.
Em contraponto à exagerada intervenção na economia, apareceram as primeiras ideias do que
seria o Estado Regulador. Para Mattos (2006), o novo Estado Regulador é caracterizado pela
criação de agências independentes, privatizações de empresas estatais, terceirizações de
funções administrativas do Estado e regulação da economia segundo técnicas administrativas de
defesa da concorrência e de correção de "falhas de mercado". No novo modelo, o Estado
deixaria de ser o responsável direto pela produção de bens e serviços e passaria a ser apenas o
promotor e o regulador.
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No Brasil, o processo de reforma administrativa, em meados da década de 1990, e conhecida
como Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado1 está diretamente relacionado com a
criação das Agências Reguladoras. No entender de Aragão (2003, p. 275), as Agências
Reguladoras são:
[...] autarquias de regime especial, dotadas de considerável
autonomia frente à Administração centralizada, incumbidas do
exercício de funções regulatórias e dirigidas por colegiados
cujos membros são nomeados por prazo determinado pelo
Presidente da República, após prévia aprovação pelo Senado
Federal, vedada a exoneração ad nutum.
Apesar de o objeto principal das Agências ser a regulação de setores de infraestrutura
concedidos à iniciativa privada, o setor de Saneamento Básico, operado majoritariamente por
prestadores estatais, só teve sua regulação obrigatória por intermédio da Lei nº 11.445, de 5 de
janeiro de 2007. Nesse contexto, a lei trouxe os princípios para o exercício da função de
regulação, conforme seu artigo 21.
Art. 21. O exercício da função de regulação atenderá aos
seguintes princípios:
- independência decisória, incluindo autonomia administrativa,
orçamentária e financeira da entidade reguladora;
- transparência, tecnicidade, celeridade e objetividade das
decisões.
A independência decisória, incluindo as autonomias administrativa, orçamentária e financeira,
está intimamente ligada à tomada de decisões baseadas em critérios técnicos, em detrimento
dos motivos político- partidários, em sua área de competência. As determinações da agência
devem ser autônomas, à margem das imposições do Poder Executivo, embora devam levar em
conta as políticas públicas e os planos governamentais. No caso do Saneamento Básico, tal
dissociação é ainda mais difícil, tendo em vista que a grande maioria dos usuários é atendida por
prestadoras de serviços de água e esgoto constituídas como empresas de economia mista,
controladas pelo próprio Poder Executivo. Assim, tem-se a situação do Estado regulando o
próprio Estado, daí a importância da independência. Marques Neto (2000 p. 87) ensina que “a
independência, aqui, deve servir para que o órgão regulador seja um instrumento de política
governamental, e não um instrumento de política de um governo".
A noção de transparência é relacionada com a redução da assimetria de informações entre
agências reguladoras e sociedade, com o objetivo de minimizar as falhas de gestão e permitir um
amplo controle sobre os atos das agências. Conforme Stiglitz (1999), “com mais informação, o
público será capaz de discernir melhor o valor adicionado pela ação pública”. Sobre a
transparência, o Tribunal de Contas da União (2012), em auditoria, manifestou-se:
sugere-se recomendar às agências o desenvolvimento de
políticas voltadas à ampla divulgação de suas ações,
mormente aquelas de maior apelo e impacto social, com foco
e linguagem adequados. A estruturação de tais políticas tende
a fomentar uma maior participação da sociedade na atividade
regulatória, além de permitir um maior esclarecimento ao
público da importância dos entes reguladores e do impacto
que as decisões destes podem ter em suas vidas cotidianas.
Para tanto, é necessária a disponibilização de recursos
humanos e financeiros adequados e suficientes, além da
efetiva estruturação de uma política formal voltada para melhor
divulgação das ações das agências.
Um conceito bastante atual é o de accountability, mais comumente traduzido por
responsabilização pelas decisões tomadas e ações executadas. É expresso por meio de
O Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado salienta o processo de descentralização da execução
de serviços que não envolvem o exercício do poder do Estado, mas deve ser por ele subsidiado. O PDRAE
chama este processo de “publicização”.
1
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mecanismos que estimulem os governos e as Agências de Regulação à contínua prestação de
contas. A noção de accountability está intimamente ligada à ideia de transparência.
A Tecnicidade se traduz pela facilidade de se tomar decisões baseadas em critérios estritamente
técnicos, ou seja, isentos de interferência de grupos de interesse. Estas decisões são
normalmente tomadas pelos dirigentes das agências, que devem considerar as opiniões e
posições expressas por servidores, de preferência efetivos, e traduzidas por documentos que
devem ser robustamente isentos, com o maior nível de profissionalismo possível, a ponto de
embasar apenas tecnicamente toda e qualquer decisão. A atividade de regulação é composta por
matérias complexas e diversificadas e que necessitam de conhecimentos mais específicos. Daí
também a necessidade de capacitação. Questões como Celeridade e Objetividade das decisões
são importantes para que não se perca o momento e o foco da regulação, e que devem ser
prioritários nas ações.
Este trabalho tem o propósito de analisar s evolução do nível de aderência das Agências
Reguladoras do setor de Saneamento Básico, aos princípios regulatórios dispostos no art. 21 da
Lei nº 11.445/2007, ao longo dos últimos três anos, por meio da evolução de alguns atributos
ligados à independência, à transparência e à tecnicidade dos entes reguladores. Esses atributos
serviram de base para a construção de diversos indicadores, e que procuram refletir os próprios
princípios regulatórios dispostos na Lei.
Os indicadores utilizaram os dados apresentados nas pesquisas realizadas pela Associação
Brasileira de Agências de Regulação – ABAR2 – Regulação 2012, que contempla dados
referentes a 2011, Regulação 2013, que contém os dados de 2012 e Regulação 2014, que
apresenta dados do exercício de 2013. Da pesquisa Regulação 2012 participaram 23 agências
reguladoras, enquanto que responderam às pesquisas Regulação 2013 e Regulação 2014, 27
agências. Estes entes reguladores são de abrangência municipal, estadual e distrital, além das
consorciadas, e estão distribuídos em todas as regiões do Brasil. Como a Lei nº 11.445/2007
estabelece os princípios a todos os agentes reguladores, sem distinção da esfera da entidade ou
do tipo de formação administrativa, como no caso dos consórcios, tais características não foram
consideradas importantes para os resultados obtidos. As pesquisas estão resumidas na Tabela 1
apresentada a seguir.
Tabela 1 - Resumo Pesquisas Regulação ABAR
PESQUISA

EXERCÍCIO BASE

Nº AGÊNCIAS PARTICIPANTES

Regulação 2012

2011

23

Regulação 2013

2012

27

Regulação 2014

2013

27

Fonte: A Autora
É importante ressaltar que o trabalho ora proposto considerou apenas agências que regulam os
serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, já que a regulação relacionada aos
Resíduos Sólidos e à Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas é ainda bastante
incipiente. Outra importante informação é que as pesquisas anteriores à Regulação 2012
abrangiam períodos desencontrados dos exercícios civis, o que justifica a coleta dos dados para
este trabalho apenas a partir desse ano. A título de esclarecimento, a Pesquisa Regulação 2008
abrangeu o período de Junho de 2008 a Maio de 2009, a Regulação 2009 o período Junho/2009
a Maio/2010 e finalmente a Regulação 2011 trabalhou o período entre Junho de 2010 e
Dezembro de 2011.
O desenvolvimento do presente artigo está organizado em três seções, sendo apresentado na
Seção 1 a metodologia e o banco de dados utilizado, assim como suas fontes. A Seção 2 lista os
resultados da abordagem, e por fim, a Seção 3 apresenta algumas conclusões.
METODOLOGIA UTILIZADA
A metodologia a ser utilizada consiste na medição de indicadores construídos com base nos
dados coletados na série histórica da Pesquisa Regulação, e que buscam coincidir com os
próprios princípios elencados pela Lei. Foram elaboradas apenas variáveis dicotômicas,
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atribuindo-se valores 1,00 aos indicadores que apresentam adequação aos princípios
regulatórios, e 0,00 aos que não apresentam tal adequação.
Os indicadores propostos estão listados a seguir, acompanhados de uma breve apresentação de
valores:
• IMD – Existência de Mandatos de Diretores: indica o valor 1,00 para as agências que adotam
mandatos fixos e o valor 0,00 para as que não possuem tal atributo para seus dirigentes;
• IRD – Proibição de Recondução dos Diretores: aponta o valor 1,00 para as agências que
proíbem a recondução de seus diretores, e o valor 0,00 para as que a permitem;
• TRA – Realização de Audiências Públicas: associa 1,00 para agências que realizam
audiências públicas e 0,00 para as que não realizam;
• TRC – Existência de Conselhos: aponta os valores 1,00 para as agências que possuem
Conselhos, Deliberativos ou Consultivos, e 0,00 para as que não possuem;
• TTA – Frequência Definida para Revisões Tarifárias: atribui o valor 1,00 às agências que
possuem frequência definida em normativos, para a realização de revisões tarifárias e o valor
0,00 às agências que não possuem;
• TEC – Existência de Convênios ou Cooperação Técnica: associa o valor 1,00 para a agência
que mantem parcerias com instituições conveniadas ou a título de cooperação técnica, e
aponta o valor 0,00 para o ente que não possui; e
• TSC – Quadro de Servidores Concursados: atribui o valor 1,00 às agências que possuem
servidores concursados em seus quadros de pessoal e o valor 0,00 às agências que
possuem seus quadros ocupados apenas por servidores comissionados ou terceirizados.
O primeiro indicador trabalhado é o IMD – Existência de Mandatos de Diretores. Esse indicador
foi escolhido pela certeza de que a existência de mandatos fixos para os diretores é um
pressuposto de que a ingerência política do Poder Executivo sobre a Agência é minimizada. O
Relatório Final do Grupo de Trabalho Interministerial (2003 p.16), elaborado pela Casa Civil,
afirma que “o mandato fixo para os dirigentes é característica chave para a independência das
agências vis-à-vis o governo e, de forma indireta, de pressões das empresas dos setores
regulados”.
O segundo indicador é apresentado como IRD – Proibição de Recondução dos Diretores. Sua
importância decorre da possibilidade de a recondução levar os diretores à uma certa
dependência do Poder Executivo, na expectativa da possibilidade de renovação do mandato. A
este respeito, o Tribunal de Contas da União (2012 p.17) afirma que “a possibilidade de
recondução dos dirigentes é arriscada, pois pode incentivar o dirigente a aceitar pressões do
governo no intuito de permanecer no cargo”. Assim, a agência que não permite a recondução de
sua diretoria é considerada, em tese, mais independente.
O terceiro indicador é o TRA – Realização de Audiências Públicas. Soares (2002) afirma que “a
audiência pública é uma das formas de participação e de controle popular da Administração
Pública no Estado Social e Democrático de Direito”. A transparência e o incentivo à participação
social são imprescindíveis para a boa relação entre as agências e os prestadores de serviços, ou
entre as agências e os usuários. Aliás, usuários e prestadores de serviços são os principais atores
das Audiências Públicas, tornando-as imprescindíveis para o quesito Transparência das Agências
Reguladoras.
O indicador TRC – Existência de Conselhos tem sua importância atestada pela participação
social, que é primordial para as ações das Agências de Regulação, já que são espaços de
composição entre o Estado e a sociedade civil e tem a função de formular e controlar a execução
das políticas públicas setoriais. Os Conselhos vão além do papel de fortalecimento da
participação da população, já que fiscalizam a execução das políticas públicas setoriais, como
forma de avaliar as decisões regulatórias tomadas pelas agências, e que afetam diretamente o
interesse público. Corroborando com esta posição, Pinheiro, Lima e Assis (2007, p. 147)
preceituam:
é possível avaliar como pertinente, oportuno e salutar, para a
gestão pública regulatória do saneamento ambiental, o
fortalecimento dos canais de participação popular e a
organização do controle social, expressos nas atuações dos
Conselhos de Saneamento Básico ou similar e no suporte
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técnico ao estímulo ao trabalho de criação das Associações de
Usuários de Saneamento Ambiental.
O indicador TTA– Frequência Definida para Revisões Tarifárias é importante tanto para os
usuários como para os prestadores dos serviços, pois traz estabilidade e segurança ao Contrato.
A definição clara das normas é essencial para assegurar a transparência, tão necessária na busca
pela eficiência, seja pelo equilíbrio econômico-financeiro do prestador dos serviços, seja para a
modicidade das tarifas para os usuários. Neste ponto, é importante esclarecer a diferença entre
Reajuste e Revisão Tarifária. O Reajuste Tarifário ocorre para que haja o repasse à tarifa, dos
custos não gerenciáveis da companhia, além de atualizar monetariamente os custos
gerenciáveis. Normalmente é repassado a cada ano. Já a Revisão Tarifária ocorre para preservar
o equilíbrio econômico-financeiro da delegação, podendo ser o valor das tarifas alterado para
mais ou para menos. O indicador TTA afere apenas a existência de frequência definida para a
realização de Revisões Tarifárias, já que se trata de um processo bem mais complexo, em que
leva em conta toda a estrutura de custos do prestador dos serviços públicos de abastecimento
de água e esgotamento sanitário.
O indicador TEC – Existência de Convênios ou Cooperação Técnica se justifica pela importância
de se firmar parcerias com atores envolvidos com o setor de Saneamento, como Ministério
Público, Universidades, Poder Executivo, Associações de Usuários, Associações de Municípios,
outras Agências Reguladoras ou ainda com outras instituições. Tais parcerias contribuem para o
intercâmbio de informações, com vistas à diminuição de assimetrias de informações, bem como
pela certificação das informações, que leva ao aprimoramento do controle dos dados fornecidos
pelos prestadores e pela minimização dos custos de fiscalização e de ouvidoria. Coutinho (2010)
corrobora com esta visão:
As agências reguladoras e os órgãos com quem mantêm
interação permanente devem, enfim, criar rotinas de diálogo
institucional, bem como devem estabelecer vínculos de
colaboração e troca de experiências com outros reguladores,
incluindo os estrangeiros.
O último indicador, TSC – Quadro de Servidores Concursados tem sua importância demonstrada
na incerteza da permanência dos servidores, assim como a multiplicidade de vínculos precários
que dificultam a realização de investimentos em qualificação e especialização, prejudicando o
desempenho do ente regulador. A importância do quadro técnico concursado está demonstrada
por Ramalho (2009 p. 138), que afirma:
A multiplicidade de vínculos e a incerteza da permanência de
funcionários precários dificultam as possibilidades de
investimento em qualificação e especialização do corpo
funcional, prejudicando o desempenho do ente regulador nas
suas atribuições.
Conforme lição de Souto (2005, p. 254), "as funções que exijam o exercício do poder de império
estatal (...) só podem ser exercidas por ocupantes de cargo público de provimento efetivo.".
Esta posição é majoritária, e não vê no regime celetista, o chamado emprego público, as
condições necessárias para o exercício das atividades típicas de Estado, como questões
técnicas das atividades regulatórias, do tipo aplicação de multas, expedição de normas e
realização de reajustes e revisões tarifários.
A Tabela 2 a seguir apresenta os indicadores e seus dados.
Tabela 2 - Indicadores e Seus Dados
INDICADORES

Existência de Mandatos de Diretores – IMD

Proibição de Recondução dos Diretores – IRD

DADOS
1,00 – Sim
0,00 – Não
1,00 – Sim
0,00 – Não
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1,00 – Sim

Realização de Audiências Públicas – TRA

0,00 – Não
1,00 – Sim

Existência de Conselhos – TRC

0,00 – Não
1,00 – Sim

Frequência Definida para Revisões Tarifárias – TTA

0,00 – Não
1,00 – Sim

Existência de Convênios ou Cooperação Técnica – TEC

0,00 – Não
1,00 – Sim

Quadro de Servidores Concursados – TSC

0,00 – Não

Fonte: A Autora
RESULTADOS OBTIDOS
É importante esclarecer que a análise realizada levou em conta o universo das agências
participantes de cada Pesquisa no período estudado. Não foram considerados as performances
de cada agência em separado, quanto aos indicadores elaborados e sim como o grupo se
comportou a cada ano. Assim, embora tenha havido alterações na amostra a cada ano, com a
entrada e a saída de agências participantes, este fato não foi considerado nos resultados
obtidos. Por óbvio que se a Agência que participou apenas em uma ou duas Pesquisas, e que
impactou positivamente em um indicador, sua ausência também terá impactado no mesmo
indicador – negativamente – no exercício que não participou. A Tabela 3, a seguir, apresenta as
Agências participantes de cada Pesquisa analisada.
Tabela 3 - Agências Participantes das Pesquisas
AGÊNCIA
REGULADORA

2012

2013

2014

ADASA

SIM

SIM

SIM

AGEAC

NÃO

NÃO

SIM

AGENERSA

SIM

SIM

NÃO

AGEPAN

SIM

SIM

SIM

AGERGS

SIM

SIM

SIM

AGERSA/BA

NÃO

SIM

SIM

AGERSA/ES

SIM

SIM

NÃO

AGESAN

SIM

SIM

SIM

AGIR

NÃO

SIM

SIM

AGR/GO

NÃO

SIM

SIM

AGR/TUBARÃO

NÃO

SIM

SIM

AMAE

SIM

SIM

SIM

AMAES

SIM

SIM

SIM

ARCE

SIM

SIM

SIM

ARCON

SIM

SIM

SIM

ARES-PCJ

NÃO

SIM

SIM

ARIS

SIM

SIM

SIM
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ARPB

SIM

SIM

SIM

ARPE

SIM

SIM

SIM

ARPF PORTO FERREIRA

NÃO

NÃO

SIM

ARSAE/MAUÁ

NÃO

NÃO

SIM

ARSAE/MG

SIM

SIM

SIM

ARSAEG

SIM

SIM

NÃO

ARSAL

SIM

SIM

SIM

ARSAM

SIM

SIM

SIM

ARSBAN

SIM

SIM

SIM

ARSESP

SIM

SIM

SIM

ARSETE

SIM

SIM

SIM

ARSI

SIM

SIM

SIM

ATR

SIM

SIM

SIM

CORESAB

SIM

NÃO

NÃO

23

27

27

Fonte: A Autora
Após a elaboração dos indicadores e do levantamento dos Reguladores participantes de cada
Pesquisa, os índices foram então aplicados, a cada ano, de forma a evidenciar a evolução do
desenvolvimento da Regulação do Saneamento Básico.
As Tabelas 4, 5 e 6, a seguir, apresentam as Pesquisas e as agências participantes, com a
medição de cada indicador.
Tabela 4 - Aplicação dos Indicadores – Pesquisa Regulação 2012
Agênc
ia

Existência de
Mandatos de
Diretores –
IMD

Proibição
d
e
Recondução
d
o
s
Diretores –
IRD

Realização
d
e
Audiências
Públicas –
TRA

Existência
d
e
Conselhos
– TRC

Frequência
Definida para
Revisões
Tarifárias –
TTA

Existência de
Quadro de
Convênios
Servidores
o
u Concursados –
TSC
Cooperação
Técnica –
TEC

ADASA

1

0

1

0

1

1

1

AGENE
RSA

1

0

0

0

1

1

1

AGEPA
N

1

0

0

1

0

1

1

AGERG
S

1

1

1

1

1

0

1

AGERS
A/ES

1

0

1

1

1

0

0

AGESA
N

1

0

0

1

1

1

0

AGR

1

0

0

0

1

1

1

AMAE

1

0

0

1

1

0

1

ARCE

1

0

0

0

0

1

1

ARCO
N

1

0

0

0

0

1

1

ARIS

1

0

1

1

0

1

0

ARPB

1

1

1

1

0

0

0
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ARPE

1

0

0

0

1

1

0

ARSAE
G

1

0

1

1

1

0

0

ARSAE
/MG

1

0

1

0

1

0

0

ARSAL

1

0

0

0

1

0

0

ARSA
M

1

1

0

1

1

1

0

ARSBA
N

1

0

1

1

1

1

1

ARSES
P

1

1

0

1

1

1

1

ARSET
E

1

0

0

1

0

0

0

ARSI

1

0

1

1

0

0

1

ATR

1

0

0

0

0

0

0

CORES
AB

0

0

1

1

1

0

0

22

4

10

14

15

12

11

Fonte: A Autora
Tabela 6 - Aplicação dos Indicadores – Pesquisa Regulação 2014

Agência

Existência
d
e
Mandatos
de
Diretores –
IMD

Proibição
d
e
Recondução
dos Diretores
– IRD

Realização
d
e
Audiências
Públicas –
TRA

Existência
d
e
Conselhos –
TRC

Frequênci
a
Definida
p a r a
Revisões
Tarifárias –
TTA

Existência
d
e
Convênio
s
ou
Cooperaç
ão
Técnica –
TEC

Quadro de
Servidores
Concursado
s–
TSC

AGIR

1

0

1

1

0

0

1

ARES-PCJ

1

0

1

1

1

1

1

ARIS

1

0

1

1

1

1

0

AGEAC

1

0

0

0

0

0

0

AGEPAN

1

0

0

1

1

1

1

AGERGS

1

1

0

1

1

1

1

AGERSA/BA

0

0

0

1

0

0

0

AGESAN

1

0

0

1

0

0

0

AGR

1

0

0

1

1

1

1

ARCE

1

0

1

0

0

0

1

ARCON

1

0

0

0

0

0

1

ARPB

1

0

0

1

0

0

0

ARPE

1

0

1

0

1

1

0

ARSAE/MG

1

0

1

0

1

1

0

ARSAL

1

0

1

0

0

0

0

ARSAM

1

1

0

1

1

1

0

ARSESP

1

1

1

1

1

1

1

ARSI

1

0

0

1

0

0

1

ATR

1

1

0

0

0

0

1

ADASA

1

0

1

0

1

1

1

AMAE

1

0

1

1

1

1

1

AMAES

1

0

1

1

1

1

0
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ARPF PORTO
FERREIRA

1

1

0

0

1

1

0

AGR

1

0

0

1

1

1

0

ARSBAN

1

0

1

1

1

1

1

ARSAE/MAUÁ

1

0

0

0

1

1

0

ARSETE

1

0

0

0

0

0

0

26

5

12

16

16

16

13

Fonte: A Autora
Após analisar as agências em cada uma das três edições da pesquisa, é possível demonstrar a
evolução dos indicadores, ao longo dos três anos. As conclusões são apresentadas a seguir, na
Figura 1 – Gráfico da Evolução dos Indicadores a cada Pesquisa.

Figura 1 - Gráfico da Evolução dos Indicadores a cada Pesquisa
Fonte: A Autora
A análise dos indicadores revela que as Pesquisas Regulação 2012, 2013 e 2014 não são
uniformes, tendo sido detectadas variações não só no número, mas nas próprias agências
participantes. Diversas agências participaram apenas de uma ou duas edições, prejudicando a
evolução da série histórica. O gráfico que apresenta a evolução dos indicadores a cada pesquisa
aponta para os indicadores IMD – Existência de Mandatos de Diretores e TSC – Quadro de
Servidores Concursados, como os que tiveram crescimento no período das três pesquisas. O
IMD estava presente em 22 Agências, na Pesquisa 2012, enquanto que nas Pesquisas 2013 e
2014, foi encontrado em 26 Reguladoras. Já o TSC teve um crescimento mais contido, passando
de 11 em 2012 e 2013 para 13 Agências em 2014.
Os indicadores IRD e TRA tiveram uma diminuição entre 2012 e 2013, para então avançar em
2014. O aumento do número de Agências aderentes a estes dois indicadores pode ser entendido
como uma evolução do Setor como um todo, ainda que de forma mais tímida. O IRD, mesmo
com o crescimento, indica que a Regulação ainda precisa avançar bastante no quesito
“Recondução”. Na Pesquisa Regulação 2014, do universo de 27 Reguladoras, apenas 5 não
permitem a recondução de seus dirigentes, ou seja, menos de 20%.
Os outros indicadores – TRC, TTA e TEC apresentaram aumentos entre 2012 e 2013, porém
decresceram em 2014.
CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
É difícil chegar à conclusão de que a Regulação tenha evoluído nestes últimos anos, já que
agências que participaram da pesquisa de 2012 não estão nas de 2013 e 2014 e vice-versa. Ao
se analisar os indicadores de uma forma geral, é possível encontrar espaçados avanços, mas de

878

IX Congresso Brasileiro de Regulação e 3º ExpoABAR

forma tímida e desordenada, visualizando que algumas áreas avançaram, porém outras apenas
oscilaram.
Atenta-se ainda para a necessidade de conscientização das Agências Reguladoras, com vistas à
participação nas Pesquisas Regulação, de modo a permitir a construção de uma série histórica
consistente, que possibilite o monitoramento e o acompanhamento, além das comparações
necessárias, ano após ano.
Outra dificuldade encontrada diz respeito ao pequeno período amostral, justificado pela falta de
dados referentes aos exercícios completos, anteriores à pesquisa Regulação 2012. Neste ponto é
importante recomendar também a padronização dos dados coletados a cada ano, o que não
impede o aperfeiçoamento contínuo da série. Ao contrário, este deve ser buscado anualmente,
sempre com o intuito de informar os pontos a serem desenvolvidos pelas Agências Reguladoras,
que devem atuar na construção de uma Regulação forte e organizada.
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O DESAFIO DA REGULAÇÃO ECONÔMICA: AS
EMPRESAS ESTADUAIS DEVEM SER REGULADAS DA
MESMA FORMA QUE AS NOVAS CONCESSÕES
PRIVADAS DE SANEAMENTO?
Diogo Mac Cord de Faria
Sócio de Regulação Econômica da LMDM. Professor da Fundação Getúlio Vargas. Doutorando
pela Politécnica / USP. Já participou de mais de 30 processos de revisão tarifária em
concessionárias de energia elétrica e saneamento básico, contratado tanto por agências
reguladoras quanto por concessionárias.
Av. Cândido de Abreu, 776, conj. 803 - Centro Cívico - Curitiba, PR. CEP 80530-000.
Diogo.MacCord@lmdm.com.br
RESUMO
O processo de revisão tarifária em empresas de saneamento básico precisa observar,
obrigatoriamente, se houve ou não licitação concorrencial quando da concessão do serviço – sob
pena de inviabilizar todo o modelo originalmente proposto, penalizando a concessionária ou o
consumidor. Este estudo demonstrará quais são as características que precisarão ser
consideradas na formatação da tarifa, e como elas variam de acordo com a forma de escolha da
concessionária.
Palavras-chave: Revisão Tarifária, saneamento básico, regulação econômica.
Introdução
De acordo com a lei 11.445/2007, são condições de validade dos contratos que tenham por
objeto a prestação de serviços públicos de saneamento básico as condições de sustentabilidade
e equilíbrio econômico-financeiro da prestação dos serviços, em regime de eficiência, incluindo o
sistema de cobrança e a composição de taxas e tarifas, a sistemática de reajustes e de revisões
de taxas e tarifas e a política de subsídios. Ainda nesta lei, consta como “objetivos da regulação”
a definição de “tarifas que assegurem tanto o equilíbrio econômico e financeiro dos contratos
como a modicidade tarifária, mediante mecanismos que induzam a eficiência e eficácia dos
serviços e que permitam a apropriação social dos ganhos de produtividade”.
O desafio, entretanto, não começa com a definição das tarifas, e sim com o modelo regulatório
que concedeu à prestadora do serviço o direito de explorar a distribuição de água ou o
tratamento de esgoto sanitário. Isso porque entender como aquelas concessionárias foram
concebidas é extremamente importante para entender como o conceito de “eficiência” e
“eficácia” previstos nas diretrizes nacionais para o saneamento básico serão consideradas no
processo tarifário.
Se, por um lado, as empresas estatais receberam suas concessões sem que um processo
licitatório competitivo fosse instituído, as empresas privadas que têm cada vez mais ganhado
representatividade no Brasil passam por um processo concorrencial que pode ser totalmente
destruído caso a modelagem tarifária não seja adequada.
Por exemplo, se um processo concorrencial resultou em uma concessão dada à empresa que
propôs o menor valor médio do metro cúbico de água tratada, a metodologia de Revisão Tarifária
subsequente não poderá, em hipótese alguma, devolver à tarifa eventuais falhas de orçamento
que o investidor cometeu. Isso porque, valendo-se do princípio do “equilíbrio econômicofinanceiro”, as concessionárias podem dar um deságio muito acima do razoável, pleiteando um
reequilíbrio em um eventual processo tarifário.
Esta situação não é exceção: Guasch (2010) demonstra que 87% das concessões de
saneamento da américa latina tiveram algum tipo de renegociação em até 2 anos após o
processo concorrencial. Analisando as renegociações da década de 1980 até 2000, em 76% das
renegociações a concessionária foi beneficiada.
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Tal situação evidencia que o processo licitatório da concessão e a posterior regulação econômica
são indissociáveis. Porém, infelizmente, o que se vê atualmente no Brasil são processos
licitatórios e contratos de concessão incompletos ou mesmo incorretos, dando margem a
renegociações posteriores por parte da concessionária ganhadora do certame.
Frisa-se que estas negociações podem ser ou não cabíveis. Nos casos em que os investidores,
no momento da licitação, foram levados a acreditar em alguma informação incorreta do projeto
básico, evidentemente que um pedido de reequilíbrio seria válido. Por outro lado, como citado
anteriormente, brechas no contrato podem dar ao investidor mal intencionado a oportunidade de
ganhar o processo por um preço baixo, recuperando futuramente sua margem por meio de
renegociações. É fundamental, portanto, que no processo licitatório fique explícito qual serão os
riscos associados ao concessionário (investidor), ao consumidor (riscos refletidos na tarifa) e ao
concedente (pagamentos a fundo perdido ou delegação direta de atribuições pré-determinadas).
Esta matriz de riscos balizará os processos de revisão tarifária subsequentes, cabendo ao
concessionário o pleito de reequilíbrio somente nos casos de riscos atribuídos ao concedente ou
ao consumidor.
Há, entretanto, um dificultador que tem sido ignorado em diversos contratos de concessão de
água e esgoto à iniciativa privada, e que é possivelmente o maior causador das renegociações
desta indústria: a característica de “rede” deste negócio. Enquanto uma usina hidrelétrica, uma
ponte ou uma rodovia podem ser negócios bastante previsíveis quanto às três variáveis
principais de negócios de infraestrutura (investimento necessário, custo operacional e mercado),
uma indústria de rede “greenfield” possui incertezas tão grandes quanto ao investimento
necessário para atender à área de concessão, quanto ao custo operacional que terá ao longo dos
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30 ou 40 anos de concessão e mesmo do mercado (cronograma de atendimentos e consumo
médio per-capto) que toda a modelagem financeira do negócio fica comprometida.
No mundo, a maioria dos negócios de “rede” possuem suas tarifas definidas como
“discricionárias”, ao passo que pontes, rodovias, etc possuem tarifas definidas em contrato
(definidas na licitação).
Esta “discricionaridade” implica em revisões periódicas que garantam o reequilíbrio da tarifa
dentro das incertezas inerentes ao negócio de rede. A dúvida, portanto, é: se é característica da
indústria de rede uma tarifa discricionária, que absorva a incerteza do negócio ao longo do
período de concessão (servindo como um “amortecedor” das incertezas), como um processo
concorrencial pode capturar, no momento da licitação, a eficiência do melhor operador, sem
devolver a ele eventuais erros de orçamento (intencionais ou não), penalizando no médio e no
longo prazo o consumidor daquele serviço?
Ressalta-se que este problema há somente nas concessões privadas, concedidas recentemente,
e que precisam se adequar à lei 11.445/2007 que exige processos de revisão tarifária que
considerem a “eficiência” e a “eficácia” do operador. Para as empresas estaduais, que não foram
licitadas e que, por isso, nunca tiveram sua eficiência posta à prova com outros operadores, não
há dúvidas de que o processo discricionário é o mais correto, não havendo o risco de devolver ao
concessionário um eventual “erro de lance”.
Finalmente, um último desafio é separar projetos greenfield (redes completamente novas; por
exemplo, em municípios sem rede de esgoto) dos projetos brownfield (redes já existentes; por
exemplo, quando um município retoma sua concessão da empresa estadual dominante, e decide
licitar estes ativos a um operador privado).
Quais são as formas de conceder um serviço público?
A definição da tarifa é, sem dúvida, o ponto mais importante de qualquer concessão pública. É a
cobrança da tarifa que garante as receitas e, portanto, a estabilidade econômico-financeira da
concessão.
É importante diferenciar a “prestação direta” dos serviços públicos da “concessão” destes
serviços. Se, no primeiro, o lucro não é o maior objetivo do prestador do serviço – o próprio
governo – no segundo, o é. Existem várias formas do estado viabilizar a prestação de um serviço
público, desde a completa delegação à iniciativa privada até a prestação direta, sem nenhuma
participação privada, como é possível verificar na figura a seguir.
Figura 1: Formas de prestação de serviços públicos
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Fonte: Elaboração própria.
A Inglaterra e o Chile começaram um forte movimento de privatização de seus serviços públicos
no início da década de 1980. Em que pese em um primeiro momento houvesse desconfiança
sobre o retorno do investimento e da segurança do negócio por parte dos investidores, o modelo
acabou sendo seguido por diversos países – principalmente da América Latina1.
A Inglaterra pôde presenciar casos de enorme sucesso, como seu setor de telecomunicações,
porém também viveu insucessos enormes que colocam à prova a própria privatização destes
serviços públicos – como foi o caso dos setores ferroviário e de águas. Assim, evidenciou-se que
a definição prévia de regras claras e coesas é a principal receita para o sucesso da participação
privada em setores estruturantes.
À medida em que aumenta o interesse pela participação privada em serviços públicos, a
importância da regulação aumenta, posto que é necessário que existam regras claras, estáveis e
de acesso público para estimular o crescimento constante deste investimento.
Para assumir o papel de regulador, foram criadas diferentes Agências, com autonomia
administrativa e financeira, que têm como principal objetivo dar estabilidade a determinado setor.
Isso porque o Estado, a partir do momento em que concede um serviço público essencial, deve
manter a estabilidade das regras deste setor, não cabendo, portanto, decisões de governo que
podem ser alteradas a cada quatro anos (ciclo presidencial). Afinal, o poder concedente tem
interesses políticos que não podem ser confundidos com o interesse específico do serviço
concedido (diferenciação de Estado e Governo).
Por isso, as agências reguladoras são normalmente representadas como “fiel da balança”,
equilibrando de forma independente, técnica e consistente os interesses das três partes
envolvidas em um serviço público delegado: o concedente, que tem a responsabilidade
constitucional por aquele serviço; o concessionário, que investiu recursos e espera obter um
retorno adequado; e o consumidor, que espera ser atendido da melhor forma possível pagando
preços justos por isso. Este conceito é muito importante, já que as agências são normalmente
confundidas como entidades que existem apenas para proteger o consumidor.
As agências podem assumir diferentes papéis no processo regulatório, desde os mais
intervencionistas até os mais liberais. A ANEEL, por exemplo, regula as tarifas de distribuição de
energia elétrica no Brasil de uma forma discricionária, isto é, a cada ciclo de revisão tarifária ela
altera os critérios de calibração de receita das concessionárias, dependendo da situação sócioeconômica do país. Neste aspecto, podemos dizer que é uma agência bastante intervencionista.
Já a ANATEL não atua na regulação dos preços das chamadas de telefonia móvel, porém
GOMEZ-IBANEZ, Jose. Regulating Infrastructure: Monopoly, Contracts, and Discretion. The Harvard
University Press. Cambridge, 2003
1
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preocupa-se em definir critérios de atendimento (regulação técnica), desenhando normas que
devam ser cumpridas por todos os players do mercado – que possuem liberdade para definir sua
estratégia comercial e financeira. A forma de interferência das agências no dia-a-dia das
concessionárias não depende delas: depende, fundamentalmente, da forma de licitação daquele
serviço público, e se ele é ou não um monopólio natural. Geralmente, quando há uma delegação
direta do serviço (por exemplo, quando os municípios delegam, sem licitação concorrencial, a
prestação do serviço de água e esgoto a uma empresa de controle estadual), há a necessidade
de uma regulação discricionária, que garanta a cobrança de uma tarifa mais justa a todas as
partes. Já quando há um processo concorrencial, onde observa-se a disputa entre diversos
players privados (seja pela maior outorga, seja pelo menor preço do serviço), o modelo utilizado é
o de preço contratual (fixo até o final da concessão). Há, entretanto, que se considerar a
característica de “rede” do saneamento, que exige certa flexibilidade. Esta característica torna as
concessões privadas um pouco mais complexas de serem reguladas, exigindo um misto entre
regulação contratual e regulação discricionária.
Tabela 1: Diferença entre as formas de tarifação de serviços privatizados
Monopólio Natural

Característic
a principal

Definição da Tarifa

Regulação Discricionária

Concessão (por Contrato)

Não há previsibilidade quanto ao mercado e
quanto ao valor a ser investido. Geralmente a
concessão ocorre sem um processo licitatório,
ou por um processo onde predomine critérios
técnicos de escolha.

É possível estimar com certa precisão o valor a
ser investido durante o contrato, os custos
operacionais necessários e o mercado a ser
atendido. A licitação é geralmente feita com base
no maior valor de outorga ou no menor valor do
serviço prestado.

Regulada pela Agência.

Definida no contrato de concessão.

Em bases periódicas a tarifa é revista pelo
agente regulador, de forma a garantir o
Forma de cálculo da equilíbrio econômico-financeiro e o retorno
sobre o investimento. Os métodos mais
tarifa
comuns são o Price-Cap e o Cost-Plus.

Como absorve
a "eficiência"
do operador

No momento das revisões tarifárias deve haver
uma série de sinalizações que estimulem o
operador a ser eficiente, recompensando quem
o for e penalizando quem não o for (simula a
competição).

Assunção de
Riscos pelo
Operador

O operador não assume riscos de construção
ou mercado, ressalvados aqueles considerados
como "não eficientes", por erros de
administração ou inaptidão operacional.

Exemplos de setores no
Brasil que adotam a Distribuição de energia elétrica; água encanada.
metodologia

A tarifa ofertada no momento da licitação é
válida por todo o período de concessão, e não
cabe revisá- la em bases periódicas posto que foi
com ela que definiu-se o vencedor da disputa.

A disputa da licitação é o mecanismo de captura
da eficiência, posto que diferentes operadores
ofertam seus melhores preços possíveis para
aquele serviço.
O operador assume todos os riscos de
construção, operação e mercado, que devem ser
medidos antes da licitação para balizar seu preço.
Geração (energia nova) e transmissão de energia
elétrica; rodovias pedagiadas.

Fonte: elaboração própria
Portanto, a forma de delegação e um serviço público faz toda a diferença no momento da
definição de sua tarifa. Por exemplo, se um processo concorrencial pelo maior pagamento de
outorga for realizado, fazendo com que o player vencedor pague no ano “zero” um valor de
R$100 milhões pelo direito de exploração daquele serviço, provavelmente houve a promessa de
uma tarifa fixa ao longo do contrato de concessão. Pela diferença entre o custo projetado e a
receita projetada (tarifa fica vezes o mercado projetado), o competidor calculou quanto ele
poderia dar ao município, em valor presente, pelo direito de explorar aquele serviço. Assim, não
poderia haver nenhum tipo de revisão tarifária ao longo dos anos seguintes, mesmo que observese altos lucros por parte da concessionária, já que estes lucros servem para amortizar o
investimento realizado no ano “zero”. Ainda, houve um processo concorrencial do qual
participaram diferentes competidores e sagrou-se vencedor aquele que já conseguiu extrair a
maior eficiência possível da concessão, trazendo-a a valor presente em forma de outorga.
Por outro lado, uma empresa que “ganhou” a concessão, sem processo licitatório, precisa ser
constantemente estimulada a reduzir seus custos e a investir mais, já que não foi “testada” contra
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outros competidores para mostrar que era, de fato, a mais eficiente e a maior merecedora de
assumir aquele serviço.
Quais cuidados devem ser observados em uma licitação à iniciativa privada?
Independente de a concessionária ter um processo tarifário discricionário ou contratual, é
importante que as regras de revisão de receitas estejam bastante claras antes da assunção do
serviço pela empresa. Isso porque assumir primeiro e saber depois qual será a regra de
formatação de sua tarifa é receita certa para conflitos. É importante que os três riscos principais
de uma concessão de rede (Ativo Fixo / CAPEX; Custos Operacionais / OPEX; e Mercado) sejam
devidamente alocados, e que seus sub-riscos sejam detalhados.
Tabela 2: Tratamento dos principais riscos do contrato
CAPE
X

Nota Geral

O plano de investimentos
sempre deve estar alinhado ao
Plano Municipal, e por isso
pode ser revisado diversas vezes
ao longo do contrato.

O investimento é reconhecido na
tarifa conforme ele é realizado.
Em geral, há planos de curto
R e g u l a ç ã o prazo (1 ciclo tarifáro), que
idealmente são aprovados exDiscricionária
ante para dar segurança à
concessionária de que receberá
este valor em sua tarifa.
Há uma previsão inicial de
investimento no Edital de
licitação. No entanto,
provavelmente esta previsão
deve mudar ao longo do
R e g u l a ç ã o contrato, e por isso deve haver
um mecanismo que traga, para a
Contratual
tarifa, todas as mudanças
(positivas ou negativas) do plano
de investimentos. Quanto menos
alterações à previsão inicial,
melhor.

OPEX

M e rc a
do

Os custos operacionais possuem
duas parcelas: uma fixa (que
independe da quantidade de
consumidores atendidos) e outra
variável.

Prever o mercado de uma
indústria de rede é sempre
complexo, já que envolve não
só a quantidade de
atendimentos,
como também o volume
per- capto.

O OPEX é, geralmente,
calculado de forma "eficiente".
Busca-se uma metodologia
(benchmarking ou empresa de
referência são as mais comuns)
que estimule a empresa a gastar
menos.
O OPEX deve ser um dos
(principais) critérios de escolha
do vendedor da licitação. Se a
concorrência for pelo menor
custo do serviço, ele deve ser
estabelecido como uma fórmula
simples que evolua conforme o
avanço dos serviços (medido ou
por km de rede, ou por
quantidade de consumidores
atendidos, etc)

Geralmente o mercado só é
risco da concessionária no
período entre-ciclos. No
processo de revisão tarifária o
mercado é ajustado.

Geralmente há a alocação
integral do risco de mercado
para a concessionária. No
entanto, esta prática pode
elevar a percepção de risco do
investidor e, por consequencia,
aumentar o preço do serviço.
Ainda, no caso de uma
variação súbita, pode
inviabilizar o negócio.

Fonte: elaboração própria
Considerando que as concessões privadas, via de regra, são reguladas de forma contratual, é
mandatório que se tenha em mente que alterações no plano de investimentos vão acontecer, não
só por conta de alterações ao Plano Municipal como também por diversos outros motivos, como
alterações ao plano diretor da cidade, alterações na demografia do município além
/ aquém do originalmente previsto, etc. Assim, é preciso que o próprio Edital já possua a previsão
de como estas alterações serão tratadas quanto à prudência (a concessionária deveria ter feito
aquela alteração?) e quanto ao custo (mesmo que ela
tenha realizado um investimento
necessário, ele custou quanto deveria?). Da mesma forma, o custo operacional também deve ter
uma margem de absorção de eventuais variações. Por exemplo: se há alteração no cronograma
de atendimento, provavelmente haverá alteração no custo operacional da empresa (com impacto
positivo ou negativo). Como estas variações serão transferidas para a tarifa? Finalmente, o
mercado: é coerente repassar o risco de mercado para a concessionária? Ou o melhor é tratar
sempre a receita como “real” nos modelos, tratando ano a ano a relação “receita necessária
eficiente / receita verificada”?
Ressalta-se que a maior parte dos contratos de saneamento básico firmados no Brasil com
empresas privadas tenta encarar o serviço como uma ponte ou uma hidrelétrica, não deixando
margem de manobra para as situações não-previstas e que certamente ocorrerão ao longo da
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concessão, pela característica de “rede” do serviço. Esta prática, como anteriormente dito, só
serve para gerar conflitos futuros – e deve ser evitada.
Qual a melhor forma de revisar a tarifa da concessionária?
Regulação Discricionária
No caso das concessionárias com regulação discricionária, podemos definir como um
procedimento “ideal” para o CAPEX:
A. A concessionária apresenta um plano de investimentos para os quatro anos subsequentes,
que seja aderente ao Plano Municipal;
B. A agência aprova o plano de investimentos e acompanha seu cumprimento;
C. Por meio de uma metodologia de avaliação dos ativos, de forma a garantir que eventuais
erros de projeto / ineficiências operacional sejam repassados ao consumidor, a agência define
o valor destes investimentos que deverá ser transferido para a tarifa; a metodologia deve ser
clara e definida ex-ante, para não penalizar o investidor;
D. Muito cuidado deve ser tomado no reconhecimento do “dinheiro no tempo”, já que este
costuma ser um problema comum (as metodologias de revisão tarifária costumam demorar
um ciclo inteiro para reconhecer os investimentos, que além de depreciarem neste período
ainda não recebem a remuneração adequada);
E. Uma taxa de retorno justa deve ser fixada no momento do desembolso, e esta taxa deve ser
fixa até a total amortização daquele investimento (que é “blindado” por ciclo tarifário).
Já para o OPEX:
A. A agência define critérios comparativos com outras empresas, de forma a simular um
ambiente concorrencial (onde há, de fato, um monopólio do concessionário);
B. Um valor regulatório de custo operacional é definido, que não pode ser “inatingível”. Isso quer
dizer que, ao mesmo tempo em que se deve estimular a eficiência, o remédio não pode matar
o paciente. Caso o custo regulatório “eficiente” seja muito menor do que o real, uma
trajetória possível deve ser desenhada, de forma a atingir a meta no médio-longo prazo;
C. É importante que os custos (“insumo”) sejam sempre explicados por determinados produtos,
isto é, não deve ser observado apenas o custo total da empresa, e sim o custo por
consumidor, o custo por km de rede, o custo por volume distribuído, etc.
Regulação Contratual (menor custo do serviço)
No caso das concessionárias com regulação contratual, podemos definir como um procedimento
“ideal” para o CAPEX:
A. Um programa de investimentos bastante detalhado, com a identificação de todas as obras a
serem realizadas, deve constar no Edital;
B. Os concorrentes saberão quais serão suas metas de atendimento e seu plano de
investimento (incluindo as estações e seus respectivos volumes de tratamento);
C. Tomando como exemplo uma concorrência pelo menor custo do serviço, as concessionárias
deverão identificar qual o deságio que dará o CAPEX – porém, deve haver um mecanismo
que a recompense no caso de economias adicionais ao investimento; por exemplo, se ela
consegue fazer uma estação de tratamento a menos, alocando um volume maior às demais
estações e, com isso, reduzir o investimento acima do que ela já havia apontato na licitação,
deverá ficar com a diferença para ela; por outro lado, caso gaste mais do que previu, deverá
arcar com o prejuízo;
D. Eventuais alterações negativas (ou seja, cancelamento de obras previstas no Edital) deverão
ser avaliadas pelo mesmo método que o Edital considerou, sendo ainda aplicado o desconto
proposto pela concessionária e deduzido do total do CAPEX do plano de negócios (rodando
novamente o modelo que definiu a tarifa inicial);
E. Eventuais alterações positivas deverão ser aprovadas ex-ante pela agência, que deverá
fiscalizar ex-post o valor investido, descontanto eventuais custos de ineficiência e/ou erros de
projeto. O valor final aprovado é integralmente reconhecido pela tarifa; Estes casos devem ser
evitados sempre que possível, já que não estimula a eficiência nas obras.
Já para o OPEX:
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A. O edital deve prever um custo operacional fixo e um custo operacional variável, que pode ser
calculado por quantidade de consumidores atendidos, por m3 de água distribuída ou por
outro produto que a agência julgue mais relevante para explicar a evolução dos custos
operacionais variáveis da empresa;
B. As concorrentes apresentam um deságio para o valor de referência do OPEX (fixo e variável);
C. Eventuais alterações no programa de atendimento comercial afetam diretamente o OPEX da
empresa; assim, o concessionário será estimulado a sempre antecipar seus atendimentos, de
forma a aumentar seu OPEX variável a ser reconhecido pela tarifa; No caso de atrasos, ela
será penalizada por meio do não- reconhecimento do OPEX.
A concessionária vencedora será aquela que oferecer o menor custo global (OPEX + CAPEX);
porém, eles serão tratados de forma individual e proporcional em casos de alteração. Por
exemplo, se a concessionária vencedora apresentou um deságio de 30% sobre o CAPEX e de
50% sobre o valor unitário do OPEX, cada alteração nestas parcelas deverá, obrigatoriamente,
reconhecer estes deságios.
Preocupações Gerais
Independente do modelo, durante o cálculo dos valores de OPEX e CAPEX a serem reconhecidos
pela tarifa (como componentes da “receita requerida”), sempre serão considerados os valores
regulatórios, não importando os custos reais da empresa. Isso significa que, se estava previsto
um investimento de R$100 milhões naquele ano, mas a concessionária só gastou R$80 milhões,
ela terá um reconhecimento tarifário de R$100 milhões (desde que tenha atingido todas as
métricas previstas pela agência, como km de rede, qualidade das construções, etc). Por outro
lado, caso ela tenha gasto R$120 milhões, arcará com a diferença pois só terá reconhecida na
tarifa o limite estipulado pela reguladora.
Novamente, ressalta-se que o processo de revisão tarifária não deve ser surpresa para o
concessionário, após ter assumido o serviço. Este procedimento deve estar claro no momento da
assunção do serviço (ou do edital de licitação) para que não ocorram embates ou disputas
futuras.
Sobre o mercado, recomenda-se que este seja sempre atribuído ao consumidor, e nunca à
concessionária, sendo ainda criado um mecanismo de estímulo à antecipação dos atendimentos
(principalmente nos casos onde há uma concessão “greenfield”, como no caso de municípios
com baixo atendimento de coleta e tratamento de esgoto).
Finalmente, a agência deve estar ciente de que deve agir com rigor caso a concessionária atinja
um determinado ponto de desequilíbrio econômico-financeiro – decretando intervenção
administrativa ou, no limite, caçando a concessão e licitando-a de forma competitiva. Para estes
casos, é mandatório que exista uma metodologia (também definida ex-ante) de definição da
indenização que será paga ao concessionário pelos investimentos não amortizados.
Exemplos Internacionais
Em 2010 a cidade de Indianápolis (EUA) decidiu unificar as concessões de água e esgoto (antes
prestações diretas da cidade, operando de forma separada), dando-as a uma única empresa
privada . O processo concorrencial (que reuniu 12 competidores), além de garantir os
investimentos necessários de US$4 bilhões entre 2011 e 2025, deu ao caixa de Indianápolis
US$1,9 bilhão – dividindo-se em US$1,5 bilhão de assunção de dívida do município e US$400
milhões à vista. A tarifa é reajustada com base na metodologia Cost-Plus, com reajustes
limitados a 10,75% ao ano2. Esta regra já é pré-estabelecida para definir o ritmo de investimentos
a serem realizados pelo concessionário. Considera-se uma taxa de depreciação que vai de 2,0%
(ativos de água) a 2,5% (ativos de esgoto) ao ano. A taxa de retorno de longo prazo é de 6,37%
ao ano3 . Apesar de parecer baixa, é importante lembrar que a metodologia cost-plus oferece
baixo risco ao investidor, já que cobre todos os seus custos. Mesmo assim, a cidade oferecerá

Parágrafos 4.B.2 e 5.A do contrato de concessão disponível em http://www.indy.gov/eGov/Mayor/
initiatives/Documents/2011-07- 13-IURC_Order_Approving_Transfer.pdf
2

3

CITIZENS ENERGY GROUP. MANAGEMENT DISCUSSION & FINANCIAL REPORT 2013. Disponível em

http://www.citizensenergygroup.com/pdf/2013AnnualReport_Financials.pdf
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aos seus consumidores uma tarifa 25% menor da que se projetava no caso de uma prestação
direta municipal4.
Já a cidade de Paris tomou o caminho oposto. O serviço de água e esgoto, que era operado
pelas concessionárias Suez (margem esquerda do Rio Sena) e Veolia (margem direita) e havia
sido privatizado em 1984 por Jacques Chirac, voltou às mãos do estado em 2010 seguindo uma
promessa de campanha de Bertrand Delanoë – do partido socialista, prefeito de Paris entre 2001
e 2014. A previsão era baixar as tarifas em 8%5. No entanto, após a retomada do serviço pelo
poder público, 900 pessoas foram imediatamente contratadas6 e o serviço passou de € 2,81 / m3
(em 2010) para € 3,21 / m3 em 20157 (mais € 21,75 ao ano como taxa de ligação)8 .
A Cour de Comptes Île de France (uma espécie de Tribunal de Contas do estado), no relatório
RÉGIE EAU DE PARIS, de 27 de junho de 2014, constatou que a volta ao poder público foi
bastante dolorosa à empresa, posto que os funcionários não estavam acostumados à forma de
gestão e aos sistemas de informação. Isso causou a saída de muitos funcionários (principalmente
cargos executivos), perdendo-se grande conhecimento técnico específico. Sob a nova gestão, a
inadimplência aumentou de forma expressiva – e a empresa não consegue executar seu plano de
investimentos (em 2010, executou 64% do previsto; em 2011, 50%; em 2012, 82%; e em 2013,
75%). O relatório conclui que a tarifa deverá continuar aumentando de forma material, caso esta
situação permaneça. Ressalta-se que, na França, os contratos – e suas previsões de reajustes
tarifários – não são tão “matemáticos” quanto os contratos americanos. O que há são regras
genéricas, que devem ser negociadas entre o prestador do serviço e o poder concedente
(município). A agência reguladora funciona como uma instância de apelação, apenas quando não
há acordo entre as partes. No caso do serviço parisiense, agora operado pelo próprio município,
não há disputa a ser decidida pela agência (o operador é o próprio concedente).
Evidencia-se, então, dois casos distintos: uma prestação privada do serviço, na qual houve exante o estabelecimento de uma metodologia bastante clara de revisão tarifária, e que possibilitou
ao licitante trazer o negócio a valor presente e ofertar a maior outorga possível pelo direito de
explirar o serviço, e uma prestação municipal do serviço, na qual não há metodologia de revisão
tarifária e tampouco um envolvimento firme da agência reguladora. Enquanto no primeiro caso a
tarifa reduziu 25% e garantiu um aumento substancial no investimento, no segundo a tarifa
aumentou 14% e o programa de investimentos não é cumprido.
Exemplos Nacionais
O município de Blumenau (SC), em 2009, condeceu seu serviço de esgotamento sanitário, após
constatar a falta de atendimento à população. Em um processo licitatório, no qual concorreram
três empresas, sagrou-se ganhadora a Foz de Blumenau (hoje Odebrecht Ambiental).
Na ocasião da licitação, em 2009, a Prefeitura de Blumenau havia se comprometido a entregar à
empresa concessionária o atendimento já concluído de cerca de ¼ da população. Como
contrapartida pelo recebimento destes ativos, a empresa precisaria pagar uma outorga fixa à
Prefeitura de R$12 milhões, e ainda ser responsável pela universalização do serviço (ou seja,
levar a coleta, o afastamento e o tratamento do esgoto aos demais ¾ da população da cidade).
Ocorre que, depois de ter ganho a licitação, a realidade encontrada pela concessionária não foi
esta. Na prática, apenas 4,84% do município possuía atendimento. Mesmo assim, a
concessionária pagou 4 milhões (dos 12 inicialmente previstos) como indenização por estes
ativos.
Face a esta situação, identificou-se um problema no fluxo de caixa do concessão. Afinal, quando
um negócio é planejado, projeta-se todas as despesas e os recebíveis por determinado período
(no caso, 35 anos de concessão). Quando a empresa não tem os recebíveis no prazo acordado
(já que praticamente não havia população “pagante” pelo serviço) mas continua com as
4

http://www.indy.gov/eGov/Mayor/Initiatives/Pages/Utilities.aspx

http://www.metronews.fr/paris/les-tarifs-de-l-eau-vont-ils-bientot-augmenter-dans-la-capitale/mnju!
Jdk7DO3mLRKA6/
5

6

http://www.liberation.fr/economie/2008/11/19/paris-remunicipalise-son-eau_258046

7

http://www.paris.fr/pratique/Portal.lut?page_id=1310

Como comparativo, a tarifa residencial da Sabesp é de R$ 3,58 / m3 (considerando água + esgoto; tarifa
mínima de 10m3)
8
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obrigações de desembolso, obviamente cria-se um desequilíbrio que aumenta ano a ano – posto
que a taxa de retorno do negócio, proposta na licitação, prevista em contrato e que, por isso,
deve ser respeitada, é 10,54% ao ano. Observa-se, portanto, que houve uma grave falha no
Termo de Referência e no Projeto Básico do Edital que foi lançado na época, já que entregou à
concessionária apenas 20% do que havia prometido, gerando um problema de fluxo de caixa
logo no início da concessão dos serviços. Para piorar, não havia nenhum mecanismo previsto de
revisão tarifária (apenas a indicação de que ela deveria ocorrer a cada 5 anos).
Após mais de 1 ano de negociação entre a prefeitura e a concessionária, foi criada uma nova
metodologia que equilibrou o contrato e que pretende reduzir futuras disputas, por já deixar claro
qual a “regra do jogo”. Com isso, a concessionária já atingiu 30% de atendimento em 2014, e
deverá chegar à universalização em 20249 .
Já na concessionária do Distrito Federal (CAESB), com capital 100% público e que não passou
por um processo concorrencial licitatório, há um grande problema para conseguir estimular a
eficiência da empresa. Seus custos não param de subir e, em 2014, seu lucro líquido foi de
apenas R$9,8 milhões (para uma receita bruta de R$1,44 bilhão e um ativo em operação de
R$1,7 bilhão10 ).
Em que pese empresas integralmente estatais não visem lucro, a questão que se coloca é: caso
este serviço fosse prestado por um operador privado, seu custo seria menor? E, caso a resposta
a esta pergunta seja “sim”, deveria a regulação tarifária estimular a contínua redução das
despesas? É claro que o objetivo de uma agência reguladora (no caso, a ADASA) é sempre
buscar uma tarifa menor ao consumidor. No entanto, o que ela pode fazer caso a concessionária
não responda aos incentivos, e acabe fechando prejuízos seguidos em seu resultado? Estaria o
governo distrital disposto a privatizar a empresa, como forma de penalizá-la por não conseguir se
adequar aos padrões econômico-financeiros regulatórios? Esta resposta, provavelmente,
dependeria muito de quem ocupasse a cadeira de governador no momento em que esta decisão
seja inevitável.
Figura 2: Formas de prestação de serviços públicos

Apud: Brasil Economia, 2015.
Conclusão
Empresas estaduais devem ser reguladas com o mesmo objetivo que empresas privadas: extrair
o máximo de eficiência do serviço. No entanto, a forma de se conseguir esta eficiência muda: no
http://jornaldesantacatarina.clicrbs.com.br/sc/politica-e-economia/noticia/2015/01/acordo-prevereajuste-de-17-no- esgoto-de-blumenau-4680191.html
9

10

Balanço Patrimonial CAESB 2014.

890

IX Congresso Brasileiro de Regulação e 3º ExpoABAR

caso das empresas privadas, deve-se buscar a menor tarifa ao consumidor ou uma maior
outorga ao poder concedente; o mais importante, entretanto, é que uma metodologia de revisão
tarifária bastante clara seja definida desde o momento da licitação, e que esta metodologia não
comprometa os benefícios alcançados pela competição no momento da disputa.
No caso das delegações diretas (a empresas estaduais ou municipais), deve-se sempre buscar a
menor tarifa ao consumidor. No entanto, o poder concedente deve estar disposto a invervir e
mesmo a cancelar eventuais delegações diretas que não respondam aos incentivos regulatórios,
sob pena de comprometer todo o objetivo da regulação econômica.
Ressalta-se que diferentes municípios no Brasil estão cancelando as operações das empresas
estaduais dominantes em suas áreas de concessão, ou para licitar o serviço, ou para assumí-los
diretamente. As agências reguladoras terão uma grande importância neste processo, já que por
ser este um serviço fundamental para a vida em sociedade, um marco regulatório coeso, claro e
robusto torna-se mandatório.
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RESUMO
O presente artigo analisou os principais aspectos que dificultam a integração entre o setor
elétrico e o setor de gás natural no Brasil, procurando evidenciar como os custos de transação
ocupam um papel central neste problema. Para tanto, foi apresentada uma breve revisão da
literatura relativa a Teoria dos Custos de Transação, analisando de que maneira fatores como
incerteza, especificidade dos ativos e frequência das transações podem interferir nos custos
transacionais entre os agentes, determinando, inclusive, a necessidade de estabelecimento
hierarquias e de estruturas de governança verticais. Também foram analisados os principais
aspectos econômicos e regulatórios presentes no setor elétrico e no setor de gás natural
brasileiro, apresentando as complexidades existentes na inserção da geração termelétrica a gás
natural no país, a destacar, a difícil conciliação entre a necessidade de flexibilidade na operação
das usinas vis a vis a viabilidade dos investimentos da indústria de gás natural. Através desta
análise, pode-se concluir que uma maior integração entre o setor de energia elétrica e o setor de
gás natural no Brasil não deve depender simplesmente da adoção / intensificação de pressões
competitivas, mas sim, através de um aparato regulatório mais adequado às características de
estrutura e de funcionamento destes dois setores no país.
PALAVRAS-CHAVE: Regulação, Políticas Públicas, Termelétricas, Custos de Transação,
Petrobras.
INTRODUÇÃO
O Brasil tem se tornado cada vez mais dependente da geração de energia elétrica por fontes
térmicas. A combinação de restrições ambientais para construção de hidrelétricas com grandes
reservatórios e a falta de novos potenciais hidráulicos a serem explorados, transformou a base de
geração de energia elétrica do país de eminentemente hídrica para hidrotérmica. Atualmente,
65% da capacidade de geração do país advêm de fontes hidráulicas e 28% de fontes térmicas
(ANEEL, 2015). Em 2001 esta proporção era, respectivamente, de 80% e 8% (ONS, 2015). Das
fontes térmicas que compõem a matriz elétrica nacional, em termos de capacidade instalada as
principais são: o gás natural (9%), os óleos diesel e combustível (5,5%) e o carvão mineral (2,5%).
Até 2023, o Ministério de Minas e Energia planeja uma expansão de 50% da capacidade
instalada de geração térmica do país, com uma adição de aproximadamente 8,9 GWatts1 no
parque gerador nacional. Deste acréscimo, o principal combustível utilizado deverá ser o gás
natural (BRASIL, 2014).
Apenas para efeito de comparação, as usinas de Itaipu e Belo Monte tem, respectivamente 14.000 GW e
11.000 GW de capacidade instalada.
1
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Seria de se esperar, portanto, que a regulação presente nos setores de energia elétrica e de gás
natural fosse capaz de permitir uma estreita integração entre estes setores. Entretanto, na prática
isto não tem ocorrido uma vez que a Petrobras, que é o principal agente do setor de gás natural
brasileiro, integrou também no escopo de suas atividades a geração de energia elétrica, podendo
arbitrar as condições do fornecimento do gás entre suas usinas e as demais concorrentes. Este
arranjo subverte uma premissa chave do setor, que prevê competição entre os geradores para
venda de energia elétrica às distribuidoras. Analisando o problema sob uma ótica mais voltada à
defesa da concorrência, estas dificuldades de integração resultariam da falta de dispositivos que
regulassem a atuação verticalizada de geradores nos leilões de energia elétrica. Entretanto,
quando se observa o caso com mais atenção, percebe-se a presença de fatores mais complexos
e abrangentes.
A despeito disso, como pode ser observado nos trabalhos de MIGUEL& NETO (2011), FARINA et.
al. (2011) e NETO (2013), a maioria dos estudos que abordam o tema o fazem numa perspectiva
mais voltada a analisar somente as distorções presentes nos leilões dos quais a Petrobras
participa, pouco se preocupando em investigar as determinantes econômicas, regulatórias e
institucionaisque agem sobre o fenômeno. Organizados sob a forma de indústrias de rede,
ambos os setores guardam características próprias, tais como elevados investimentos, grande
especificidade dos ativos e forte tendência à verticalização nas atividades. Tais características já
conferem naturalmente grande complexidade para sua articulação e integração. Entretanto,
existem outras peculiaridades neste caso que tornam este processo ainda mais problemático.
Diante disso, o objetivo geral deste artigo é analisar os principais aspectos que dificultam a
integração entre o setor elétrico e o setor de gás natural no país, evidenciando como os custos
de transação podem representar um componente decisivo neste processo. Para tanto, este
estudo está dividido em 4 partes. Após esta breve introdução, na seção seguinte serão tratados
os principais aspectos relativos à Economia dos Custos de Transação e sua relação com
hierarquias e estruturas de governança. Em seguida, na terceira parte, são analisados os
principais fatores que dificultam a integração entre os setores de energia elétrica e de gás natural
no Brasil, evidenciando as complexidades presentes na inserção da geração termelétrica a gás
natural no país e os altos custos de transação envolvidos neste processo. E por fim, na quarta e
última parte, serão apresentados os limites do atual modelo para contratação de termelétricas a
gás natural no Brasil, que em virtude desta conjunção de fatores tem uma forte tendência à
formação de arranjos verticais intrafirma para integração gás natural /energia elétrica.
CUSTOS DE TRANSAÇÃO E AS ESTRUTURAS DE GOVERNANÇA
A noção de custos de transação e sua relação com as estruturas de governança se apresentam
como conceitos extremamente úteis para compreender os problemas de integração entre o setor
elétrico e de gás natural no Brasil. Pondé (1994) define custo de transação como sendo o
dispêndio de recursos econômicos para planejar, adaptar e monitorar as interações entre os
agentes, garantindo que o cumprimento dos termos contratuais se faça de maneira satisfatória
para as partes envolvidas e compatíveis com a sua funcionalidade econômica. Portanto, os
custos de transação podem ser entendidos como os custos envolvidos na formulação e na
gestão de contratos formais ou informais entre os agentes, podendo variar significativamente
dependendo do ramo ou da atividade produtiva envolvida. De acordo com Williamson (1985), os
custos de transação são influenciados por 3 atributos: grau de especificidade dos ativos,
frequência nas transações e incerteza.
Para Williamson (1996), a especificidade de um ativo depende de fatores como seu (i) nível de
dedicação, decorrente da dificuldade de seu reaproveitamento em outras atividade que não
aquelas as quais foram inicialmente concebidos, (ii) da especificidade locacional ou geográfica,
devido aos elevados custosde remoção destas estruturas para utilizá-las em outros locais e (iii)
da necessidade de coordenação dos investimentos com outros segmentos da cadeia de
produção. A especificidade de um ativo também pode ser percebida quando se observa uma
perda significativa em seu valor no caso da cessão da transação pela qual ele foi concebido.
Quanto à frequência, Williamson chama a atenção para os custos provocados pela recorrência
das transações entre os agentes. Transações eventuais, mesmo na presença ativos específicos,
costumam incorrer em custos menores quando comparados aos gastos necessários para o
estabelecimento de controles para transações recorrentes. Portanto, a maior frequência nas
transações costuma acentuar a complexidade dos contratos, sendo maiores também os custos
de transação envolvidos.
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O terceiro atributo apontado pelo autor é a incerteza. Sob este aspecto, Williamson (1985) chama
a atenção para a presença pressupostos comportamentais que permeiam as relações
econômicas e que influenciam grandemente os custos de transação. O primeiro deles é a
racionalidade limitada decorrente do fato que a coleta e o processamento das informações por
parte dos agentes nunca é suficiente para prever ou antecipar as medidas corretivas necessárias.
O segundo pressuposto é o comportamento oportunista, que resulta da presença de assimetrias
de informação entre os agentes. Estes pressupostos contribuem para problemas como seleção
adversa e risco moral2 , ampliando as lacunas presentes nos contratos e elevando os custos de
transação. A figura I esquematiza a ação destes 3 atributos.
Figura I: Custos de Transação e seus atributos

Elaboração: autores
Para evitar ou minimizar estes efeitos, as empresas buscam estabelecer arranjos produtivos e
estruturas de governança, como forma de reduzir os custos de transação aos quais estão
sujeitos. Williamson (1985) apud Fiani (2002) classifica estas estruturas de governança da
seguinte forma:
A. Governança pelo mercado: adotada em situações onde não há grande especificidade nas
transações, não demandando grandes esforços em promover as relações hierárquicas entre
os agentes. Situação que se aproxima muito das relações de mercado puro;
B. Governança Trilateral: nela é exigida estabelecimento antecipado de uma terceira parte, tanto
na avaliação da execução da transação e em eventuais litígios, sendo mais indicada em
transações ocasionais, de nível médio ou mesmo alto de especificidade;
C. Governança Específica de Transação: diante da natureza das transações, há um risco
considerável de surgimento de conflitos de solução custosa, tendo como melhor solução o
estabelecimento de uma estrutura unificada e hierarquizada, que se intensifica de acordo com
a singularidade e especialização dos ativos em questão.
De modo esquemático, o quadro 1 sintetiza a tipificação das estruturas de governança descritas
por Williamson levando em conta a especificidade dos ativos e a frequência das transações.
Quadro 1: Características das transações

Risco moral pode ser entendido como uma forma de oportunismo pós-contratual da parte que possui
uma informação privada, podendo dela tirar proveito em detrimento da outra parte envolvida. Nestes
casos, a falta de uma constatação prática dos instrumentos contratuais, tais como a especificação clara
dos objetos envolvidos no contrato, o entendimento pleno das condições e dos atributos, bem como os
termos de transação, podem gerar procedimentos e comportamentos oportunistas. Já o conceito de
seleção adversa trata da possibilidade de uma parte contratual conhecer, antes da contratação, detalhes
que afetam a avaliação da transação e que são desconhecidos da outra parte. Neste sentido, a parte mais
informada em uma relação de transação pode decidir liberar sua informação privada de forma seletiva. Ver
mais em Viscusiet al. (1995).
2
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Fonte: Williamson (1996)
Deste modo, quanto mais para a direita e para a parte inferior da tabela maior será a tendência da
substituição das relações de mercado por transações intra firma, pois a combinação entre a
elevada especificidade dos ativos e a maior recorrência torna os custos de transação bastante
elevados. Por outro lado, transações ocasionais ou menos frequentes, especialmente em ramos
que não empreguem ativos específicos, não necessitariam de hierarquias ou estruturas de
governança internas à firma, sendo substituídas por soluções via mercado. Portanto, ativos
altamente específicos, frequência nas negociações, racionalidade limitada e comportamentos
oportunistas, elevam os níveis de incerteza, dificultando a contratualização, a gestão e o controle
das relações entre os agentes, forçando as empresas a estabelecer estruturas de governança
para dirimir este problema.
A contribuição de Williamson é especialmente importante para analisar ocaso que motiva este
estudo. Organizados sob a forma de indústrias de rede, pode-se perceber claramente nos
setores de energia elétrica e de gás natural a influência dos atributos descritos, determinando em
grande medida seu modo de organização produtiva. A elevada especificidade dos ativos e a
necessidade de articulação entre os diversos elos da cadeia de produção imprimem uma forte
tendência a formação de estruturas de governança específicas, verticalmente integradas, que
buscam não somente menores custos de transação, mas também os ganhos de escala e de
escopo delas decorrentes. Este processo também costuma produzir distorções como a
ocorrência de ganhos supra normais não repassados aos consumidores, subsídios cruzados e
mesmo práticas anti concorrenciais. Para corrigir estas distorções, a regulação costuma restringir
a participação de empresas em mais de um segmento da sua cadeia de produção. Neste sentido,
grande parte das reformas estruturais implementadas nos setores de infraestrutura a partir do
último quartel do século XX buscaram impor diferentes graus de desverticalização às indústrias
de rede, emulando a competição nos segmentos em que isso era possível, como nas atividades
de produção e comercialização, e incidindo uma forte regulação nas atividades típicas de
monopólios naturais, como os segmentos de distribuição e transporte.
Deste modo, a regulação se configuraria num modo de governança intermediária (Governança
Trilateral), criando mecanismos de coordenação complementares aos contratos privados e às
relações via mercado, nos quais se procura considerar as especificidades destes setores dentro
de uma ambiência minimamente competitiva, reduzindo incertezas e minimizando os custos de
transação entre os agentes. A este respeito, as reformas nos setores de energia elétrica e gás
natural no Brasil caminharam claramente nesta direção. A partir da década de 1990, foram
implementadas uma série de medidas com o fito de promover ganhos de eficiência através de
pressões competitivas e adaptar a regulação a este novo contexto. Para tanto foram segregados
os segmentos verticalizados, adotou-se o regime jurídico de concessões para exploração das
atividades, foi garantido o livre acesso às redes, implementada uma regulação tarifária mais clara
e transparente, além da criação de agências reguladoras3 com o mote de fiscalizar e regular estes
setores.
Assim, se por um lado, parte destas reformas desarticularam as estruturas de governança típicas
destas indústrias, trazendo maiores incertezas para as empresas que nelas atuam, por outro, o
aprimoramento institucional também buscou reduzir os maiores custos de transação emergentes
do novo modelo. Entretanto, a despeito destes esforços, as especificidades presentes nos
setores de energia elétrica e gás natural no Brasil são de tal ordem, que os modelos de
governança impostos pela regulação não tem sido capazes de integrá-los plenamente. Na seção
seguinte, serão analisadas quais especificidades contribuem para composição deste quadro.

3

Agência Nacional de Energia Elétrica e Agência Nacional do Petróleo.
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ELEMENTOS INIBIDORES DA INTEGRAÇÃO
De modo geral, além das dificuldades naturais de integração entre estes dois setores, é possível
identificar pelo menos 3 fatores que dificultam grandemente este processo no Brasil: (i) os
diferentes estágios de maturidade e concentração entre os dois setores, (ii) o modo de operação
das usinas termelétricas a gás natural no Brasil e (iii) a ausência de uma regulação inter setorial
mais apropriada para esta modalidade de geração.
MATURIDADE E CONCENTRAÇÃO: REFORMAS E AS PRINCIPAIS DIFERENÇAS
Para melhor compreender os diferentes estágios de maturidade e concentração entre os setores
de energia elétrica e de gás natural no Brasil e perceber como estas diferenças afetam sua
integração, é necessário fazer uma breve revisão quanto a formação destes setores no país e
suas recentes reformas.
A estrutura do setor elétrico brasileiro, até o inicio da década de 1990, se caracterizava pela
presença de monopólios verticalmente integrados, aglutinando as atividades de geração,
transmissão e distribuição de energia. Os agentes eram, na grande maioria, empresas estatais,
havendo uma reduzida participação do capital privado no setor. O planejamento e a expansão do
sistema eram determinados pelo governo e os investimentos na grande maioria eram suportados
por recursos oficiais ou por outros mecanismos de rapasse aos consumidores. Sua estrutura
industrial era constituída por diversas concessionárias de serviço público, agrupadas em três
categorias (PINTO JR. et al., 2007):
A. Supridoras regionais: subsidiárias da Eletrobrás como a CHESF, Furnas, Eletrosul e
Eletronorte, responsáveis pela operação de usinas geradoras e de grande parte das
malhas de transmissão existentes no país;
B. Concessionárias verticalizadas: empresas estaduais que atuavam nos segmentos de
geração, transmissão e distribuição, fazendo parte deste grupo empresas como CEMIG,
COPEL, CESP, CEEE, entre outras;
C. Empresas distribuidoras: empresas voltadas para o fornecimento de energia aos
consumidores finais, algumas delas atuando, excepcionalmente, também como geradoras.
Também fazia parte deste grupo, as concessionárias estatais e privadas presentes nos
estados.
A partir da década de 1990 o setor iniciou um amplo processo de reestruturação. Em 1995 foram
aprovadas novas regras quanto ao regime de exploração do serviço. A lei n° 8.987/95 disciplinou
o regramento das concessões de serviços públicos e de infraestrutura no país, enquanto que a lei
n° 9.074/95 disciplinou as normas para as outorgas e prorrogações das concessões e
permissões de serviço público que já estavam em operação. Também foram criadas duas figuras
jurídicas de grande importância dentro do novo modelo de organização do setor, o (i) o Produtor
Independente de Energia (PIE), que produz energia elétrica para comercializá-la no sistema por
sua conta e risco; e (ii) o Consumidor Livre, com a prerrogativa de adquirir energia fora do
mercado cativo das distribuidoras. Deste modo foram lançadas as bases para o um mercado
atacadista de energia elétrica no país.
A contratação de energia das distribuidoras e dos consumidores Livres passou a ocorrer
diretamente com os geradores, negociando livremente os montantes de energia que
necessitassem. Graças a este mecanismo, foi possível o ingresso da competição nos segmentos
de geração e comercialização de energia, até então inexistente em função da estrutura
verticalizada de várias empresas do setor. Institucionalmente, em 1996 foi criada a Agência
Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), em substituição ao Departamento Nacional de Águas e
Energia Elétrica (DNAEE). Em 1998 foram instituídos o Mercado Atacadista de Energia (MAE) e o
Operador Nacional do Sistema (ONS), responsável pela coordenação e controle da operação da
geração e da transmissão de energia elétrica no país. Importante destacar que todas estas
medidas buscavam estabelecer uma nova estrutura de organização ao setor, com a preservação
dos regimes monopolistas na gestão das redes de transporte (transmissão e distribuição) e a
efetivação de um mercado atacadista para que geradores e consumidores pudessem contratar
livremente os fluxos energéticos que transitam pelas redes de transporte. A Figura 2 ilustra a
transição entre as duas estruturas.
Figura 2: Mudanças estruturais na indústria elétrica brasileira
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Elaboração: autores
Assim, a estrutura verticalmente integrada deu lugar à outra mais horizontal, onde as atividades
de geração e comercialização passaram a ser competitivas e menos reguladas, enquanto que a
transmissão e distribuição, típicos monopólios naturais, foram submetidas à rígidas normas
tarifárias, de acesso às redes e de qualidade dos serviços.
Entretanto, a despeito de todas estas mudanças, o setor elétrico ainda não havia assumido seu
formato atual. Em 2001 o país foi surpreendido pela necessidade de um racionamento de energia
elétrica, evento conhecido como a “Crise do Apagão”. O novo modelo passou a ser fortemente
questionado, inclusive quanto aos benefícios econômicos anunciados pela introdução da
concorrência no setor (OLIVEIRA, 2011). Tolmasquin (2011) aponta que a estrutura resultante do
primeiro ciclo de reformas não foi capaz de equacionar questões como a confiabilidade no
suprimento, modicidade tarifária e universalidade dos serviços, necessitando de alterações
especialmente em seu arranjo institucional. Diante disto, em 2004 foi iniciado um novo
movimento de reformas. Parte do marco regulatório do setor foi alterado com a promulgação da
Lei nº 10.848 e do Decreto nº 5.163, que introduziram novas regras para a comercialização da
energia elétrica no país, buscando diminuir os riscos de falta de suprimento até então muito
presentes.As mudanças mais importantes se fixaram no mercado atacadista de energia, através
da adoção de leilões para contratação de energia por parte das distribuidoras para atender o
mercado regulado. Para dar suporte a este novo arranjo, foi necessário fortalecer o aparato
institucional vigente à época com a criação de novos agentes institucionais, dentre os quais se
destacam o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE), a Câmara de Comercialização
de Energia Elétrica (CCEE) em substituição ao MAE e a Empresa de Pesquisa Energética (EPE).
Autores como Tolmasquim (2011), Nery (2012), entre outros, destacam que graças a estas
reformas foi possível introduzir uma maior competitividade resultando em benefícios para o setor.
Neste sentido, os leilões de energia assumiram um papel importante e permitiram a criação das
condições necessárias para a expansão da capacidade da geração do país de modo eficiente e
seguro. Prova disto que, a partir de 2005 a expansão da geração e da transmissão tem sido
contratada através de leilões promovidos pela ANEEL de modo contínuo e sem sobressaltos.
Entretanto, questões como tarifas elevadas, o peso excessivo dos impostos e a incidência de
vários encargos setoriais sobre os consumidores e usuários, além da possibilidade o risco de
novos racionamentos, indicam que o modelo ainda carece de aprimoramentos (OLIVEIRA, 2011)4 .
De qualquer modo, vale ressaltar que o setor elétrico brasileiro apresenta uma estrutura
consolidada, sendo a segunda principal fonte de energia utilizada no país, representando 17% da
matriz energética nacional (EPE, 2014). A demanda por energia elétrica é diversificada entre os
Uma mudança recente no setor, e que a despeito da importância, não interfere no problema analisado por
este estudo, foi a antecipação da prorrogação das concessões de geração, transmissão e distribuição,
outorgadas anteriormente em 1995 e que teriam seu vencimento em 2015. Pela legislação atual, estas
concessões deveriam ser relicitadas ao final do prazo da concessão, contudo, justificando através do risco
de “descontinuidade” dos serviços, o governo emitiu a Medida Provisória Nº 579/2012, o Decreto Nº
7.803/2012 e a Lei Nº 12.783/2013 prorrogando antecipadamente as referidas concessões por mais trinta
anos, para aqueles concessionários que aceitassem as novas regras propostas. Só no segmento de
geração, a capacidade instalada com concessões vincendas até 2017 representava aproximadamente 20%
do parque gerador brasileiro. Os concessionários que aderiram ao programa tiveram a energia de suas
usinas alocadas para as distribuidoras através de cotas, ficando fora dos ambientes de comercialização.
Com relação ao modelo de comercialização existente, a medida não trouxe mudanças, mantendo
inalteradas as condições vigentes.
4
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segmentos residencial, comercial, industrial e consumidores livres. O mercado atacadista de
energia elétrica é representativo e responde por quase um quarto de toda energia elétrica
comercializada no país (CCEE, 2015). Este grande número de consumidores livres enseja um
complexo sistema de comercialização e contabilização de energia, típico de mercados mais
maduros. Do ponto de vista operativo, a atuação centralizada e independente das usinas e linhas
de transmissão por parte do ONS permite a maximização dos recursos energéticos do sistema,
proporcionando ganhos de coordenação importantes5 .
Quanto ao setor de gás natural, é possível perceber uma série de diferenças, a começar por sua
menor representatividade na matriz energética nacional, sendo responsável por 7 % do
suprimento de energia do país. A combinação de baixa disponibilidade de reservas e a maior
facilidade de acesso a outras fontes, como a energia elétrica, acabaram por conter o
desenvolvimento da indústria do gás natural no Brasil até o inicio da década de 1980, atrasando
seu desenvolvimento (ANP, 2009).Somente após a descoberta de reservas de petróleo e gás na
Bacia de Campos e, posteriormente, com a delegação do monopólio da distribuição de gás aos
Estados conferido pela Constituição Federal de 1988, é que o setor apresentou os primeiros
avanços(PINTO JR. et al.,2007).
Sua reestruturação institucional e produtiva também teve inicio em meados da década de 1995 e,
aos moldes do setor elétrico, objetivava promover um ambiente capaz de estimular a
concorrência e promover novos investimentos (ALVEAL,1998). Um marco importante deste
processo foi a Lei nº 9.478 de 1997, mais conhecida como Lei do Petróleo, que ratificou a
propriedade da União sobre os depósitos de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos.
Também foi criada a Agência Nacional do Petróleo (ANP), com a função de promover a regulação,
a contratação e a fiscalização do setor. No tocante ao estímulo à competição, determinou-se a
separação das atividades ao longo da cadeia, desagregando as etapas de produção, transporte e
distribuição de gás natural, bem como a permissão de acesso a terceiros nas infraestruturas de
transporte. No que tange a expansão da oferta, um evento importante para o setor foi a
importação de gás da Bolívia que, através da operação do Gasoduto Bolívia- Brasil (GASBOL) a
partir de 1999, aumentou significativamente a oferta de gás natural no país. Do lado da demanda,
o Programa Prioritário de Termeletricidade (PPT) também representou um marco importante para
o setor, pois tinha como mote incentivar o investimento necessário à implantação de usinas
termelétricas à gás natural devido seu grande consumido do insumo, permitindo ancorar parte da
demanda do energético no país.
Entretanto, mesmo com todas estas mudanças, os resultados obtidos ao longo da década de
2000, em termos de aumento da competição e na atração de novos investidor esse mostraram
limitados, denotando que o marco regulatório até então estabelecido foi incapaz de tratar
adequadamente das especificidades da indústria do gás natural brasileira. Sob este aspecto,
Ferraro (2010) aponta para dois problemas que contribuíram muito para este resultado: (i) a
manutenção da estrutura industrial pré-existente, que impunha severas barreiras à novos agentes
no setor, especialmente no segmento de transporte e (ii) a grande assimetria de custos de
transação entre as empresas, beneficiando a Petrobras em detrimento de potenciais entrantes.
Portanto, a liberalização do ingresso de novos agentes na indústria de gás natural nacional foi
incapaz de estimular a competição, uma vez que a posição privilegiada da Petrobras, herdada do
monopólio estatal, desencorajou o ingresso de novos investimentos.
Para tentar corrigir alguns destes pontos, em 2009 foi promulgada a Lei nº 11.9096 ,
desencadeando um novo conjunto de reformas especialmente em seu segmento midstream,
disciplinando as atividades de tratamento, processamento, estocagem, liquefação,
regaseificação e comercialização. Medidas como o estabelecimento de um regime de
concessões para a exploração das atividades, a regulação dos contratos de concessão, a
adoção de mecanismos de concurso aberto (chamada pública), a regulação do livre acesso, entre
outras, foram implementadas com o objetivo de reafirmar a necessidade de aumento da
competitividade e proporcionar um incremento dos investimentos no setor. Porém, a despeito
das mudanças introduzidas pelo novo marco regulatório, a estrutura do setor apresentou poucas
mudanças.
Atualmente, 98% da produção nacional está concentrada em apenas dez produtores, sendo que
a Petrobras responde por 82% deste total. Além disso, a empresa possui quase 100% da
Segundo Pires (2005), a coordenação proporcionada pelo ONS equivale a um acréscimo de 20% na
capacidade instalada do sistema.
5

6

6Regulamentada em parte pelo Decreto nº 7.382 de 2 de dezembro de 2010.

898

IX Congresso Brasileiro de Regulação e 3º ExpoABAR

infraestrutura de transporte nacionale 51% da infraestrutura de importação (GASBOL). No
segmento de distribuição de gás natural, detém participação acionária em quase todas as
distribuidoras país (ANP, 2011). No tocante ao mercado consumidor nacional, observa-se
também uma grande concentração, com o setor industrial respondendo por aproximadamente
43% de todo o consumo nacional insumo e a produção de eletricidade por 47%. Para os demais
segmentos como o automotivo, o residencial e o comercial a participação na demanda é
bastante modesta, representando, respectivamente, 5%, 0,9% e 0,8% do total consumido no
país (EPE, 2014). Importante destacar, que esta estratificação torna o setor muito vulnerável à
flutuações na demanda dos dois principais grupos consumidores. Diferentemente do setor
elétrico, o mercado atacadista de gás natural ainda é incipiente e o setor sequer conta com a
operação centralizada aos moldes do ONS.
Portanto, a despeito das semelhanças institucionais, os estágios de desenvolvimento entre os
setores no Brasil são discrepantes. O quadro 2 traça um comparativo buscando evidenciar as
diferenças de maturidade através de alguns marcos e características entre os dois setores.
Quadro 2: Comparativo entre os setores de energia elétrica e gás natural no Brasil
Setor Elétrico
Tipo de indústria
Participação
na
Energética Nacional

Indústria de Rede
Matriz

Setor de GN
Indústria de Rede

17%

7%

Agência Reguladora

ANEEL- instituída em 1996

ANP- instituída em 1997

Produção

Mais pulverizada,
m a i o r
participação de capital privado

Concentrada grandemente sobre a
Petrobras

Consumo

Diversificado
entre
as
diferentes classes de consumo

Concentrado no setor industrial e
termelétrico

Consumidor livre

Instituído em 1995

Instituído em 2009

Mercado Atacadista

Robusto, responsável por quase um
quarto da eletricidade
comercializada no
país

Estágio
inicial,
representativo

Operação centralizada

ONS

Não há

Livre acesso

Regulado desde 1995

Regulado somente a partir de
2009

pouco

Elaboração: autores
Comparativamente, as reformas institucionais ocorreram sempre de modo antecipado no setor
elétrico, para depois ocorrerem depois no setor de gás natural. Em alguns casos, como na
criação da figura do Consumidor Livre e na garantia ao livre acesso às redes, a implantação das
medidas se deu no setor de gás natural quase 14 anos depois. Além disso, a estrutura produtiva
mais pulverizada, o consumo diversificado e o mercado atacadista representativo são outros
sintomas do maior grau de maturidade em que se encontra o setor elétrico brasileiro. Estes
diferentes estágios de desenvolvimento e concentração dificultam a integração entre os setores,
pelo menos, por duas razões.
Primeiramente, a concentração verificada na produção e no transporte do gás natural no país,
gerando uma grande assimetria entre a Petrobras e os demais agentes. Tal fato amplia as
incertezas para contratação do gás por parte dos geradores termelétricos, uma vez que há um
forte acoplamento do setor às decisões da estatal, ficando restritas as alternativas no
fornecimento de gás natural por outros fornecedores. A despeito das reformas implementadas,
esta estrutura não foi alterada significativamente e não deve apresentar grandes mudanças no
curto e médio prazo. Vale lembrar que esta concentração é uma característica decorrente do
modelo de implantação do setor no Brasil, que foi constituído através de um monopólio estatal
verticalizado necessário para viabilizar o estabelecimento da indústria através dos seus ganhos
de escala, de coordenação e der edução de custos de transação.
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O segundo ponto é a forte dependência do setor em relação à demanda de gás natural dos
segmentos industrial e de geração de eletricidade. Importante destacar, que por serem grandes
consumidoras de gás natural, as termelétricas comumente desempenham um papel importante
para a viabilização da implantação da infraestrutura de redes, ancorando a demanda do insumo
em função da larga escala que exigem. Nestes casos, costumam surgir também novas
oportunidades para a ocupação da infraestrutura, aproveitando as economias de escopo
decorrentes deste processo. Entretanto, a geração termelétrica no Brasil é preponderantemente
complementar à geração hidráulica, fazendo com que estas usinas operem de modo flexível, o
que produz grande volatilidade na demanda. Entretanto, a despeito de existirem instrumentos
contratuais que protejam o supridor e o transportador do gás natural destes efeitos7 , as
incertezas quanto a efetiva ocupação da infraestrutura estão sempre presentes. Além disso,
exceto pelo segmento industrial, as demais classes de consumo tem uma participação na
demanda bastante reduzida, dificultando a alocação deste excesso de capacidade para outros
segmentos.
Portanto, seja sob a ótica do gerador termelétrico ou do supridor do gás natural, os diferentes
níveis de desenvolvimento e concentração entre os dois setores produzem um conjunto de
incertezas que permeiam a atuação destes agentes. Soma-se a isso, a elevada especificidade
dos ativos envolvidos e a necessidade de contratos de longo prazo para viabilizar os
investimentos, e o resultado são custos de transação bastante elevados, resultando na formação
de estruturas de governança mais rígidas e verticalizadas.
MODO DE OPERAÇÃO DAS USINAS TERMELÉTRICAS NO BRASIL
O órgão responsável pela operação, coordenação e controle das usinas e linhas de transmissão
no Brasil é o Operador Nacional do Sistema (ONS). Dentro do modelo institucional do setor, o
ONS atua de modo independente buscando otimizar os recursos eletro-energéticos do sistema
através de um ponto ótimo entre o custo mínimo de geração e a gestão dos níveis dos
reservatórios.Suas decisões estão acopladas no tempo, sendo necessário avaliar as
consequências futuras de uma decisão presente, que se traduz em escolher entre o benefício
presente do uso da águaversus o benefício futuro de seu armazenamento (PEREIRA, 2006). A
Figura 2 ilustra este problema no horizonte de decisão do operador.
Figura 2: Função de custos imediatos versus função de custos futuros

Fonte: Silva (2001)

Dois instrumentos muito usuais nestes casos são as clausulas “take-or-pay” e “ship-or-pay”. Tais
cláusulas representam um instrumento financeiro para reduzir a volatilidade da remuneração do produtor e
do transportador do gás. Nos contratos que possuem cláusulas de take-or-pay, o comprador do gás é
obrigado a comprar um montante de gás natural pré-determinado, definido como um percentual associado
ao total contratado, que representa um volume mínimo determinado de gás mensal e anual, seja o gás
consumido ou não. Na cláusula ship-or-pay , o consumidor do gás contrata um percentual fixo da
capacidade de transporte do gasoduto ou da infraestrutura do transporte, independente do volume
transportado. Importante ressaltar que se por um lado estas cláusulas trazem certeza necessária para
viabilizar a produção, por outro elas oneram consideravelmente os custos das Usinas Térmicas.
7
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A figura 2 mostra que o benefício de um custo imediato baixo, representado pela Função de
Custo Imediato (FCI), deve ser avaliado diante da possibilidade de elevação dos custos futuros
representados pela Função de Custo Futuro (FCF) em função de um volume final de
armazenamento menor. Por outro lado, custos elevados no presente podem ser compensados
com a redução dos custos de geração no futuro em função de um maior volume final de
armazenamento. Deste modo, quando da escolha sobre quais usinas devem ser acionadas, a
decisão do operador consiste em quanto turbinar de água dos reservatórios e/ou quanto gerar
através de usinas térmicas, devendo ponderar os custos futuros e imediatos de operação.
Para tomar estas decisões o ONS aciona as usinas seguindo uma ordem crescente de Custos
Marginais de Operação (CMO)8, até que a demanda do sistema seja plenamente atendida. Na
prática, o operador avalia dentre as usinas disponíveis em seu deck de operação, qual apresenta
o menor CMO para aquele momento, procedendo então o seu despacho. No caso das
termelétricas, o principal componente do CMO são os gastos com combustível (gás natural,
carvão ou óleo combustível, entre outros) acrescidos dos custos de depreciação dos
equipamentos, operação e manutenção das plantas geradoras. Para as hidrelétricas, porém, o
cálculo do CMO é bem mais complexo, pois, para estas usinas, o custo do combustível é no
presente praticamente nulo e seus custos associados à manutenção e operação também são
bastante reduzidos. Assim, se o ONS tomasse como base para sua operação o custo da água
como sendo próximo de zero, os reservatórios das usinas seriam rapidamente esgotados,
levando o sistema a um risco crítico de racionamento. Para evitar esta distorção, é atribuído à
água um custo de oportunidade, conferindo-lhe assim um valor que representa o “desestoque”
incremental dos reservatórios (SILVA, 2001).
A valoração atribuída à agua armazenada nos reservatórios resulta de modelos de previsão que
consideram uma gama enorme de informações, como as séries históricas relativas às afluências
nas bacias hidrográficas do país dos últimos 80 anos, condições hidrológicas atuais, preços dos
combustíveis, disponibilidade de equipamentos no sistema, necessidades energéticas e elétricas
futuras, entrada em operação de novos empreendimentos de geração e transmissão, entreoutros.
Assim, obtém-se o Custo Marginal de Operação que reflete o valor implícito da água armazenada
podendo compará-la com custo marginal das usinas termelétricas no momento da operação do
sistema (BRANDÃO, 2009).
Assim, em períodos de hidrologia favorável o CMO calculado para as usinas hidrelétricas tende a
assumir valores reduzidos. Neste cenário, as térmicas por apresentarem CMOs mais elevados
são despachadas ao mínimo. Por outro lado, quando o regime hidrológico não é favorável ou
diante de alguma restrição do sistema, o CMO das hidrelétricas se eleva, entrando na ordem do
mérito econômico as usinas térmicas, que são despachadas pelo ONS para garantir o
atendimento às cargas do sistema numa escala crescente de custos de operação. Portanto, com
base nos custos de geração apresentados pela usinas termelétricas e na precificação atribuída a
um eventual déficit de energia, o operador do sistema determina quanto de energia hidráulica e
quanto de energia térmica deve ser gerada em cada momento da operação (SILVA, 2001). Como
a base de geração é predominantemente hídrica, esta complementaridade permite que se gere
eletricidade a custos mais baixos em boa parte do tempo9 , conferindo mais segurança no
suprimento nos períodos em que é preciso. Entretanto, este caráter intermitente provoca grande
volatilidade nos montantes de energia térmica gerada, que pode apresentar grandes variações
entre um ano e outro ou mesmo durante os meses do ano. Na figura abaixo é possível observar
um exemplo desta variação, se valendo da comparação entre dois anos com cenários
hidrológicos distintos.
Figura 3: Geração térmica no Brasil – em GWh

Custo Marginal de Operação representa o custo adicional em Reais (R$) para a geração de um de 1
megawatt para o sistema.
8

Importante destacar que o CMO para as usinas hidrelétricas representa apenas um parâmetro virtual para
comparação com o custo das térmicas, não sendo repassado este valor através das tarifas.
9
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2010
125.635

2014

39.507

Fonte: ONS Elaboração: autores
Como se pode perceber, o montante de geração térmica em 2014 foi três vezes maior que em
2010. Esta diferença se deve, em grande medida, porque em 2010 o regime de chuvas foi
favorável, determinando um despacho termelétrico menor. Em 2014, porém, as chuvas ocorreram
bem abaixo da média, o que exigiu uma maior complementação da termeletricidade à base
hídrica. Tal variação, que não é incomum dentro da operação do sistema, representa um
problema para o dimensionamento da infraestrutura do gás, que deve prever uma capacidade de
transporte e processamento elevada para o atendimento destas usinas, mas que muito
frequentemente não é ocupada na sua plenitude em razão do despacho hidrotérmico.
Além disso, nos períodos em que há intensificação no uso do insumo, a infraestrutura também
pode se revelar insuficiente, expondo os geradores à incertezas quanto o pleno atendimento no
fornecimento do gás. Recentemente, isto ficou evidenciado em 2 momentos. Primeiro, no final de
2006, quando o ONS realizou um teste de disponibilidade das termelétricas que utilizam gás
natural como combustível. O resultado foi uma geração em média 43% abaixo da programada
para o conjunto das usinas em teste, sendo que 85% deste total foi motivado pela
indisponibilidade de gás natural (ANP, 2007). Pouco depois, no final de 2007, foi realizado novo
teste, onde estas usinas foram despachadas simultaneamente para verificar novamente a
capacidade real de fornecimento do gás e mais uma vez verificou-se a impossibilidade de
atendimento simultâneo a todas as classes de consumo. Outro elemento de incerteza neste
cenário é a dependência do país do gás importado da Bolívia, que hoje representa cerca de 30%
da oferta nacional do insumo (MME, 2014) e está sujeito à frequente instabilidade políticoinstitucional daquele país.
Assim, a despeito das vantagens em termos de segurança energética e de custos de geração, a
preponderância hídrica da matriz elétrica nacional representa elemento complicador para o
processo de integração entre industriais de energia elétrica e de gás natural no Brasil. O fato de
não operarem na base do sistema, sendo acionadas somente quando necessário, representa um
elemento complicador para o dimensionamento e a ocupação da infraestrutura gasífera no país.
Por outro lado, os geradores, mesmo que de posse dos contratos de suprimentos de gás, não
estão totalmente livres de uma eventual falta do combustível nos períodos em que a sua
demanda se encontrar aquecida.
Portanto, o modo de operação das termelétricas a gás natural no país expõe um ambiente de
incertezas que, em grande medida, resulta da oposição de interesses entre o setor elétrico e o de
gás natural, onde o primeiro requer flexibilidade para operação das usinas e o segundo necessita
de demanda firme para viabilização dos investimentos. Estes interesses difíceis de serem
conciliados, elevam os custos de transação entre os agentes ensejando o estabelecimento
estruturas de governança mais rígidas e verticalizadas.
AUSÊNCIA DE REGULAÇÃO INTER SETORIAL
Araújo Jr. (2005) destaca que a regulação dos setores de infraestrutura apresenta um elevado
grau de complexidade para a administração pública na superação de três grandes desafios: gerar
grandes volumes agregados de investimentos, assegurar as condições institucionais compatíveis
com a formação de configurações eficientes em cada setor e impedir condutas empresariais
contrárias ao interesse público. Neste sentido, ao se observar as mudanças no aparato
regulatório e institucional do setor elétrico e de gás natural ocorridas nas ultimas duas décadas,
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percebe-se que, em maior ou menor grau, estes objetivos tem sido perseguidos. Entretanto, este
processo tem ocorrido em paralelo, onde cada setor tem estabelecido seu regramento de modo
independente, com timings diferentes, resultando num vazio regulatório em que se encontra a
geração termelétrica a gás natural no Brasil.
A despeito disso, é importante reconhecer que alguns dispositivos, criados no âmbito específico
de cada setor, tem contribuído para promover uma maior aproximação destes ramos. Um
exemplo disso são os contratos por disponibilidade10 , que permitiram que os riscos de geração
deixassem de ser totalmente alocados sobre os geradores. Este mecanismo representou um
importante instrumento para a consolidação das usinas térmicas a gás natural dentro da matriz
elétrica do país, pois distribuiu parte dos custos de contratação do gás sobre os consumidores
de energia elétrica. Contudo, medidas como esta não devem ser suficientes para promover a
plena integração entre os dois setores. A este respeito, Colomer&Hallack (pág. 602, 2012)
destacam que a regulação deve buscar a criação de mecanismos alternativos de coordenação
que sejam complementares aos contratos, reduzindo os riscos e consequentemente os custos de
transação entre os agentes. Deste modo, diante da ausência de regulamentos que considerem de
maneira apropriada as especificidades desta modalidade de geração no Brasil, dificilmente este
processo ocorrerá sem o estabelecimento de estruturas de governança mais rígidas e especificas
como as que têm se verificado.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente artigo buscou analisar os principais aspectos que dificultam a integração entre o setor
elétrico e o setor de gás natural no Brasil, procurando evidenciar como os custos de transação
ocupam um papel central neste problema. Diante disso, foram apontados três determinantes
que, combinados com as características naturais destes segmentos, contribuem decisivamente
para as dificuldades de integração. São eles: os diferentes estágios de maturidade e
concentração entre os setores de energia elétrica e gás natural no país, a maneira como as
termelétricas a gás natural operam no país, e a ausência de um aparato regulatório apropriado
que contemple as especificidades desta modalidade de geração no país.
Com relação ao primeiro determinante, após um breve histórico sobre as mudanças recentes nas
estruturas dos dois setores, foi destacado de que maneira a forte assimetria da Petrobras em
relação aos demais agentes e a demanda concentrada e pouco diversificada do gás natural no
Brasil inibem a integração entre os dois setores. Quanto ao modo de operação das usinas,
buscou-se evidenciar as complexidades presentes na operação do sistema elétrico brasileiro,
ressaltando o papel complementar da geração termelétrica a gás natural no país e a dificuldade
em conciliar a necessidade de flexibilidade na operação das usinas versus a viabilidade dos
investimentos da indústria de gás natural. Quanto a ausência de uma regulação apropriada
ressaltou-se que, a despeito de existir um aparato que regule esta modalidade de geração, ele
não tem sido capaz de proporcionar a coordenação necessária para melhor permitir a integração
entre os dois setores.
Importante destacar que estes três determinantes resultam, em maior ou menor grau, na
ampliação das incertezas sobre os agentes com conseqüente aumento dos custos de transação.
Soma-se a isso, a presença de ativos altamente específicos, os elevados investimentos e a
necessidade de articulação entre os diversos segmentos da cadeia de produção, e o resultado é
o surgimento de arranjos produtivos que tendem a formação de estruturas verticalizadas. A este
respeito, por mais que os custos de transação não possam ser apontados como as únicas razões
para a verticalização verificada na geração termelétrica a gás natural no Brasil, é inegável a sua
importância no estabelecimento deste fenômeno. Neste sentido, Joskow (2010, pág. 584)
destaca que “... The overwhelmingly conclusion of this large number of empirical studies is that
specific investiments and other attributes that aﬀect transation costs are both statitically and
economically important causal factors influencing the decision to vertically integrate ”.
Diante disso, a simples intensificação da concorrência, com restrições à atuação da Petrobras
nestes leilões, não deve ser capaz de permitir uma maior integração entre os setores de energia
elétrica e gás natural no Brasil. Sob este aspecto, importante lembrar que diante das
Nesta modalidade de contratação o gerador não vende a energia, mas sim a disponibilidade da usina
para o sistema. Deste modo, se estabelece uma relação contratual semelhante a um arrendamento em que
o investidor recebe um valor fixo para disponibilizar uma determinada capacidade de geração ao sistema,
tendo reembolsado seus custos variáveis de operação quando a usina é despachada ou o custo de
exposição ao mercado de curto prazo quando usina não entra na ordem de mérito do despacho do ONS.
10
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características assumidas por estes setores no Brasil e do modo de operação destas usinas,
surgem dúvidas quanto a capacidade do mercado em preencher os espaços que seriam
deixados pela estatal. Por outro lado, a manutenção das condições atuais de competitividade
nestes leilões pode levar a Petrobras a ter uma concentração ainda maior neste segmento,
passando a atuar como um monopolista também na geração termelétrica, e o que é pior, sem
uma regulação adequada. De qualquer modo, independente do caminho que se adote, as
medidas e serem tomadas no sentido de promover uma maior integração entre os dois setores
devem buscar uma redução das incertezas entre os agentes com consequente redução dos
custos de transação envolvidos.
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RESUMO
Diante do atual cenário, a utilização e a interpretação de indicadores, como mecanismos de
avaliação do desempenho e da qualidade dos serviços prestados em saneamento básico,
permitem o constante monitoramento, fiscalização e análise desses serviços, bem como, seu
aprimoramento, acompanhamento da execução de metas de Contratos de Concessão e/ou dos
Planos Municipais de Saneamento Básico – PMSB. Desta forma este estudo objetiva, além de
identificar e disseminar as melhores práticas, efetuar a comparação dos resultados, induzir a
melhoria da eficiência a partir do momento em que cada prestador buscar o progresso constante
de seus indicadores. Esta ferramenta elaborada pela Agência Reguladora é composta por um
conjunto de indicadores que tem como finalidade o mapeamento de riscos e a verificação dos
controles utilizados pelos prestadores, além de indicar melhorias nos processos que poderão ser
adotadas por estes, classificando‐os conforme seu nível de representatividade. Cada indicador
contribui para a quantificação da qualidade dos serviços sob um determinado ponto de vista,
numa dada área e durante um dado período de tempo. A metodologia desenvolvida poderá
também ser utilizada como ferramenta para determinação dos fatores de eficiência quando dos
reajustes e revisões tarifárias.
Palavras-chave: Indicadores, Prestadores de Serviços, Planos Municipais de Saneamento
Básico, Metas, Regulação.
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INTRODUÇÃO
Como Marco Regulatório, na questão do Saneamento Básico no país, a Lei Federal nº 11.445
trouxe mudanças significativas para a prestação dos serviços de saneamento básico, sendo que
uma das principais foi a separação das funções de planejamento, regulação e prestação
(operação) dos serviços. Como um dos instrumentos da Lei Federal nº 11.445, surge o Plano
Municipal de Saneamento Básico - PMSB, através do qual os Municípios podem elaborar seu
planejamento para um determinado cenário no horizonte de tempo.
Para bem desempenhar as competências que lhe foram atribuídas e com fundamento no artigo
23 da Lei Federal nº 11.445/07, a Agência Reguladora controla, regula e fiscaliza a prestação dos
serviços públicos especialmente de serviços de saneamento básico, para os quais recebeu
delegação:
“A Entidade Reguladora editará normas relativas às dimensões
técnica, econômica e social de prestação dos serviços, que
abrangerão, pelo menos, os seguintes aspectos: I - padrões e
indicadores de qualidade da prestação dos serviços”. (Lei nº
11.445/2011 – Cap. V , art.23).
A Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental, o Ministério das Cidades, gere o Sistema
Nacional de Informações sobre Saneamento ‐ SNIS (SINISA), e realiza anualmente pesquisa junto
aos prestadores de serviços de saneamento, com coleta de dados e informações do setor. A
ABAR também, através de sua Câmara Técnica de Saneamento, a Associação Brasileira de
Agência de Regulação, elegeu os principais indicadores do SNIS, para servir de referencia no
acompanhamento da prestação dos serviços de água e esgoto com foco nas ações regulatórias.
Essa proposta de padronizar os indicadores, a todos os Entes Reguladores associados a ABAR,
tem como objetivo avaliar os processos de maneira uniforme. Dessa maneira, a Agência
Reguladora desenvolveu a metodologia para a Avaliação de Desempenho da Prestação de
Serviços via acompanhamento da evolução desses indicadores.
METODOLOGIA
Esta ferramenta elaborada pela ARIS é composta por um conjunto de indicadores que tem como
finalidade o mapeamento de riscos e a verificação dos controles utilizados pelos prestadores,
além de indicar melhorias nos processos que poderão ser adotadas por estes, classificando‐os
conforme seu nível de representatividade. Cada indicador contribui para a quantificação da
qualidade dos serviços sob um determinado ponto de vista, numa dada área e durante um dado
período de tempo.
A utilização e a interpretação de indicadores, como mecanismos de avaliação do desempenho e
da qualidade dos serviços de saneamento, permitem o constante monitoramento, a fiscalização e
análise desses serviços, bem como, seu aprimoramento, o acompanhamento da execução de
metas de Contratos de Concessão e/ou dos Planos Municipais de Saneamento Básico - PMSB,
identificar e disseminar as melhores práticas, a comparação dos resultados via metodologia de
benchmarking, por exemplo, podendo induzir a melhoria da eficiência, a partir do momento em
que cada prestador buscar o progresso constante de seus indicadores. Esta metodologia
também pode ser utilizada como ferramenta para determinação dos fatores de eficiência quando
dos reajustes e revisões tarifárias.
Indicadores Definidos pela ARIS
Na definição dos indicadores buscou-se cobrir as dimensões mais relevantes da prestação dos
serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, com o objetivo de garantir que as
informações mais significativas para a regulação sejam contempladas, conforme recomendado
pela Câmara Técnica de Saneamento da ABAR. Na Erro! Fonte de referência não encontrada.,
são apresentados os principais temas de abordagem na sua dimensão e descrição.
Código

C

Dimensões

Descrição

Contexto

Itens que explicam o contexto do município, mas que fogem da gerência do
Prestador de serviços. Apontam fatores que podem influenciar as variáveis e
indicadores avaliados nas outras dimensões.
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E

Eficiência

Permitem a avaliação da eficiência dos operadores em cada um dos
municípios.
Importantes instrumentos para introdução de padrões de desempenho.

F

Econômico-Financeiro

Se propõem a analisar a situação econômico-financeira da prestação dos
serviços nos municípios.

Q

Qualidade

U

Universalização

Possibilitam verificar se os padrões de qualidade mínima estabelecida
pela normatização é atendida em cada um dos municípios.
Demonstram a abrangência dos serviços. Instrumentos para a introdução e
avaliação de políticas públicas no sentido da universalização.

Figura 1: Dimensões e descrição dos Indicadores de Desempenho
Para compor a classificação dos indicadores, foram estabelecidos parâmetros que têm como
principais referências, a Portaria nº 2.914 do Ministério da Saúde e as metas apresentadas no
Plano Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB) para a região Sul, publicado em 2013 pelo
Ministério das Cidades.
Quanto à parametrização dos indicadores de desempenho utilizada, propõe-se a classificação
dos indicadores em cores, que pode ser considerada uma técnica de estímulo à participação
social, especialmente no que diz respeito à facilidade com que o leitor terá de entender a
informação fornecida, despertando o lado crítico e reflexivo de quem a está recebendo. Este
método permite, com bastante simplicidade, compreender o resultado da avaliação dos serviços,
mesmo que o interlocutor tenha conhecimentos limitados sobre o setor de saneamento.
Cada Indicador de Desempenho possui uma fórmula de cálculo, onde estão evidenciadas todas
as informações e dados necessários para sua determinação. Para fins de comparação, a ARIS,
como parte desta metodologia de avaliação, definiu intervalos e limites quantitativos para cada
um dos indicadores, os quais foram divididos em níveis distintos: “Ideal”, “Satisfatório”,
“Insatisfatório” e “Não Informado”, representados por diferentes cores, conforme ilustrado a
seguir:
Ideal: Cenário Normativo /PLANSAB/ Região Sul.
Satisfatório: Cenário superior ao referenciado no SNIS 2010 para o Estado de Santa Catarina.
Insatisfatório: Cenário inferior ao referenciado no SNIS 2010 para o Estado de Santa Catarina.
X

Não Informado: Que não foi respondido, não comunicado pelo Prestador; não se tem informação.

Nesse sentido, os indicadores estão agrupados nas cinco dimensões distintas, já citadas, bem
como a sua definição, conforme segue abaixo:

• Universalização: Índice de Atendimento Urbano de Água (IN023); Índice de Atendimento
•
•
•
•

Urbano de Esgoto em Relação ao Atendimento com Abastecimento de Água (IN024); Índice
de Tratamento de Esgoto (IN016).
Eficiência: Índice de Perdas na Distribuição (IN049); Índice de Produtividade de Pessoal
Total (IN102); Índice de Despesa por Consumo de Energia Elétrica nos Sistemas de Água e
Esgotos (IN060); Despesa de Exploração por m³ Faturado (IN026); Despesa Média Anual por
Empregado (IN008).
Qualidade: Índice de Hidrometração (IN009); Índice de Macromedição (IN011); Incidência
das Análises de Coliformes Totais Fora do Padrão (IN084); Extravasamentos de Esgotos por
Extensão de Rede (IN082).
Econômico Financeiro: Tarifa Média Praticada (IN004); Margem de Despesa de Exploração
(IN030); Índice de Evasão de Receitas (IN029).
Contexto: Extensão da Rede de Água por Ligação (IN020); Densidade de Economias de
Água por Ligação (IN001); Consumo Médio de Água por Economia (IN053); Participação das
Economias Residenciais de Água no Total das Economias de água (IN043).
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Na tabela 1, estão listados os indicadores selecionados pela ARIS, categorizados nas respectivas
dimensões e códigos do SNIS, com os equivalentes indicadores presentes no PLANSAB, bem
como, a referência utilizada para as faixas de classificação dos mesmos.
Tabela 1: Indicadores e corresponde referência utilizada para classificação
CATEGORIA DO
INDICADOR

INDICADOR
(ARIS/SNIS)
IN023

Universalização

Eficiência

Qualidade

Contexto

A2

IN024

REFERÊNCIA UTILIZADA P/
FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO

PLANSAB
ARIS

IN016

E4

PLANSAB

IN049

A6

PLANSAB

IN102

ARIS

IN060

ARIS

IN026

ARIS

IN008

ARIS

IN009

ARIS

IN011

ARIS

IN084

Econômicofinanceiro

I N D I C A D O R
CORRESPONDENTE
(PLANSAB)

A4

PLANSAB

IN082

ARIS

IN004

ARIS

IN030

ARIS

IN029

ARIS

IN020

ARIS

IN001

ARIS

IN053

ARIS

IN043

ARIS

Critérios de Avaliação
Para aplicação da metodologia, será necessário ter as informações fornecidas pelos prestadores
dos serviços através da planilha dos indicadores devidamente preenchida. De posse dessas
informações, será possível avaliar e acompanhar o desempenho dos prestadores num
determinado período definido.
Assim, serão estabelecidos comandos em uma planilha eletrônica que, de acordo com a faixa de
abrangência do indicador, será atribuída uma cor e será classificado em: Ideal, satisfatório,
insatisfatório e não informado, conforme anteriormente descrito. Esta avaliação do desempenho
dos indicadores poderá ser feita anualmente.
A análise da série histórica de indicadores permitirá que seja evidenciada sua evolução no tempo
até o ano de referência. Também poderá ser realizada uma avaliação, estimando um avanço
futuro com base em metas pré- estabelecidas. Para o acompanhamento da evolução histórica
foram definidas três categorias distintas:

• MELHOROU (M): variação positiva no desempenho do indicador;
• DIMINUIR (D): variação negativa no desempenho do indicador;
• CONSTANTE (C): sem ocorrência de variação no desempenho do indicador.
A metodologia também permitirá estabelecer estudos de “benchmarking” onde poderão ser
comparados aos indicadores de outros municípios, estados, sistemas do País. Assim, para
acompanhamento da evolução num determinado período, definiu-se três níveis limites de
enquadramento, ou seja, inferior, superior e semelhante. A seguir é mostrado o critério para a
valoração de cada um dos limites:
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• SUPERIOR (S): desempenho do indicador é maior que o comparado.
• INFERIOR (I) desempenho do indicador é menor que o comparado.
• SEMELHANTE (SE) desempenho do indicador permaneceu igual ao comparado.
Ao se concluir a análise dos indicadores, será possível construir uma matriz de resultados, na
qual estarão apresentados os resultados das comparações e evolução dos indicadores,
permitindo assim a avaliação do desempenho da Prestação dos Serviços. Na Tabela 2, é
apresentado um modelo de Matriz de Resultados.
Tabela 2: Modelo de Matriz de Resultados
MUNICÍPIO:

A N O
2011

ANO
2012

ANO
2013

ANO
2014

ANO
1

ANO
2

ANO
3

C O M PA R
AÇÃO
E N T R E
SISTEMAS

C

D

M

D

C

M

SE

C

C

M

SE

M

M

C

I

C

M

D

S

✓ Índice de Despesa por Consumo de Energia Elétrica nos Sistemas de Água e Esgotos (IN060)

D

X

M

S

✓ Despesa de Exploração por m³ Faturado (IN026)

D

C

C

✓ Despesa Média Anual por Empregado (IN008)

C

D

D

C

C

M

1. Universalização:
✓ Índice de Atendimento Urbano de Água (IN023)
✓ Índice de Atendimento Urbano de Esgoto em Relação ao Atendimento com Abastecimento de Água
(IN024)

x

✓ Índice de Tratamento de Esgoto (IN016)

S

2. Eficiência:
✓ Índice de Perdas na Distribuição (IN049)
✓ Índice de Produtividade de Pessoal Total (IN102)

x

SE
I

3. Qualidade:
✓ Índice de Hidrometração (IN009)
✓ Índice de Macromedição (IN011)

x

SE

M

M

M

I

✓ Incidência das Análises de Coliformes Totais Fora do Padrão (IN084)

D

C

X

I

✓ Extravasamentos de Esgotos por Extensão de Rede (IN082)

D

M

M

S

M

M

D

S

X

D

C

S

C

M

M

I

✓ Extensão da Rede de Água por Ligação (IN020)

M

C

D

I

✓ Densidade de Economias de Água por Ligação (IN001)

C

X

X

✓ Consumo Médio de Água por Economia (IN053)

D

D

C

S

✓ Participação das Economias Residenciais de Água no Total das Economias de água (IN043)

M

D

D

S

4. Econômico Financeiro:
✓ Tarifa Média Praticada (IN004)
✓ Margem de Despesa de Exploração (IN030)
✓ Índice de Evasão de Receitas (IN029)

x

5. Contexto:

SE

Ranking da Qualidade da Prestação de Serviço
Para se avaliar a qualidade dos serviços prestados nos municípios regulados pela ARIS, será
criado um “ranking” de classificação. Serão listados os municípios e atribuída uma pontuação a
cada um.
Cada indicador verde (ideal) valerá 3 pontos; indicadores amarelos (satisfatório) valerão 1 ponto,
os indicadores vermelhos (insatisfatório) não contabilizam pontos e, quando não informado, terá
pontuação negativa, -1 ponto. A maior pontuação atingida será 39 pontos (13 indicadores X 3
pontos). Dos 19 indicadores, 06 não possuem classificação.
Na Tabela 3 é apresentado um exemplo de “Ranking” a ser criado de acordo com a pontuação.
Tabela 3: Exemplo de Ranking dos 10 municípios com maior pontuação na prestação dos
serviços
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POSIÇÃO

PONTOS

1º

39

A

AUTARQUIA

2º

37

B

COMPANHIA ESTADUAL

3º

33

C

CONCESSIONÁRIA PRIVADA

4º

...

5º

MUNICÍPIO

PRESTADOR

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

....

176º

...

....

....

Como forma a incentivar os prestadores com objetivos de qualidade, a ARIS definiu limites onde
estes serão certificados, atribuindo um selo de conformidade conforme segue abaixo.

RESULTADOS ESPERADOS
Com a aplicação desta metodologia pretende-se estabelecer uma ferramenta auxiliar na
avaliação sistemática da eficiência, eficácia e efetividade das ações desenvolvidas pelos
Prestadores de Serviços. O uso de indicadores permitirá ainda aperfeiçoar e racionalizar as
atividades de fiscalização, além de poder gerar diagnósticos anuais, à disposição dos Municípios
e da Agência, que poderão ser utilizados como instrumento de informações para a formulação de
políticas públicas no setor do saneamento básico e para as ações de regulação.
CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
Com a metodologia assim desenvolvida, a Agência Reguladora, no âmbito de suas atribuições,
utilizará os indicadores recomendados pela CTSan/ABAR e do Sistema Nacional de Informações
em Saneamento – SNIS, de forma complementar a análise dos indicadores dos Planos
Municipais de Saneamento Básico. Esta ferramenta, também se aplicará aos Contratos de
Programa/Concessão dos Municípios consorciados à Agência, com o intuito de fomentar uma
avaliação comparativa entre sistemas similares a nível regional e nacional, que posteriormente
poderá ser apresentada no Relatório Anual de Avaliação dos Indicadores de Desempenho dos
Municípios.
Cabe ressaltar que a utilização desses indicadores para avaliação do desempenho dos
prestadores dos serviços, ainda apresenta algumas margens de incertezas ou limitações que são
originárias de vários fatores, dentre eles, podemos citar:
I.

Os dados do SNIS não estão ainda certificados. Isso implica que os prestadores poderiam
repassar informações inverossímeis, sem sofrer sanções ou penalidades.

No entanto, encontra-se em discussão no âmbito da Câmara Técnica de Saneamento da ABAR a
possibilidade de as Agências Reguladoras assumirem o papel de auditoria e certificação dos
dados de seus prestadores regulados, fato este que traria ao SNIS um nível mais elevado de
confiabilidade.
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II. O estabelecimento dos parâmetros de avaliação dos indicadores, embora com base em
critérios técnicos, sempre é necessário instituir julgamentos subjetivos, os quais terão
impacto sobre as conclusões.
Além disso, deve-se tomar extremo cuidado com a sinalização que se pretende dar aos
indicadores, isto é, se os parâmetros não forem acuradamente estabelecidos, podem
desestimular o atingimento de metas de bom desempenho dos prestadores.
III. Outro entrave, diz respeito à defasagem de aproximadamente dois anos entre o período de
coleta das informações e a divulgação dos dados do SNIS, o que dificulta sobremaneira
análises em curto espaço de tempo, impossibilitando a rápida proposição de soluções aos
problemas apontados pelos indicadores.
Ainda, quanto aos critérios de acompanhamento da evolução do desempenho dos prestadores
de serviços, deverão ser estabelecidos em consonância com o ciclo da revisão tarifária periódica
ou em regime especial, com a revisão do PMSB ou por procedimento regulatório, devendo
abranger um período mínimo de 04 anos.
Recomenda-se aos prestadores dos serviços de saneamento a utilização interna de outros
indicadores que entendam ser apropriados para efeitos da sua própria gestão. Ressalta-se
também, a importância e obrigatoriedade da utilização, pelos prestadores e posterior
apresentação ao Ente Regulador, dos indicadores definidos pelo PMSB dos Municípios e
respectivos instrumentos de legatórios.
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QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO NO ESTADO
DE GOIÁS
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RESUMO
A disponibilidade de água para abastecimento público, em quantidade e qualidade adequada ao
abastecimento das populações urbanas, é uma preocupação crescente, uma vez que o acesso a
água é um dos direitos fundamentais do ser humano de acordo com a Declaração Universal dos
Direitos da Água.A Saneamento de Goiás S.A – SANEAGO – empresa prestadora de serviços de
água e esgoto, presente em 225 municípios do Estado de Goiás, desenvolve um conjunto de
ações integradas e descentralizadas que visam obter e garantir a potabilidade da água nos
reservatórios e redes de distribuição, com a realização de monitoramento da água tratada por
meio de análises físico-químicas (cor, turbidez, residual de cloro, flúor, pH, teor de ferro e
alumínio), exames bacteriológicos, e pesquisas de agrotóxicos e metais pesados, realizadas com
periodicidade semanal, mensal ou semestral, conforme determinação da Portaria do Ministério da
Saúde nº 2.914, de 12 de dezembro de 2011. Ela possui 16 laboratórios de controle de
qualidade, todos com procedimentos padronizados para coletas e análise laboratoriais–
Instruções de Trabalho (IT) e as Metodologias de Ensaio (ME)– baseadas no Standard Methods
for theExaminationofWaterandWastewater de autoria das instituições americanas e Norma ABNT
NBR ISO/IEC 17025:2005, que estabelece normas de gestão da qualidade.O trabalho da AGR
nesta nova etapa de monitoramento da qualidade da água se inicia com a realização de reuniões
entre a equipe técnica da Agência e os servidores da SANEAGO (técnicos e da administração
regional) para a definição das diretrizes, localidades e roteiros a serem seguidos, de acordo com
a localização do laboratório e as particularidades da Gerencia Regional de Serviços (GRS) da
empresa a qual o mesmo pertence. De forma geral, é possível verificar que nas GRS vistoriadas
as não-conformidades são pontuais e de fácil solução. Já em relação aos procedimentos de
coleta faz-se necessário uma avaliação do treinamento aplicado e até mesmo a necessidade de
refazê-los em algumas localidades. Nesta fase as não-conformidades detectadas são tratadas
como oportunidades de melhoria, não gerando penalidades para a empresa.
Palavras-chave: Qualidade da água, Monitoramento, Análise físico-química, Análise
Bacteriológica, AGR
Introdução
A disponibilidade de água para abastecimento público, em quantidade e qualidade adequada ao
abastecimento das populações urbanas, é uma preocupação crescente, uma vez que o acesso à
água é um dos direitos fundamentais do ser humano de acordo com a Declaração Universal dos
Direitos da Água.
Para que os Sistemas de Abastecimento de Água (SAA) cumpram o seu papel é essencial um
adequado e cuidadoso desenvolvimento de todas as suas fases: a concepção, o projeto, a
implantação, a operação e a manutenção.
Faz-se então necessário um conhecimento completo do SAA com adoção de procedimentos
corretos de inspeção do produto, a água distribuída e consumida, realizada em frequência
adequada e em pontos mais vulneráveis, permitindo identificar possíveis ocorrências negativas
ou procedimentos inadequados.
A Saneamento de Goiás S.A – SANEAGO – que esta presente em 225 municípios do Estado de
Goiás, desenvolve um conjunto de ações integradas e descentralizadas que visam obter e
garantir a potabilidade da água nos reservatórios e redes de distribuição, com a realização de

914

IX Congresso Brasileiro de Regulação e 3º ExpoABAR

monitoramento da água tratada por meio de análises físico-químicas (cor, turbidez, residual de
cloro, flúor, pH, teor de ferro e alumínio), exames bacteriológicos, e pesquisas de agrotóxicos e
metais pesados, realizadas com periodicidade semanal, mensal ou semestral, conforme
determinação da Portaria do Ministério da Saúdenº 2.914, de 12 de dezembro de 2011.
O monitoramento da água distribuída é realizado nos 15 laboratórios localizados
estrategicamente nas diversas regiões do Estado e no Laboratório Central, localizado em
Goiânia, responsável pelas análises mais complexas, como determinação de metais pesados,
pesquisa de agrotóxicos e cianobactérias.
Ao longo dos anos a Agencia Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços
Públicos– AGR vêm monitorando a qualidade da água fornecida a população do Estado de
Goiás, seja por laboratório contratado, seja por convênio com instituição universitária, levando
em consideração o que preconiza a Lei Federal nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007:
“Art. 12. Nos serviços públicos de saneamento básico em que
mais de um prestador execute atividade interdependente com
outra, a relação entre elas deverá ser regulada por contrato e
haverá entidade única encarregada das funções de regulação
e de fiscalização.
§ 1o A entidade de regulação definirá, pelo menos:
I - as normas técnicas relativas à qualidade, quantidade e
regularidade dos serviços prestados aos usuários e entre os
diferentes prestadores envolvidos.”
Com a experiência adquirida nos anos anteriores, a Gerência de Saneamento Básico da AGR
resolveu adotar uma nova modalidade de monitoramento da qualidade da água fornecida pela
SANEAGO com o acompanhamento das coletas realizadas pelos funcionários da companhia e
dos resultados produzidos nos laboratórios da empresa.
Objetivo
O presente artigo tem a intenção de mostrar o trabalho da AGR de acompanhamento dos
procedimentos de monitoramento da qualidade de água fornecida pela Saneamento de Goiás
S.A – SANEAGO nos municípios por ela operados.
Metodologia
A SANEAGO a fim de padronizar os procedimentos adotados nas coletas e análise laboratoriais
estabeleceu Instruções de Trabalho (IT) e Metodologias de Ensaio (ME) baseadas no Standard
Methods for theExaminationofWaterandWastewater de autoria das instituições americanas e
Norma ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005, que estabelece normas de gestão da qualidade.
No Laboratório Central, localizado em Goiânia, é utilizada a Instrução de Trabalho (IT) 05.0015
visto que já foram implementados os requisitos gerais da Norma ABNT NBR ISSO/IEC
17025:2005. Os demais seguem IT 07.0101, revisão 04. São ao todo 16 laboratórios de
monitoramento de qualidade (Figura 1).
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Figura 1:Localização dos laboratórios de monitoramento da qualidade da água
Antes do início do trabalho em campo, é solicitado à companhia de abastecimento o envio das
instruções de trabalho de coleta de água e as metodologias de ensaio das principais análises
realizadas em campo e no laboratório para estudo preliminar pela equipe de campo da AGR. A
partir deste estudo são estabelecidos os principais pontos a serem observados em campo
(Tabela 1).
Tabela 1: Principais pontos observados em campo
Coleta

Análise

Condições dos frascos

Condições das cubetas de análise de residual de cloro

Tempo de abertura da torneira

Data de validade dos reagentes

Lavagem do fraco de coleta físico-químico

Lavagem das cubetas após as análises

Condições de aferição da temperatura

Condições dos equipamentos utilizados

Forma de manuseio do fraco de coleta
bacteriológico durante a coleta

Quantidade de reagente utilizada

O trabalho da AGR, nesta nova etapa de monitoramento da qualidade da água, inicia-se com a
realização de reuniões entre a equipe técnica da Agência e os servidores da SANEAGO (técnicos
e da administração regional) para a definição das diretrizes, localidades e roteiros a serem
seguidos, de acordo com a localização do laboratório e as particularidades da Gerencia Regional
de Serviços (GRS) a qual o mesmo pertence.
Após essa primeira etapa, é realizada uma nova reunião com a equipe técnica do laboratório e
responsáveis pelas coletas, onde serão esclarecidos os objetivos do trabalho e a forma de
condução em campo, sendo priorizado o acompanhamento de todos os técnicos responsáveis
pela coleta. De acordo com o tamanho do laboratório, a quantidade de laboratoristas e de
analises realizadas, é estabelecida o tempo em que a fiscalização permanecerá no local
acompanhando a realização dos ensaios.
Em campo, de posse da instrução de coleta estabelecida pela empresa e dos principais pontos a
serem observados, cada coletor é acompanhado em todas as coletas realizadas no dia, sendo
observada sua habilidade, prática e conhecimentos técnicos para a realização do trabalho.
Quando possível, todas as coletas são filmadas, sendo realizado, no mínimo, o registro da
primeira e da última de cada coletor para posterior avaliação. Os resultados das análises e as
possíveis não-conformidades são anotados em formulário. Para facilitar o deslocamento
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sãoprioriza das as rotas de cada coletor em detrimento do número total de municípios que
compõem a GRS.No laboratório são observados os aspectos organizacionais, a gestão da
qualidade e os conhecimentos das metodologias de analise de cada técnico.
Ao final do período de fiscalização, uma nova reunião é realizada com a presença, se possível, de
todos os envolvidos no processo, bem como os responsáveis pela Gerencia de Qualidade do
Produto. Nesta etapa são apresentadas todas as observações feitas pelos técnicos da AGR e as
oportunidades de melhoria dos procedimentos.
Posteriormente é solicitado à empresa o envio de todos os resultados dos ensaios laboratoriais
realizados no período de fiscalização. Esses resultados são avaliados, e compõem, juntamente
com as observações e conclusões da equipe da AGR, o relatório de fiscalização que será
enviado à empresa juntamente com todas as filmagens.
Resultados/Conclusões
No período de dezembro/2013 a outubro/2014 a equipe técnica da AGR esteve em 06 Gerências
Regional de Serviços (GRS) totalizando 1.207 pontos coletados e em torno de 6.000 análises
realizadas, conforme Tabela 2 e Figura 2.
Tabela 2–Número de pontos coletados/Distritos visitados
GRS

Número de pontos

Número dedistritos

Anápolis

140

19

Ceres

360

42

GRN 14

460

21

Porangatu

148

26

Palmeiras de Goiás

50

18

São Luiz dos Montes

49

17

Total

1207

143

GRS Ceres
GRS São Luiz dos Montes
Belos GRS Goiânia
GRS Palmeiras de
Goiás GRS Porangatu
GRS Inhumas
GRS Anápolis
Estado de Goiás

Figura 2: Localidades já visitadas
Todos os itens apontados na IT de coleta são observados durante a fiscalização, desde a
preparação do material a ser levado a campo, a armazenagem das amostras nas caixas, a
refrigeração e os principais pontos do procedimento de coleta.
Até o momento, foram acompanhados 57 coletores. Como resultado destas primeiras
fiscalizações, verificou-se que as GRS Ceres e Porangatu não possuem pessoal próprio para a
realização do trabalho, ficando as coletas sob a responsabilidade de um funcionário local.
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Nas localidades onde não havia pessoal exclusivo para as coletas foram observadas as maiores
divergências em relação ao padronizado pela empresa, mesmo com comprovação de
treinamentos recentes. Os principais pontos em desconformidade com a IT foram: tempo de
abertura da torneira, forma de abertura dos frascos de coleta bacteriológica, lavagem dos frascos
de coleta físico-químicas, desinfecção das mãos e torneira de coleta, quantidade de reagentes
utilizado para análise do cloro residual, entre outros.
Em relação aos resultados das análises laboratoriais foram detectadas 100 amostras com valores
não correspondentes ao estabelecido pela Portaria 2914/2011 do Ministério da Saúde, do total
de mais de 6.000 analises realizadas. Os parâmetros que mais apresentaram não-conformes
foram são apresentados na Tabela 3.
Tabela 3- Parâmetros com maior número de ocorrências
Parâmetro

Numero
ocorrências

Turbidez

17

Cor Aparente

12

Alumínio

02

Coliforme Total

42

E. coli

01

Cloro Residual

18

de

Em contrapartida a esses resultados, a SANEAGO encaminha à AGR, juntamente com os
resultados do período de fiscalização, o histórico de monitoramento dos locais,de forma a se
avaliar se trata de um caso pontual ou se há necessidade de alguma intervenção por parte da
empresa. Nos casos onde há necessidade de alguma medida corretiva, a empresa já toma as
providências necessárias, realiza novas análises e os resultados são encaminhados à AGR.
De forma geral, é possível verificar que nas GRS vistoriadas as não-conformidades são pontuais
e de fácil solução. Já em relação aos procedimentos de coleta faz-se necessário uma avaliação
do treinamento aplicado e até mesmo a necessidade de refazê-los em algumas localidades.
Nesta fase as não-conformidades detectadas são tratadas como oportunidades de melhoria, não
gerando penalidades para a empresa.
A partir do mês de fevereiro de 2015 a empresa, por iniciativa própria, encaminhou a Gerência de
Saneamento às medidas tomadas, na condição de oportunidades de melhoria, visando
maximizar a qualidade da água produzida e distribuída pelas GRS’s fiscalizadas. As principais
ações tomadas foram a melhoria no sistema de cloração, troca de material filtrante nas ETA’s e
treinamento com avaliação prática dos coletores.
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RESUMO
Para suprir uma necessidade intrínseca de qualidade de gestão, este trabalho apresenta
proposições futuras do uso eficiente das ferramentas da qualidade nos processos de fiscalização
dos serviços públicos de distribuição de energia elétrica no estado de São Paulo por meio da
Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo - Arsesp.
A Agência Nacional de Energia Elétrica – Aneel iniciou a árdua tarefa de dotar o segmento de
energia elétrica de um conjunto de regras para a regulação e fiscalização das empresas sob sua
jurisdição.
Destaca-se, por outro lado, o ineditismo dessas duas atividades, visto que o modelo vem sendo
implementado há pouco mais de uma década, isto é, fato subsequente dos processos de
privatização ocorreu no final dos anos noventa. Tanto na regulação quanto na fiscalização, as
agências reguladoras brasileiras ainda não encontraram formas eficientes de exercer com
competência seu papel e são cobradas pela sociedade por dias melhores na prestação dos
serviços regulados.
O objetivo é de contribuir para a melhora da qualidade dos serviços da fiscalização técnica/
comercial das empresas distribuidoras de energia elétrica face da carência de padronização nos
procedimentos que orientam a atuação das equipes responsáveis pela mencionada atividade.
A premissa básica que orientará o desenvolvimento deste projeto é a de revisão dos processos
de trabalho existentes, com a uniformização voltada para o cumprimento da legislação de
regência, com foco nas demandas sociais de melhoria dos serviços regulados.
Palavras-Chave: Gestão da Qualidade, Energia, Fiscalização, Certificação
INTRODUÇÃO
A Agência Nacional de Energia Elétrica – Aneel iniciou a árdua tarefa de dotar o segmento de
energia elétrica de um conjunto de regras para a regulação e fiscalização das empresas sob sua
jurisdição.
Destaca-se, por outro lado, o ineditismo dessas duas atividades, visto que o modelo vem sendo
implementado há pouco mais de uma década, isto é, fato subsequente dos processos de
privatização ocorreu no final dos anos noventa.
Diferentemente do que ocorreu na Inglaterra e EUA - países utilizados como base para o projeto
privatizante que foi implantado no Brasil - preferiu-se arriscar uma solução econômico-financeira
por meio da venda de empresas e consequente exploração dessas atividades pela iniciativa
privada e depois estabelecer a regulação dos segmentos regulados. Naqueles países,
primeiramente estabeleceu-se todo o arcabouço regulatório e depois privatizou-se empresas.
Tanto na regulação quanto na fiscalização, as agências reguladoras brasileiras ainda não
encontraram formas eficientes de exercer com competência seu papel e são cobradas pela
sociedade por dias melhores na prestação dos serviços regulados.
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OBJETIVO
O objetivo desta monografia tem o fito de contribuir para a melhora da qualidade dos serviços da
fiscalização técnica/comercial das empresas distribuidoras de energia elétrica face da carência
de padronização nos procedimentos que orientam a atuação das equipes responsáveis pela
mencionada atividade.
Ao final, com a adoção das ferramentas da qualidade, será oportuna a certificação desses
processos nas Agências Regulatórias com forte impacto nas distribuidoras de energia elétrica
reguladas.
A premissa básica que orientará o desenvolvimento deste projeto é a de revisão dos processos
de trabalho existentes, com a uniformização voltada para o cumprimento da legislação de
regência, com foco nas demandas sociais de melhoria dos serviços regulados.
DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DA QUALIDADE
Sistema de Gestão da Qualidade
O Sistema de Gestão da Qualidade é um sistema de bom senso e bem documentado que
assegura consistência e aperfeiçoamento de práticas de trabalho, incluindo os produtos e
serviços produzidos. Eles são baseados em normas, que especificam procedimentos para atingir
um sistema de gestão da qualidade efetivo.
A ISO1 9001:2008 é a norma mais usada que fornece uma estrutura para um Sistema de Gestão
da Qualidade e é a única norma da série que pode ser utilizada para fins de avaliação da
conformidade (certificação).
Sustentação do trabalho
Este trabalho será desenvolvido especificamente pelas nas normas NBR ISO 9000:
• NBR ISO 9001:2008 - (Sistemas de gestão da qualidade – Requisitos), tem como objetivo
fornecer um conjunto de requisitos que, se forem bem implementados, darão mais confiança
de que uma empresa é capaz de fornecer regularmente produtos e serviços que atendem às
necessidades e expectativas de seus clientes; e estão em conformidade com as leis e
regulamentos aplicáveis. (NBR ISO 9001:2008).
• NBR ISO 9004:2010 – (Gestão para o sucesso sustentado de uma organização), que fornece
orientação para apoiar qualquer organização que esteja operando dentro de um ambiente
complexo e exigente, e sempre em mudança, a alcançar o sucesso sustentado, através de
uma abordagem de gestão da qualidade, sendo que a sustentabilidade de uma organização
é alcançada através de sua habilidade em atender às necessidades e expectativas dos seus
clientes e demais partes interessadas, a longo prazo e de forma equilibrada. O sucesso
sustentado pode ser a alcançado pela gestão eficaz da organização, através da consciência
do ambiente organizacional, pelo aprendizado e pela introdução de melhorias ou inovações,
ou ambas. Esta norma promove a auto avaliação como uma ferramenta importante para a
análise crítica do nível de maturidade da organização, abrangendo sua liderança, estratégia,
sistema de gestão, recursos e processos, para identificar pontos fortes e fracos bem como
oportunidades tanto de melhoria quando inovação. (NBR ISO 9004:2010).
• NBR ISO 19011:2012 - (Diretrizes para auditoria de sistema de gestão), tem como objetivo
fornecer orientação sobre auditoria de sistema de gestão, incluindo os princípios de
auditoria, a gestão de um programa de auditoria e a realização de auditorias de sistema de
gestão, como também orientação sobre a avaliação da competência de pessoas envolvidas

A sigla "ISO" refere-se à International Organization for Standardization, organização não-governamental
fundada em 1947,, em Genebra,, suiça. Baseadas nos norma britânica BS 5750, mas era também
influenciada por outras normas existentes nos Estados Unidos da América ( as normas de defesa militar
-"Military Specifications" - "MIL SPECS"), foram criadas as normas iso 9000, cuja estrutura, inicialmente,
era idêntica à normas bs . Em 2000, A família de normas NBR ISO 9000:1994 (9001, 9002 e 9003) foi
cancelada e substituída pela série de normas ABNT NBR ISO 9000:2000, que é composta de três normas:
ISO 9000, 9001 e 9004.
1
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no processo de auditoria, incluindo a pessoa que gerencia o programa de auditoria, os
auditores e a equipe de auditoria. (NBR ISO 19011:2012).
Portanto, em todos os sistemas de gestão da qualidade a auditoria é uma ferramenta que serve
para aferir a adequação do processo implementado em relação aos próprios requisitos das
normas e em relação aos objetivos das organizações.
A proposta deste trabalho é implementar o uso eficiente das ferramentas da qualidade para
adequação e padronização das atividades de fiscalização, a princípio, dos processos comerciais
das distribuidoras de energia elétrica do estado de São Paulo e, depois, apresenta-la a Aneel
para que seja implementada em todas as agências estaduais com o intuito de padronizar e
unificar o sistema de fiscalização realizadas. Assim, teremos os processos comerciais mapeados
e desenhados e que contribuirão para a gestão estratégica das próprias agências alinhadas com
as diretrizes estabelecidas pela Aneel.
Proposta de utilização das ferramentas da qualidade:
Brainstorming - é uma técnica de ideias em grupo que envolve a contribuição espontânea de
todos os participantes. Soluções criativas e inovadoras para os problemas, rompendo com
paradigmas estabelecidos, são alcançadas com a utilização de Brainstorming. O clima de
envolvimento e motivação gerado pelo Brainstorming assegura melhor qualidade nas decisões
tomadas pelo grupo, maior comprometimento com a ação e um sentimento de responsabilidade
compartilhado por todos. Quem o utiliza? Todas as pessoas da empresa podem utilizar essa
ferramenta, devido à sua facilidade. Porém o sucesso da aplicação do Brainstorming é seguir as
regras, em especial a condução do processo, que deve ser feita por uma única pessoa. Pode ser
aplicado em qualquer etapa do processo de solução de problemas, sendo fundamental na
identificação e na seleção das questões a serem tratadas e na geração de possíveis soluções.
(Sebrae 2005 – Manual de ferramentas da qualidade - http://www.dequi.eel.usp.br/~barcza/
FerramentasDaQualidadeSEBRAE.pdf).
4Q1POC - ferramenta utilizada para planejar a implementação de uma solução, sendo elaborado
em resposta as questões a seguir: • O QUE: Qual ação vai ser desenvolvida? • QUANDO: Quando
a ação será realizada? • POR QUE: Por que foi definida esta solução (resultado esperado)? •
ONDE: Onde a ação será desenvolvida (abrangência)? • COMO: Como a ação vai ser
implementada (passos da ação)? • QUEM: Quem será o responsável pela sua implantação? •
QUANTO: Quanto será gasto? Utilizando esse quadro você visualiza a solução adequada de um
problema, com possibilidades de acompanhamento da execução de uma ação. (Sebrae 2005 –
M a n u a l d e f e r r a m e n t a s d a q u a l i d a d e - h t t p : / / w w w. d e q u i . e e l . u s p . b r / ~ b a rc z a /
FerramentasDaQualidadeSEBRAE.pdf).
Diagrama de Causa e Efeito ou Espinha de peixe - é uma técnica largamente utilizada, que
mostra a relação entre um efeito e as possíveis causas que podem estar contribuindo para que
ele ocorra. Construído com a aparência de uma espinha de peixe, essa ferramenta foi aplicada,
pela primeira vez, em 1953, no Japão, pelo professor da Universidade de Tóquio, Kaoru Ishikawa,
para sintetizar as opiniões de engenheiros de uma fábrica quando estes discutem problemas de
qualidade. Use Para Visualizar, em conjunto, as causas principais e secundárias de um problema.
(Sebrae 2005 – Manual de ferramentas da qualidade - http://www.dequi.eel.usp.br/~barcza/
FerramentasDaQualidadeSEBRAE.pdf).
Fluxograma - mostra o que é realizado em cada etapa, os materiais ou serviços que entram e
saem do processo, as decisões que devem ser tomadas e as pessoas envolvidas (cadeia cliente/
fornecedor). O fluxograma torna mais fácil a análise de um processo à identificação: • das
entradas e de seus fornecedores; • das saídas e de seus clientes; • de pontos críticos do
processo. O fluxograma utiliza um conjunto de símbolos para representar as etapas do processo,
as pessoas ou os setores envolvidos, a sequência das operações e a circulação dos dados e dos
documentos. Facilitara comunicação entre as pessoas envolvidas no mesmo processo. (Sebrae
2005 – Manual de ferramentas da qualidade - http://www.dequi.eel.usp.br/~barcza/
FerramentasDaQualidadeSEBRAE.pdf).
Gráficos - são Instrumentos utilizados para visualizar dados numéricos, facilitando o
entendimento do significado dos números. Utilizado para analisar as tendências, as sequências e
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as comparações entre duas variáveis. Tornar mais evidente e compreensível a apresentação de
dados. (Sebrae 2005 – Manual de ferramentas da qualidade - http://www.dequi.eel.usp.br/
~barcza/FerramentasDaQualidadeSEBRAE.pdf).
Lista de verificação simples - lista de itens pré-estabelecidos que serão marcados a partir do
momento que forem realizados ou avaliados. Use para A Lista de Verificação Simples é usada
para a certificação de que os passos ou itens pré-estabelecidos foram cumpridos ou para avaliar
em que nível eles estão. (Sebrae 2005 – Manual de ferramentas da qualidade - http://
www.dequi.eel.usp.br/~barcza/FerramentasDaQualidadeSEBRAE.pdf).
Matriz de preferência – Tabela que permite a organização de ideias ou alternativas segundo uma
certa ordem ou grau de preferência. Utilizada para escolher e priorizar alternativas de forma
rápida e precisa. (Sebrae 2005 – Manual de ferramentas da qualidade - http://
www.dequi.eel.usp.br/~barcza/FerramentasDaQualidadeSEBRAE.pdf).
PDCA - Ferramenta utilizada para fazer planejamento e melhoria de processos. Utilizada para
Planejamento e implantação de processos, inclusive melhorias e/ou correções. Dividido em 4
fases: P (Plan) planejamento Identificar Problema ou Meta Análise: Características do Problema
ou da Meta Plano De Ação: Traçar as estratégias e ações para resolver o Problema ou atingir a
Meta. D (Do) Fazer Execução: Colocar o Plano de Ação em prática (treinamento e implantação
das fases) C (Check) Avaliar Verificação: Se os resultados esperados foram atingidos e por que. A
(Action) Ação corretiva Padronização: Normatizar o que está funcionando. (Sebrae 2005 – Manual
de ferramentas da qualidade - http://www.dequi.eel.usp.br/~barcza/
FerramentasDaQualidadeSEBRAE.pdf).
Caracterização e contextualização da organização - Arsesp
A Arsesp - Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo, está
localizada na Av. Paulista, 2313 – São Paulo e possui 143 colaboradores em seu quadro de
funcionários, excetuando os estagiários.
Criada pela Lei Complementar nº 1.025/2007, foi instituída como autarquia em regime especial,
com personalidade de direito público, com independência decisória, autonomia administrativa,
orçamentária e financeira, mandato fixo e estabilidade de seus diretores e demais condições que
tornem efetiva sua autonomia no âmbito da Administração Pública (Arsesp, 2014).
A Agência foi regulamentada pelo Decreto 52.455/2007, com o objetivo de regular, controlar e
fiscalizar, no âmbito do Estado, os serviços de gás canalizado e, preservadas as competências e
prerrogativas municipais, de saneamento básico de titularidade estadual (Arsesp, 2014).
Agência também atua, por meio de delegação da Aneel, na fiscalização das distribuidoras de
energia paulistas. A Arsesp foi criada a partir da CSPE (Comissão de Serviços Públicos de
Energia), autarquia que atuou na regulação e fiscalização dos serviços de energia elétrica e gás
canalizado desde 1998. A sua criação é de grande importância para área de saneamento, pois
está inserida no contexto de modernização da política estadual para o setor, bem como na sua
adequação às leis federais 11.107/05 e 11.445/07, que estabelecem, respectivamente, as normas
gerais de contratação de consórcios públicos, e as diretrizes nacionais para o saneamento básico
(Arsesp, 2014)
Principais atribuições da Arsesp nas suas áreas de atividades:
Energia elétrica: por meio de convênio de delegação e descentralização, firmado com a Agência
Nacional de Energia Elétrica (Aneel), fiscalizar as 14 concessionárias de distribuição, 12
permissionárias, além de PCHs e PCTs que atuam no estado de São Paulo (Arsesp, 2014).
As receitas das fiscalizações dos serviços de energia elétrica são provenientes dos repasses da
Aneel – Agência Nacional de Energia Elétrica, mediante celebração de contrato de metas,
pactuados junto às Superintendências de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade (SFE);
Econômica Financeira (SFF); Geração (SFG) e Mediação Administrativa Setorial (SMA). Os
recursos são liberados após entrega dos produtos, que são analisados e aprovados pela
Agência Federal. (Arsesp, relatório anual 2013).
Gás canalizado: regular e fiscalizar os serviços de distribuição de gás canalizado das 3
concessionárias paulistas. São cobradas taxas de regulação e fiscalização dos prestadores de
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serviços de gás e saneamento básico regulado pela Arsesp. Nos casos de gás e saneamento, a
taxa é de 0,5%, sobre o faturamento líquido das concessionárias. Houve redução de R$
24.965,00 (Vinte e quatro mil, novecentos e sessenta e cinco reais) nas receitas operacionais das
concessionárias, conforme consta nos demonstrativos contábeis. (Arsesp, relatório anual 2013).
Saneamento: regular e fiscalizar os serviços de saneamento de titularidade estadual, assim
como aqueles de titularidade municipal, que venham a ser delegados à Arsesp pelos municípios
paulistas que manifestarem tal interesse.
Já no saneamento, o percentual da receita aumentou em 10% em 2013. Vale observar que as
receitas provenientes do saneamento tendem a crescer com o tempo, aumentando ainda mais a
sua participação, em função da expectativa de novos contratos de renovação com a Sabesp,
contratos de programa ou contratos de concessão dos serviços. (Arsesp, relatório anual, 2013).
Figura 1: Representação das três áreas

Figura 2: Organograma da Arsesp

Fonte: www.arsesp.sp.gov.br
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Conselhos de Orientação
A Arsesp possui dois Conselhos de Orientação (Energia e Saneamento), que contam com a
participação de representantes de prestadores de serviços, sociedade civil e municípios, e
podem deliberar sobre a estrutura organizacional da Agência, acompanhar suas atividades,
dentre outras atribuições.
Gestão Estratégica da Arsesp
Figura 3: Mapa Estratégico da Organização - Arsesp

Fonte: arsesp
Missão:
Assegurar a adequada prestação dos serviços de Energia Elétrica, Gás Canalizado e Saneamento
Básico, contribuindo para o desenvolvimento sustentável dos setores e garantindo o equilíbrio
nas relações entre Usuários, Prestadores de Serviços e Poder Público (Arsesp, 2014).
Breve histórico e contextualização da fiscalização do segmento de energia elétrica.
Conceituação.
O papel das agências reguladoras de energia elétrica no contexto do Novo Modelo de Estado
Brasileiro.
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Em primeiro lugar, cumpre destacar que o modelo regulatório de Estado adotado no Brasil, a
partir dos anos 90, teve suas origens na concepção neoliberal, implantada nos Estados Unidos e
na Inglaterra, entre os anos de 1970 e 1980, quando empreenderam os primeiros movimentos de
privatização e de desregulação.
Segundo SANTOS (2009, p.17), nesse período iniciou-se a abertura à iniciativa privada para
explorar atividades essenciais (telecomunicações e transportes aéreos) reservadas, até então,
para o setor público, mediante regime de concessão. O argumento defendido para adoção do
novo modelo reconhecia, de um lado, a incapacidade do Estado de priorizar seus recursos para o
financiamento das obras necessárias para expansão dessas atividades vis a vis suas demandas
sociais indelegáveis, tais como saúde, educação, segurança pública e, de outro, as suas
limitações como empreendedor.
Depreende-se que o Estado reservou para si a função de regulação e de fiscalização, por meio
de agências reguladoras, enquanto os novos agentes se incumbiriam da execução das atividades
delegadas, inclusive o aporte de recursos necessários, mediante remuneração adequada. PIRES
e PICCININI (1999, p. 4) destacam que, em linhas gerais, os objetivos da missão regulatória são
os seguintes:
[...] buscar a eficiência econômica, garantindo o serviço ao
menor custo para o usuário; evitar o abuso do poder de
monopólio, assegurando a menor diferença entre preços e
custos, de forma compatível com os níveis desejados de
qualidade do serviço; assegurar o serviço universal; assegurar
a qualidade do serviço prestado; estabelecer canais para
atender a reclamações dos usuários ou consumidores sobre a
prestação dos serviços; estimular a inovação (identificar
oportunidades de novos serviços, remover obstáculos e
promover políticas de incentivo à inovação; assegurar a
padronização tecnológica e a compatibilidade entre
equipamentos; e garantir a segurança e proteger o meio
ambiente).
Com esses objetivos, no Brasil, no segmento de infraestrutura, surgem as Agências Federais
Anatel, Aneel, ANP, Antaq, ANTT, ANA e Anac (Tabela 1) e, no Estado de São Paulo, a Artesp e a
Arsesp, conforme dados constantes da tabela 2.
Tabela 1: Relação das Agências Federais ligadas a Infraestrutura
AGÊNCIAS FEDERAIS
SIGLA

AGÊNCIA

LEI DE CRIAÇÃO

VÍNCULO

ANEEL

Agência Nacional de Energia Elétrica

Lei 9.427, de 27/12/1996

Ministério das Minas e Energia

ANATEL

Agência Nacional de Telecomunicações

Lei 9.472, de 16/07/1997

Ministério das Comunicações

ANP

Agência Nacional de Petróleo

Lei 9.478, de 06/08/1997

Ministério das Minas e Energia

ANA

Agência Nacional de Águas

Lei 9.984, 17/07/2000

Ministério do Meio Ambiente

ANTAq

Agência Nacional de Transportes Aquaviários

Lei 10.233, de 05/06/2001

Ministério dos Transportes

ANTT

Agência Nacional de Transporte Terrestre

Lei 10.233, de 05/06/2001

Ministério dos Transportes

ANAC

Agência Nacional de Aviação Ciivil

Lei 11.182, de 27/09/2005

Ministério da Defesa

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa.
Tabela 2. Relação das Agências do Estado de São Paulo ligadas a Infraestrutura
AGÊNCIAS DO ESTADO DE SÃO
PAULO
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SIGLA

AGÊNCIA

ARTESP

Agência Reguladora de Serviços Públicos
Delegados de Transporte do Estado de São
Paulo, antiga Comissão de Monitoramento das
Concessões e Permissões de Serviços Públicos

Lei Complementar 914, de
14/01/2002

Secretaria de
Logística e
Transportes SP

Agência Reguladora Saneamento e Energia do
Estado de São Paulo,

Lei Complementar 1.025, de
07/12/2007

Secretaria de Energia
- SP

ARSESP

LEI DE CRIAÇÃO

VÍNCULO

Antiga CSPE - Comissão do Serviços Públicos
de Energia

Fontes: Adaptado pelo autor com base em ARTESP; ARSESP (2013)
Avaliação da situação atual dos processos de fiscalização
Para se cumprir a legislação do setor elétrico, as distribuidoras de energia elétrica do país se
esforçam para reduzir impactos e preservar a qualidade dos processos envolvidos. Como as
distribuidoras atuam num cenário regulado, surgiu a necessidade de se articular um formato de
gerenciamento da qualidade dos processos fiscalizados e que pudessem ser padronizados e de
uso geral.
Podemos afirmar que as distribuidoras de energia elétrica do país se esforçam para cumprir as
legislações impostas pelo órgão regulador, que por sua vez, passam por fiscalizações periódicas
a fim de se verificar a conformidade dos processos relacionados à regulamentação do setor
elétrico.
Regulamentação básica aplicada nas fiscalizações
Âmbito de aplicação: O Manual é aplicado na execução das atividades de fiscalização comercial
nas distribuidoras de serviços públicos de energia elétrica, pela Superintendência de Fiscalização
dos Serviços de Eletricidade - SFE e pelas Agências Estaduais conveniadas com a Aneel e que
assinaram termo de referência com a SFE.
As fiscalizações da Aneel, de modo geral estão fundamentadas em Leis, Decretos e Resoluções.
A fiscalização comercial propriamente dita neste Manual tem estrutura fundamentada na
Resolução Normativa Aneel nº 414, de 09 de setembro de 2010, que estabelece as condições
gerais de fornecimento de energia elétrica de forma atualizada e consolidada, na Resolução
Normativa Aneel nº 63, de 12 de maio de 2004 e, subsidiariamente, nos Procedimentos de
Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – Prodist, notadamente em seu
Módulo 9 - Ressarcimento de Danos Elétricos. (Manual de fiscalização comercial -Aneel, 2015).
Apresentação do manual de fiscalização da Aneel
O Manual foi elaborado para registrar o aperfeiçoamento e a uniformização dos procedimentos
adotados para a fiscalização das condições gerais de fornecimento de energia elétrica impostas
às distribuidoras de serviço público de energia elétrica pela Resolução Normativa Aneel nº 414,
de 09 de setembro de 2010. (Manual de fiscalização comercial - Aneel, 2015).
Terminologia Específica: Além dos termos aqui definidos, aplicam-se ao manual as definições
contidas no capítulo I da REN 414/2010 “Das Definições”. Ressalta-se que a REN 414/2010 têm
como objetivo, entre outros, o de regular o relacionamento entre os agentes responsáveis pela
prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica e os consumidores. Essa
Resolução está estruturada em dezessete capítulos e seis anexos. (Manual de fiscalização
comercial - Aneel, 2015).
Visão Geral do Processo de Fiscalização: O processo de fiscalização é composto de três
etapas fundamentais: Planejamento, Fiscalização e Instrução do Processo Decisório. (Manual de
fiscalização comercial - Aneel, 2015).
• Etapa 1 – Planejamento: nesta etapa são definidas as empresas e os períodos que devem
ser fiscalizados pela SFE e suas Agências Estaduais Conveniadas, ao longo do próximo ciclo
de atividades.
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• Etapa 2 – Fiscalização: a fiscalização está dividida em três subetapas: Preparação (aquisição
e tratamento de dados), Execução (realização das verificações) e Elaboração do Relatório.
• Etapa 3 – Instrução do Processo Decisório: compreende a análise da manifestação da
empresa, a decisão por sancioná-la ou arquivar a fiscalização, e a elaboração da eventual
sanção, análise de recurso, se houver e elaboração da análise do pedido de reconsideração.
Este Manual faz algumas considerações sobre as Etapas 1 e 3, mas seu foco principal é o de
prover instruções detalhadas para execução da Etapa 2.
Nesta etapa é estabelecido o conjunto de empresas e os períodos que deverão ser fiscalizados,
os responsáveis por cada ação fiscalizadora (Agência Estadual ou a SFE), e o cronograma a ser
seguido. (Manual de fiscalização comercial - Aneel, 2015).
Preparação: Essa subetapa visa à seleção dos temas do Manual (capítulos da REN 414/2010)
que devem ser fiscalizados e à obtenção de informações preliminares e complementares, se for o
caso, para subsidiar todo o processo de fiscalização.
Execução: Os aspectos a serem verificados são explanados a seguir. A execução da fiscalização
deve ser feita por meio da utilização da Planilha Mestra e das Planilhas de verificação. A Figura 2,
apresentada a seguir, mostra o relacionamento entre essas Planilhas, a REN 414/2010, os dados
obtidos através do Ofício enviado a distribuidora e a elaboração do Relatório de Fiscalização.
Figura 04 - Relação entre as Planilhas, REN 414, o Ofício e o Relatório de Fiscalização

Fonte: Manual de Fiscalização Comercial
Contextualizando, as agências estaduais têm o papel de fiscalizar esses processos, sejam eles
de ordem técnica ou comercial, a fim de se cumprir ao contrato de metas estabelecido com a
Aneel, e para isso, seria de suma importância, desenvolver procedimentos de gestão da
qualidade que atendam aos requisitos da NBR ISO família 9000 para adequação, uniformização,
padronização e controle de eficiência e eficácia desses processos.
Sabemos, hoje, que nenhuma agência estadual possui um sistema de gestão da qualidade
implementado para os processos fiscalizatórios, tendo como resultado a falta de planejamento,
cronograma, padronização e controle dos processos que são verificados, sem falar na questão
da uniformização dos processos e o entendimento de um determinado assunto entre os fiscais,
dos problemas encontrados, das diferentes interpretações dadas pelas resoluções, entre
outros.Em todos esses sistemas de gestão da qualidade a auditoria é uma ferramenta que serve
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para aferir a adequação do sistema implementado em relação aos próprios requisitos das normas
e em relação aos objetivos das organizações.
Proposta de implantação da gestão da qualidade dos procedimentos fiscalizatórios.
A proposta é o uso eficiente das ferramentas da qualidade para adequação e padronização das
atividades de fiscalização dos processos comerciais das distribuidoras de energia elétrica do
estado de São Paulo.
O Sistema de Gestão da Qualidade NBR ISO 9001:2008 tem como foco a eficácia do sistema de
gestão da qualidade em atender aos requisitos dos clientes provenientes de suas atividades,
produtos e serviços.
Em todos os sistemas de gestão da qualidade a auditoria é uma ferramenta que serve para aferir
a adequação do processo implementado em relação aos próprios requisitos das normas e em
relação aos objetivos das organizações.
Várias organizações definem que a implementação na Norma ISO 9000 vai burocratizar a
empresa, que os processos vão ficar engessados entre outros problemas que eles encontram
como ancoras para a não certificação, portanto, precisamos conscientizar a alta direção dos
benefícios que ela traz, assim como alguns mitos e realidades sobre a implementação da norma
ISO 9000 no processo certificado,.
Vale lembrar que a proposta deste trabalho, por hora, não é a certificação ISO 9000 dos
processos de fiscalização realizada nas distribuidoras de energia elétrica, mas sim, mapear os
processos e redesenhá-los utilizando, de modo eficiente, as ferramentas de gestão da qualidade,
como por exemplo:

•
•
•
•
•
•

Os requisitos atribuídos na norma,
Diagramas,
Lista de verificação
PDCA
Método de análise e solução de problemas
Implementar indicadores de eficiência e eficácia, entre outros

Resultados e desafios da implementação das ferramentas da qualidade
Resultados: Periodicamente a Aneel faz uma análise de resultados das agências estaduais –
Relatório de desempenho da agência estadual Arsesp, a fim de avaliar a qualidade da
fiscalização realizada pelas agências estaduais conveniadas a ela. Como resultado, caracterizase uma deficiência no cumprimento do cronograma físico previsto e no conteúdo das
informações nos produtos. O entendimento e enquadramento das não conformidades x
resolução Aneel 063 é fator preponderante e determinante à forma de penalidade imposta à
distribuidora pela inadequação aos seus processos relacionados na regulamentação vigente e
que tem como objetivo:

• Apresentar, de forma clara e objetiva, o resultado das avaliações dos produtos da Arsesp
avaliados nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2015 e,

• Avaliar o cumprimento do cronograma físico previsto no contrato de metas.
Como premissa, a Arsesp não tem um controle eficaz dos resultados obtidos, haja vista, o
impacto do resultado abaixo da meta na remuneração paga pela Aneel, que consiste no
desempenho do Índice de Qualidade do Produto – IQP.
Diante dessa situação, se faz necessário um processo de acompanhamento das avaliações e
plano de ação a fim de minimizar esses impactos da remuneração, que agrava a situação das
agências estaduais.
Fazendo uma avaliação do setor, as agências estaduais do Brasil, também passam pela mesma
regra, sendo os processos fiscalizados e submetidos a avaliação pela Aneel e, como regra, as
agências estaduais devem seguir os manuais de fiscalização com relação a forma de fiscalizar,
mas estão descobertos com relação a forma de avaliação das não conformidades detectadas
nas fiscalizações, fazendo com que todas elas tenham análises bem diferentes e com parâmetros
bem diferentes das fiscalizações realizadas.

928

IX Congresso Brasileiro de Regulação e 3º ExpoABAR

Conclusão
Como bem fundamentado neste trabalho, a falta de padronização dos procedimentos da
fiscalização tem gerado resultados que comprometem a eficiência do novo modelo regulatório,
especialmente os da fiscalização comercial das distribuidoras de energia elétrica paulistas sob
comando da Arsep.
Do lado do agente regulador e fiscalizador, falta explicitar métodos de trabalho uniformes,
características orientadoras de uma fiscalização padronizada. As distribuidoras, por sua vez,
ressentem-se de coerência quando fiscalizadas por grupos diferentes de profissionais, visto que
as exigências de cada um apresentam-se muitas vezes com problemas de assimetria de
informações.
Pretende-se a elaboração de um conjunto de procedimentos padronizados que orientarão a
atuação em campo dos fiscais, de modo a permitir o melhor aproveitamento do processo de
fiscalização, com a possibilidade de um planejamento que atenda às situações previstas na égide
regulatória.
Ao final, com a adoção das ferramentas da qualidade, será oportuna a certificação desses
processos nas Agências Regulatórias com forte impacto nas distribuidoras reguladas.
A premissa básica que orientará o desenvolvimento deste projeto é a de revisão dos processos
de trabalho existentes, com a uniformização voltada para o cumprimento da legislação de
regência, com foco nas demandas sociais de melhoria dos serviços regulados.
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RESUMO
Este trabalho tem por objetivo apresentar os instrumentos, as ferramentas e as técnicas que
podem ser utilizadas pelas agências reguladoras para melhorar a qualidade da regulação e a
fiscalização dos serviços regulados.
Será apresentada uma compilação das técnicas mais populares, mais utilizadas e também das
mais inovadoras, apreciando os prós e os contras de cada uma delas, a fim de auxiliar o
regulador sobre quais os instrumentos são mais eficazes.
Vamos apreciar instrumentos como: supervisão da regulação, regulação sunshine, AIR, regulação
light- handed, integração de informações, consulta pública e transparência, simplificação
administrativa e regulatória, formulação de guias de boas práticas, edição de normas com data
pré-definida para revisão pós implementação (sunset clauses), solução alternativa de conflitos,
análise das demandas de ouvidoria com foco na prevenção, fortalecimento da governança
regulatória, entre outros.
Demonstrar estudo comparativo do que vem sendo praticado pelas agências, os resultados
obtidos e destacar os resultados bem-sucedidos.
PALAVRAS-CHAVE: práticas regulatórias, melhor regulação, regulação eficaz, qualidade de
regulação.
INTRODUÇÃO
O presente trabalho tem por objetivo compilar os instrumentos regulatórios mais comuns e mais
eficientes. Demonstrar quais são os mais necessários e quais são essenciais para garantir uma
melhoria na qualidade de vida dos usuários.
O instrumento mais utilizado é o econômico, mas certamente não é o mais eficaz. Os tribunais
estão entulhados de recursos contra as multas aplicadas e os usuários não sentem melhoria no
serviço com este tipo de instrumento. Além de tornar a relação entre regulador e regulado
litigiosa, inibe novos investimentos.
Este trabalho não inova no atual panorama do mundo regulador. Ao contrário, traz as
experiências que já estão sendo praticadas pelas agências reguladoras no Brasil e por entidades
reguladoras pelo mundo. O que se busca aqui é justamente demonstrar o que vem sendo feito e
que está colhendo bons resultados e apresentar num trabalho único, ainda que de forma
resumida e não exaustiva.
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O trabalho será um importante instrumento de benchmarking à disposição das agências
reguladoras que poderão conhecer e avaliar qual o melhor instrumento pode ser aplicado em seu
ambiente doméstico para que os melhores resultados sejam alcançados.
Entendo que a presente leitura tem grande importância para novos servidores do setor já
existentes e de novas agências reguladores que serão criadas.
INSTRUMENTOS EFICAZES PARA MELHORIA DA QUALIDADE DA REGULAÇÃO –
PRÁTICAS APLICADAS PELAS AGÊNCIAS REGULADORAS NO BRASIL E PRÁTICAS QUE
GERAM MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DOS USUÁRIOS
No exercício de realizar este trabalho encontrei várias referências de quais seriam os princípios
para a qualidade da atividade regulatória. Do estudo de vários modelos que encontrei concluo
que podem ser resumidos em 05 princípios:
SEGURANÇA JURÍDICA – Não dá para falar em qualidade de regulação sem segurança jurídica.
As normas criadas devem ser consistentes. Não podem estar em contradição com outras
normas. Não devem ser alteradas sem critério. E, conforme o caso, as alterações devem ser
progressivas, causando o menor impacto possível, no mercado, no regulado e para o usuário.
PROPORCIONALIDADE – Não só a pena deve estar de acordo com a gravidade, mas toda
norma deve ser avaliada do ponto de vista dos custos para o regulado x benefícios aos usuários.
TRANSPARÊNCIA – ACCOUNTABILITY – As regras não devem apenas estar claras e
acessíveis. O regulado e o usuário devem compreender o sentido da norma.
FOCO – FIT FOR PURPOSE (APTO PARA O EFEITO) – As metas a serem atingidas com a
norma devem ser precisas, caso contrário o efeito esperado não será alcançado
PARTICIPAÇÃO SOCIAL – A melhor regulação só pode ser alcançada com participação social
efetiva. A participação da sociedade legitima as ações regulatórias, atende aos anseios da
sociedade de forma mais eficaz e se adequa ao mercado e aos regulados de forma mais
eficiente.
Partindo do enquadramento nestes princípios estudamos os instrumentos de regulação
existentes. Nesse estudo foi possível identificar que algumas dessas práticas vem sendo
aplicadas por várias agências reguladoras pelo Brasil e quais podem alcançar os melhores
resultados, que é trazer melhoria na qualidade de vida do usuário
Supervisão da regulação – “Cautela e caldo de galinha não faz mal a ninguém”
O assunto é polêmico. Quem guarda os guardiões? O temor sobre o tema se justifica, pois
acredita-se que pode interferir na independência das agências reguladoras. Entretanto, nos
países onde a atividade regulatória nasceu a supervisão ocorreu sem traumas.
Em brilhante artigo sobre o tema o ex-diretor da AGR e ex-presidente da ABAR Wanderlino
Teixeira de Carvalho1 afirma categoricamente que o Brasil acabará por adotá-lá, pois será uma
exigência da sociedade brasileira.
Segundo ele a atuação da supervisão serviria para identificar reguladores nocivos para o sistema
e para o interesse público. Mas não se limitaria a isso. Sua função primordial será a de contribuir
para o crescimento da qualidade e um efetivo instrumento de melhoria na prestação de serviços
públicos regulados.
Segundo Jadir Dias Proença2 a supervisão da regulação se justifica “...porque corrige e inibe
falhas de regulação. Os reguladores podem cometer erros, optando por adotar regulação mal
formulada, ignorando objetivos sociais externos à sua missão, procurando ampliar o seu próprio
poder ou, ainda, servindo aos interesses de grupos específicos em detrimento do bem-estar
social.”
Segundo PROENÇA a supervisão pode melhorar os resultados sociais globais ao exigir dos
reguladores o confronto e resolução desses conflitos de escolha (“trade-oﬀs”) por meio da
avaliação de todas as consequências de cada opção regulatória, incluindo danos e benefícios
secundários, bem como por meio de mecanismos de coordenação entre as agências. Também
pode contribuir para melhorar a qualidade da regulação, pois auxilia os reguladores a trocar
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experiências a respeito dos melhores métodos de análise de risco, custo e regulação, assim
como sobre os melhores instrumentos e desenhos de políticas regulatórias.
PROENÇA adverte ainda para o risco da supervisão. Se for imposta uma carga excessiva aos
reguladores, podem ocorrer atrasos, imobilismo ou tentativas de burla. Pode ainda levar os
reguladores a esperar demais antes de agir.
Ele resume afirmando que pode haver falhas tanto nos mercados como nos governos. Mercados
imperfeitos associados a regulação imperfeita podem gerar resultados imperfeitos, que podem às
vezes, embora nem sempre, ser até piores do que a ausência completa de regulação. Daí a
necessidade de supervisionar a atividade regulatória para evitar distorções.
Em Goiás a AGR é supervisionada. O modelo adotado ali é de uma Comissão de Supervisão da
Regulação ou CSR. A própria lei que a criou estabeleceu explicitamente que um de seus
objetivos é o de zelar pela independência decisória da AGR. Quem tiver interesse em conhecer o
inteiro teor das leis que regem este sistema a legislação está disponível no site
www.gabinetecivil.goias.gov.br.
No âmbito federal a União discute desde 2010 a possibilidade de criar um órgão para executar as
análises do impacto da atuação de cada agência e dar mais abrangência aos estudos - o
Organismo de Supervisão Regulatória (OSR). Com isso, porém, foi reaceso o temor de que o
Executivo tenha mais controle sobre a atuação das dez agências reguladoras e de outras
autarquias, como o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama) e a Comissão de Valores
Mobiliários (CVM), que poderiam ter suas normas avaliadas pelo OSR.
Em todos os países em que foi adotada a supervisão está ligada à Análise do Impacto
Regulatório. Não encontrei em minhas pesquisas argumentos contrários que fossem embasados
em fatos que trouxeram resultados realmente prejudiciais. Onde foi aplicada só trouxe benefícios.
Regulação Sunshine – “Camarão que dorme a onda leva”
Em tradução livre: Amanhecer ou brilho do sol. E é exatamente o que se propõe este instrumento.
Jogar uma luz sobre o setor. Mostrar os resultados e com esta exposição constranger os
prestadores a melhorar sua performance ou mantê-la elevada.
De acordo com o professor Rui Cunha Marques4 a regulação Sunshine firma-se na divulgação
dos resultados do desempenho dos prestadores e na sua comparação com os restantes “… tem
sucesso através da pressão dos usuários e dos cidadãos, por intermédio dos seus grupos de
defesa e de representação, da mídia, da classe política (Governo e partidos políticos), das ONG e
dos cidadãos em geral.”
Os prestadores que apresentam um fraco desempenho ficam “constrangidos” e, por
conseguinte, terão propensão a corrigir os desvios manifestados.
A exposição e a discussão pública da performance do regulado desencadeia efeitos bastante
positivos. Funciona principalmente em mercados com vários prestadores de serviços pois a
introdução de competitividade entre os prestadores estimula o aumento progressivo da
performance do setor.
Mesmo isoladamente tem efeito eficaz, mas em conjunto com outras práticas possui resultados
muito melhores. Seus efeitos são principalmente no aspecto da qualidade dos serviços
prestados.
PIMENTA defende que ela obedece a algumas etapas:
•
•
•
•
•
•

Coleta e comunicação dos dados;
Validação dos dados
Determinação e interpretação dos indicadores
Análise da performance e recomendações
Síntese
Publicação

Ele ressalta ainda que “...compreende sempre a aplicação de mecanismos de benchmarking
(através de indicadores ou de outros métodos), em maior ou menor grau.
Para atingir a eficácia deve atender a alguns requisitos:
• A publicitação dos resultados não deve corresponder apenas aos regulados, mas incluir
outros, para que a comparação entre os diferentes prestadores seja possível;
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• Os resultados devem ser difundidos conjuntamente com os valores esperados ou de
referência;
• A publicação dos resultados deve ser próxima e acessível aos usuários, preferencialmente
na internet;
• Deve ser desencadeado um debate público sobre os resultados manifestados com a
presença dos diferentes stakeholders;
• Adotar um sistema de targets para classificar o desempenho. Clareia e expõe os resultados.
(tipo sistema de cores)
Para estimular a melhoria da performance pode-se criar um sistema de incentivo. Criar um
mecanismo de prêmios e penalizações.
Esse sistema pode e deve alcançar as tarifas. Melhor desempenho, maiores tarifas. Usuários
satisfeitos pagam tarifas mais facilmente.
Integração de informações – “Uma andorinha só não faz verão”
Jadir Dias Proença esclarece que este tipo de atuação regulatória funciona com o
desenvolvimento de uma “rede de regulação”. As redes, em suma, representam um conjunto de
agentes autônomos, unindo ideias e recursos em torno de valores e interesses compartilhados.
Pode‐se entender que a rede é uma estrutura não linear, descentralizada, flexível, sem limites
definidos, estabelecendo‐se por relações horizontais de cooperação. No ambiente regulatório, a
rede, com em seu dinamismo, pode funcionar como um espaço de compartilhamento de
informação e do conhecimento. Espaços que podem ser presenciais e/ou virtuais, em que
agentes com objetivos convergentes compartilham experiências, criando bases e gerando
informações relevantes para o setor em que atuam.
PROENÇA aconselha a seguir os seguintes passos: coleta, tratamento, armazenamento e
disponibilização de dados e informações entre os agentes envolvidos na regulação, e ainda,
primar por:

•
•
•
•

integrar todos os atores envolvidos nas políticas regulatórias;
utilizar linguagens e conceitos unificados;
ser flexível em seu aspecto funcional e tecnológico;
estruturar e facilitar, mas não esgotar a troca de informações entre as partes.

Quanto mais incerta e mais complexa a questão que demanda regulação, mais eficiente será este
modelo por tornar qualquer ação regulatória mais consistente.
Defendo que existem duas vertentes desse modelo: externo e interno. No âmbito externo ao do
ambiente regulado nossos exemplos de maior sucesso são as câmaras técnicas da ABAR e os
Congressos que primam pela apresentação de trabalhos técnicos, já que vários contatos são
realizados e os conhecimentos são multiplicados. Agentes reguladores mais experientes expõem
seus trabalhos e os demais agentes podem utilizar o que se enquadra em sua realidade.
Entretanto não existe uma sistematização das informações. Muito importante é que se crie um
sistema para que as informações disponíveis sejam acessadas por todos os interessados com
facilidade.
No âmbito interno de cada ente regulador pode-se adequá-lo à uma espécie de rede de políticas
públicas (policy network). Aqui as relações são interdependentes e não hierárquicas. Uma
variedade de atores que compartilham interesses comuns acerca de uma política pública fazem
um intercâmbio de recursos na busca da consecução desses interesses compartilhados,
reconhecendo que o caminho da cooperação é o melhor modo de se atingir os objetivos comuns.
Pode-se unir, governo, prestadores de serviços, entidades representativas de trabalhadores e
usuários de serviços para, ouvindo cada um desses atores, construir a melhor solução para todos
os entes envolvidos.
Por ser uma forma de regulação compartilhada costuma-se obter excelentes resultados. Como o
prestador de serviço participa ativamente de todo o processo inibe a rebeldia no cumprimento
das obrigações alinhadas.
Simplificação administrativa e regulatória – “Toda regra tem exceção”
Os usuários dos serviços públicos esperam da administração os seguintes resultados: Fácil
acesso, Rapidez, Conveniência e Cortesia. Mas será que é isso que vem sendo entregue?
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A simplificação é só uma das formas da Melhor Regulação para que se possa realizar esta
entrega.
MARIA MANUEL LEITÃO MARQUES6 em trabalho apresentado à OECD nos dá algumas
diretrizes que podemos adequar à nossa realidade:
•
•
•
•
•
•
•

Reduzir os custos de contexto para cidadãos e empresas;
Análise de custos x benefício dos procedimentos;
Libertar a Administração Pública de tarefas inúteis;
Desenvolver indicadores de qualidade envolvendo os usuários nesta definição;
Facilitar o cumprimento da lei e eliminar a burocracia inútil;
Gerar hábitos de participação e transparência
Promover a transparência e a avaliação de resultado

É importante observar que nada disso é fácil de ser implementado, mas não é impossível. É
cediço que a administração cumpre leis, mas é possível avançar na simplificação.
Simplificar não significa sempre deslegalizar, tampouco desregulamentar ou descumprir leis e
regulamentos. Simplificar significa regular melhor
Simplificar não significa ignorar as complexidades do mundo real. Significa fazer com que os
procedimentos associados a essa complexidade sejam mais simples de seguir.
Simplificar não significa menosprezar o papel do Estado nas sociedades modernas. Significa
valorizá-lo tornando o serviço público mais eficiente.
As principais dificuldades para implementação dessa técnica são a ausência de cultura de
simplificação na administração e na produção legislativa, a falta de cultura de medição de
resultados e de avaliação de impactos, uma tradição de gestão da Administração Pública com
uma lógica assente nas prioridades da oferta e demasiado verticalizada.
Alguns exemplos de como implementar:

• Converter formulários de papel em formulários eletrônicos e disponibilizá-los on line;
• Promover uma reengenharia organizacional
• Aumentar a eficiência e a transparência da atuação administrativa com melhoria nos
processos internos;

• Desenvolver serviços integrados e multicanais;
• Harmonização dos setores envolvidos;
• Permitir que haja um local onde toda a legislação sobre o setor esteja disponível ao usuário.
Uma espécie de “google legislativo” que permita uma busca intuitiva.

Para aas agências federais como Anvisa, Ancine e ANS que tratam com inúmeros regulados de
diferentes realidades e dispersos pelo país é muito útil e os resultados são excelentes.
A Anvisa em 2014 divulgou uma proposta de simplificação administrativa que pode ser
consultada na internet. O endereço está disponível na relação bibliográfica.
Formulação de guias de boas práticas – “A pressa é inimiga da perfeição”
Neste tópico entendemos de grande relevância que os entes reguladores formulem um guia
técnico de práticas regulatórias. Não se trata de orientações aos prestadores de serviço, mas sim
de uma sistematização das atividades do próprio ente regulador no exercício de suas atividades.
Esse trabalho orienta e padroniza o trabalho dos entes reguladores. Identifiquei a realização deste
trabalho em duas agências reguladoras: ANS8 que desenvolveu um guia de boas práticas
regulatórias e a ANVISA9 que buscou aperfeiçoar o seu processo de regulamentação.
Os guias aprimoram o trabalho do regulador e garantem uma melhor qualidade e efetividade na
regulação. Ademais, contribui para o fortalecimento da governança regulatória e para a criação
de um ambiente regulatório seguro para a população e estável para os negócios e investimentos
no país.
Importante esclarecer que os guias não devem engessar a atividade regulatória. Eles devem
servir de trilha e não ser um trilho.
Edição de normas com data pré-definida para revisão pós implementação (sunset clauses)
– “Águas passadas não movem moinhos”
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A revisão da norma é de extrema importância para verificar: Os objetivos regulatórios foram
alcançados? O uso dos recursos está corretamente aplicado, alcançando os benefícios
esperados? Será que os riscos corretos foram identificados?
Data de expiração da regulação. Permite um prazo para avaliar e melhorar ou ainda questionar
antes de pôr em prática.
Análise das demandas de ouvidoria com foco na prevenção – “Um homem prevenido vale
por dois”
Não basta analisar as demandas que chegam dando uma solução definitiva de caso a caso. É
necessário criar um plano de ação que contemple a identificação de problemas repetitivos e
busque soluções coletivas e preventivas do referido problema.
O trabalho de levantamento de queixas em programas de TV, sites e jornais impressos deve
seguir a mesma lógica.
Trata-se de uma ação repressiva que embasa uma ação preventiva já que esta última é muito
mais eficaz. Evitar ter que dar tratamento às demandas de ouvidoria e de imprensa é muito
melhor do que enfrentaFortalecimento da governança regulatória - “A união faz a força”
Uma boa governança é requisito essencial para o desenvolvimento sustentável, o crescimento
econômico, a equidade social e direitos humanos. As boas práticas regulatórias constituem as
ferramentas para a base da Governança Regulatória.
O conceito de Governança Regulatória adotado neste trabalho teve como base os conceitos da
OCDE – Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico ‐ traduzindo‐se na
busca de autonomia, transparência e controle social, responsabilização (accountability) e
aprimoramento das ferramentas regulatórias e institucionais, visando a melhoria da qualidade
regulatória.
Andrea Nartiza Silva Marquim de Araújo10 define Governança da seguinte forma: “A partir da
exposição de entendimentos diferenciados por diferentes autores acerca da conceituação de
governança, é possível afirmar que o assunto constitui um conceito novo que traz em sua raiz a
capacidade de conduzir os processos de formulação, execução e avaliação de políticas públicas
integrando instrumentos e mecanismos de gestão que viabilizem harmonizar as relações
econômicas e sociais, privilegiando o fortalecimento das ações governamentais, por meio da
eficácia e efetividade dos resultados esperados e da transparência dos processos voltados ao
bem estar da sociedade.”
O TCU em 2011 em seu Referencial Básico de Governança definiu que Governança Regulatória
está relacionada com as regras e as práticas que regem o processo regulatório, a sistemática de
interação entre os atores envolvidos e o desenho institucional no qual estão inseridas as
Agências Reguladoras, bem como os meios e instrumentos utilizados pelos reguladores em prol
de uma regulação eficiente, transparente e legítima.
O Tribunal de Contas da União aponta em seu Referencial Básico de Governança, os benefícios
da boa governança no setor público:
• Garantir a entrega de benefícios econômicos, sociais e ambientais para os cidadãos;
• Garantir que a organização seja, e pareça responsável para com os cidadãos;
• Ter clareza acerca de quais são os produtos e serviços efetivamente prestados para
cidadãos e usuários, e manter o foco nesse propósito;
• Ser transparente, mantendo a sociedade informada acerca das decisões tomadas e dos
riscos envolvidos;
• Possuir e utilizar informações de qualidade e mecanismos robustos de apoio às tomadas de
decisão;
• Dialogar com e prestar contas à sociedade;
• Garantir a qualidade e a efetividade dos serviços prestados aos cidadãos;
• Promover o desenvolvimento contínuo da liderança e dos colaboradores;
• Definir claramente processos, papéis, responsabilidades e limites de poder e de autoridade;
• Institucionalizar estruturas adequadas de governança;
• Selecionar a liderança tendo por base aspectos como conhecimento, habilidades e atitudes
(competências individuais);
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• Avaliar o desempenho e a conformidade da organização e da liderança, mantendo um
balanceamento adequado entre eles;
• Garantir a existência de um sistema efetivo de gestão de riscos;
• Utilizar‐se de controles internos para manter os riscos em níveis adequados e aceitáveis;
• Controlar as finanças de forma atenta, robusta e responsável;
• Prover aos cidadãos dados e informações de qualidade (confiáveis, tempestivas, relevantes
e compreensíveis).
Governança não deve ser confundida com Governabilidade. A governança tem um caráter mais
amplo. Vai além da governabilidade. Dessa forma, a governança refere-se a padrões de
articulação e cooperação entre atores sociais e políticos e arranjos institucionais que coordenam
e regulam transações dentro e através das fronteiras do sistema econômico, incluindo-se aí não
apenas os mecanismos tradicionais de agregação e articulação de interesses, tais como os
partidos políticos e grupos de pressão, como também redes sociais informais e associações de
diversos tipos. Ou seja, enquanto a governabilidade tem uma dimensão essencialmente estatal,
vinculada ao sistema político-institucional, a governança opera num plano mais amplo,
englobando a sociedade como um todo.
Solução alternativa de conflitos – “Um bom acordo é melhor que uma boa briga”
A mediação, a conciliação a arbitragem e os TAC’s. Conseguir com que o prestador de serviço
por conta própria cumpra determinada inconformidade é muito mais eficiente do que a punição.
Pois o prestador pode recorrer, sofrer a punição e não reparar o dano, de forma que o custo de
todo esse movimento não trouxe ganho nenhum para o usuário.
Intermediar conflitos antes que eles cheguem ao judiciário. A expertise da agência permite um
juízo de valor muito mais consistente do que o de um juiz. Para isso a agência precisa ser forte,
reconhecida e exarar confiabilidade. O usuário tem que reconhecer no ente regulador a isenção.
Eu tive a oportunidade de abordar esse tema no Congresso da Abar de 2011. Apresentei um
trabalho técnico que abrangia a análise desses três institutos, que faço questão de transcrever.
Mediação
A mediação é uma solução do conflito gerida pelas próprias partes. Encerra o impasse de forma
rápida e satisfatória para os envolvidos. A atuação das agências se daria na identificação do
objeto do conflito, na aproximação das partes e na ponderação sobre os possíveis caminhos
para o impasse criado.
Não é uma decisão unilateral e sim uma decisão negociada, cujo objetivo principal é o benefício
de todos. Luiz Bacellar esclarece quais as funções do agente mediador, que sugiro seja
conduzida pela Agência: “ As funções do mediador são (1) coopera, ajudando a discutir com
respeito, (2) coordena os debates, (3) ressalta convergências e divergências, (4) investiga os
pontos de atrito, (5) motiva a criatividade na procura de soluções, (6) auxilia as partes a
descobrirem seus reais interesses, permitindo que o acordo firmado seja justo, equitativo e
duradouro.
Não sendo alcançado o ajuste cabe ao mediador recomendar outras formas para a solução do
conflito.
Conciliação
A conciliação difere da mediação uma vez que o conciliador deve ser mais objetivo, não
adentrando demais ao mérito da questão. Deve formular uma proposta que seja adequada às
necessidades das partes e esteja em consonância com os argumentos trazidos.
Pode parecer repetitivo após a mediação frustrada proceder-se à conciliação. Entretanto a
conciliação é uma etapa legal no procedimento de arbitragem (art. 21, §4º, da Lei nº 9307 de
1996) que deve ser tentada antes da arbitragem. Ademais, se houver acordo este será
homologado pelo árbitro nos termos da lei citada.
Arbitragem
O procedimento de arbitragem é regulado pela lei 9.307/96 e deve nortear as normas a serem
expedidas pelas Agências caso pretendam adequar seus procedimentos internos. Entretanto
estes serão apenas subsidiários uma vez que a norma já é específica sobre o tema.

937

IX Congresso Brasileiro de Regulação e 3º ExpoABAR

O principal fator nesse tipo de solução é que as partes aceitem o(s) árbitro(s), uma vez que a
compulsoriedade deve ser refutada. Por isso é importante a comprovação inequívoca de
concordância com o método e o comparecimento das partes aos atos do processo.
Uma forma de garantir ainda a utilização do referido método é incluir a cláusula compromissória
no contrato de prestação de serviços. A publicidade do método em forma de cartilha é
importante para que o usuário compreenda integralmente seus direitos.
Outras
Entendo que as Ouvidorias são um meio à disposição dos usuários que ainda é subutilizado ou
utilizado de forma inadequada. Investir na formação adequada dos servidores e em publicidade
que orientem a correta utilização desses serviços pela população.
Entendo que a lei de defesa dos usuários de serviços públicos pode prever a possibilidade de dar
competência às Agências para firmar Termos de Ajustamento de Conduta com força executiva,
que seria também uma solução.
Regulação light-handed – “Quem espera sempre alcança”
Stéphanie Braconier citada por Aragon Érico Dasso Junior13 define este modelo como sendo a
“aplicação do Direito geral da concorrência por uma instância comum para os diversos setores.”
Normalmente o regulador emite advertências, conclui acordos, elabora informes, obriga aos
operadores publicar determinadas informações, etc. É considerada uma forma leve de regulação.
É quase um monitoramento apenas.
Só pode ser usada em ambientes e mercados estáveis. Não é aconselhável utilizar no Brasil. Não
se enquadra aos modelos de agências reguladoras que temos aqui. Consta deste trabalho, pois a
proposta é compilar o maior número possível de instrumento existentes e esta é uma forma de
regulação, mas não está adequada à nossa realidade, tampouco traria.
De acordo com Moacir José Serpa14 a Agência Reguladora, por ser um órgão diferenciado no
ordenamento jurídico brasileiro, com poderes de fiscalização e regulação mais abrangente que as
demais autarquias, é fundamental que realizem ajustes e correções no modelo vigente, a fim de
que sejam vistas como organismos capazes de atender aos anseios da coletividade e não meros
controladores/fiscalizadores das concessionárias de serviços públicos (SERPA, 2003, p. 132).
Consulta pública, Audiência pública e transparência – “Quem cala, consente”
A consulta pública é o meio pelo qual o regulador consulta a sociedade sobre os potenciais
efeitos de uma determinada política ou norma que pretende instaurar. Para que seja efetiva, é
necessário avançar a consulta para além das partes interessadas. Vários setores da sociedade
civil organizada devem ser consultados, pois sempre agregam impactos ou sugestões que muitas
vezes somos incapazes de prever.
É um importante instrumento para legitimar os atos normativos expedidos pelas agências. Qual
será a autoridade de um cidadão, da imprensa ou de um prestador de serviço em questionar
determinada norma em vigor, se quando do estudo para sua implantação, mesmo sendo
convidado, foi omisso em participar.
É a transparência por excelência. Permitir que o beneficiário de determinada norma tenha a
oportunidade de analisá-la, criticá-la e até melhorá-la dá à referida norma uma legitimidade que
não se obtêm com outro instrumento.
Na consulta pública é conferido um prazo para que os interessados, tendo amplo acesso ao
documento posto, tenham a oportunidade de interferir em sua construção. Obviamente que nem
todas as sugestões são acatadas. Entretanto, as negativas devem ser embasadas em
argumentos técnicos e todas as manifestações devem ter resposta.
A audiência pública é um instrumento similar, complementar. As diferenças primordiais estão no
fato de que as sugestões têm uma data e local pré-definidos para serem recebidas, e, os
interessados e toda a sociedade ouvem as explanações uns dos outros.
A audiência deve ocorrer em local de fácil acesso, em horário que permita o comparecimento do
maior número de participantes interessados possível, e, preferencialmente, em local público.
Tanto na Consulta como na Audiência os eventos precisam ser amplamente divulgados. Só assim
se permite a efetiva participação. Só assim se alcança a efetiva transparência. Deve ser
percebido um esforço do ente regulador para atingir o maior número possível de participantes.
Envio de cartas, e-mails e utilização das mais diferentes plataformas de mídia.
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AIR – Análise do Impacto Regulatório – “Quem procura sempre acha, senão um prego, uma
tacha”
Segundo a OCDE15 este é o instrumento soberano para atingir a qualidade regulatória. Eduardo
Bizzo de Pinho Borges16 defende que outros mecanismos, normalmente utilizados de forma
independente estão inseridos no AIR, podendo este ser considerado o instrumento de qualidade
regulatória por excelência, pois tem a capacidade de incorporar, em seu amplo processo, outros
instrumentos.
Trata-se de uma ferramenta fundamental que tem por objetivo fornecer informações às
autoridades regulamentadoras para antever as consequências da implementação da regulação
técnica e subsidiar o processo decisório da sua concepção e adoção.
As ferramentas analíticas mais utilizadas da AIR são:
• análise de custo-benefício - benefícios quantificados em termos monetários e avaliado o
resultado líquido da relação custo-benefício, é valorado em termo de economia como um
todo e não individualmente;
• análise de custo-eficácia - compara os custos de opções diferentes que fornecem os
mesmos resultados, avalia propostas em que é mais fácil quantificar os benefícios do que
valorá-los em termos monetários;
• análise de riscos - são estabelecidos os limites aceitáveis e efetuado o inventário dos riscos
para identificar os que são críticos, estudar medidas para tratá-los e verificar se passam a
ser aceitáveis após a aplicação do tratamento.
Flávia Neves Rocha “Diferentemente de outros processos de tomada de decisão, inacessíveis à
participação social, a AIR expõe o mérito das decisões e o impacto das ações a partir de
processos de consulta pública sobre documentos que estabelecem objetivos e efeitos de uma
proposta de regulação. Essa consulta aumenta a transparência do processo regulatório e
favorece a resposta do público com informações importantes, fornecendo controle de qualidade
dos impactos identificados e melhorando a qualidade da informação na qual as decisões serão
baseadas.”
Em 1995, a OCDE desenvolveu uma lista de perguntas que ajudam os reguladores a analisar
implicações das opções regulatórias e avaliar se a proposta escolhida será efetiva e eficiente:
O problema está definido claramente?
A ação governamental é justificada?
A regulação é a melhor forma de ação governamental?
Existe base legal para a regulação?
Qual o nível apropriado de governo para esta ação?
Os benefícios da regulação justificam os custos?
A distribuição dos efeitos na sociedade é transparente?
A regulação é clara, consistente, compreensível e acessível aos usuários?
Todas as partes interessadas tiveram a oportunidade de apresentar suas sugestões/
considerações?
• Como a aplicação e cumprimento da regulação serão obtidos?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Entendemos que a melhor regulação depende de realização de AIR. Em menor ou maior grau,
com espectro investigativo maior ou menor, mas não se pode desprezá-la. A regulação só
proporcionará melhor qualidade de vida aos usuários se o AIR tiver sido aplicado a cada norma
reguladora, pois somente desta forma será possível medir se os resultados obtidos são os
esperados.
O PRO-REG dispõe de um trabalho18 realizado em 2010 em que aborda Análise de Impacto
Regulatório servindo de norte para todos os entes reguladores.
CONCLUSÃO
Podemos afirmar que a qualidade da regulação no Brasil está aquém do desejável. Por uma série
de fatores que são, muitas vezes, alheios à vontade e ao empenho dos reguladores. Importante é
manter o debate e a formação sempre crescente.
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Alguns instrumentos efetivamente não dependem dos reguladores, mas do governo. A aprovação
da lei geral das agências reguladoras e a implementação do Programa Nacional de Gestão
Pública e Desburocratização, por exemplo. Tais medidas, podem sim contribuir para a melhoria
da qualidade da regulação
Esperamos com este trabalho ter compilado o maior número possível de instrumentos eficazes à
disposição dos reguladores. Não pretendemos exaurir o assunto. Afinal, sobre cada um dos
instrumentos apresentados existem trabalhos inteiros que expõem suas características de forma
muito mais abrangente.
É importante termos em mente que uma regulação é de qualidade se a mesma é efetiva,
transparente e responsável. Mais um triângulo para guiar o trabalho dos reguladores. E pra
terminar com um bom ditado: “As necessidades unem, as opiniões separam”. Este trabalho
apresenta a minha opinião, espero humildemente que tenha contribuído para atender sua
necessidade.
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RESUMO
Entendendo que a gestão de informações é elemento chave na administração das instituições
públicas, onde cada vez mais se investe em sistemas e infraestrutura de tecnologia da
informação, a Arsesp – Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo
vem, desde a sua criação em 2008, trabalhando no sentido de dotar seu quadro de funcionários
de ferramentas tecnológicas capazes de auxiliá-los em suas atividades, principalmente as de
regulação e de fiscalização dos setores de distribuição de gás canalizado, de energia elétrica e
de saneamento básico.
Ao longo do tempo, os mais variados sistemas, criados para suportar os processos de
fiscalização, foram sendo desenvolvidos e implantados isoladamente, gerando bases de dados
não uniformes e redundantes, o que acabou se transformando em um grande problema, no que
se refere à gestão dos sistemas e das bases de dados, prejudicando assim a qualidade das
informações.
Com o amadurecimento do conhecimento sobre os processos e os sistemas de fiscalização, a
Gerência de Tecnologia da Informação da Arsesp sugeriu à direção a contratação do
desenvolvimento e da implementação de uma solução sistêmica única, capaz de suportar todos
os processos de fiscalização da Agência, sendo aceita e permitida a contratação da Companhia
de Processamento de Dados do Estado de São Paulo – Prodesp.
Assim, desde 2013, a DGH – Gerência de Desenvolvimento de Sistemas Clientes Grupo 1 da
Prodesp e a Gerência de TI da Arsesp vêm coordenando o desenvolvimento do projeto
denominado SAFI – Sistema de Apoio às fiscalizações, encontrando-se em fase de homologação
e com previsão de implantação até o final do terceiro trimestre de 2015.
Palavra-chave: SAFI
INTRODUÇÃO
A gestão de informações é elemento chave na administração das instituições públicas, onde
cada vez mais se investe em sistemas e infraestrutura. Tais investimentos têm gerado
considerável redução de tempo na realização das atividades, que antes demandavam horas ou
dias de análises, proporcionando dessa forma mais tempo às pessoas para se ocuparem com
atividades mais nobres, permitindo assim o aumento da produtividade e posicionando a Arsesp –
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Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo em um patamar de
eficiência elevado.
Desde a criação da CSPE – Comissão de Serviços Públicos de Energia do Estado de São Paulo,
em 1998, vários sistemas técnicos para auxiliar os processos de fiscalização de energia elétrica e
de gás canalizado foram sendo construídos e aprimorados, sendo que em 2008 foram
incorporadas as funções de regulação e de fiscalização dos serviços públicos de saneamento
básico, transformando a CSPE em Arsesp, tendo sido mantida a mesma forma de trabalho,
incorporando novos sistemas para auxiliar as atividades de fiscalização na área de saneamento,
também.
Com a evolução dos processos de fiscalizações internas de indicadores de qualidade, incidentes
e interrupções programadas e com o amadurecimento do conhecimento sobre o funcionamento
dos sistemas que auxiliavam as áreas técnicas, foram identificadas semelhanças entre os
sistemas, o que foi desenvolvendo a ideia da criação de uma solução única, que centralizasse as
informações das fiscalizações e que atendesse às três áreas de atuação da Agência: saneamento
básico, gás canalizado e energia elétrica, usando, ainda, a mesma estrutura para a criação de
recursos voltados a auxiliar os processos de fiscalizações externas, abordando desde a coleta/
checagem das informações em campo até os desdobramentos processuais administrativos.
A ideia de se criar uma solução única para dar suporte tecnológico às fiscalizações tornou-se um
grande desafio para a Tecnologia de Informação da Agência, dado que se tratava de uma
arquitetura bastante complexa, tendo sido a Companhia de Processamento de Dados do Estado
de São Paulo – Prodesp considerada preparada para desenvolver, implantar, hospedar e prestar
serviços de manutenção evolutiva na solução.
Assim, o desenvolvimento do projeto teve seu início efetivo no final do ano e 2013, encontrandose hoje em fase de homologação e ajustes para a entrada em operação até o final do terceiro
trimestre de 2015, sendo possível conhecer um pouco mais sobre a solução encontrada,
denominada SAFI – Sistema de Apoio às Fiscalizações, no desenvolvimento desse trabalho.
ESCOPO DA SOLUÇÃO SISTÊMICA
A definição do escopo do projeto foi amplamente debatida com as áreas usuárias, sendo que a
demanda mais comum levantada por elas era a necessidade de haver uma ferramenta que
permitisse aos fiscais trabalhar melhor as questões voltadas às fiscalizações de campo.
Outro ponto forte verificado no levantamento foi a identificação da necessidade de melhorar os
sistemas legados para o tratamento das fiscalizações internas como: Incidentes, Interrupções
Programadas e Indicadores de Qualidade, descritos a seguir:
Incidentes
SISCIs/SISCIg/SISCIe - Sistemas de Cadastramento de Incidentes (Saneamento, Gás e
Energia Elétrica):
Os incidentes, considerados relevantes, ocorridos nas áreas de concessão das empresas de
saneamento básico, gás canalizado e energia elétrica são registrados nos sistemas de
cadastramento de incidentes, desenvolvidos pela Gerência de TI da Arsesp, nas linguagens
ASP .Net, C#, VB e ASP clássico e utilizam como servidor de banco de dados o Microsoft SQL
Server.
Interrupções Programadas
SISCIPs - Sistema de Cadastramento de Interrupções Programadas de Saneamento
Básico:
As manutenções, obras de melhorias e prolongamentos das redes de água e esgoto, geralmente
necessitam que os serviços prestados sejam interrompidos de forma programada para suas
realizações, com o objetivo de minimizar o impacto sobre consumidor final.
Em 2014, a Arsesp, por meio de suas atribuições, publicou uma deliberação específica sobre o
assunto, com o objetivo de definir regras e parâmetros para a realização das interrupções sobre
os serviços de saneamento básico, instituindo a obrigatoriedade do uso do SISCIPs,
desenvolvido em Microsoft .Net e banco de dados Microsoft SQL Server 2008 e mantido pela
Gerência de TI da Agência.
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Indicadores de Qualidade
SII - Sistema de Indicadores de Qualidade do Saneamento Básico:
O acompanhamento dos indicadores de qualidade do saneamento básico depende,
exclusivamente, do conjunto de variáveis que os constituem e de um sistema capaz de receber e
tratar os dados que são enviados periodicamente pela Sabesp. Neste sentido, em 2009, foi
contratada uma consultoria para a adequação de um sistema de indicadores, cuja origem se deu
no âmbito da Secretaria de Saneamento e Energia.
Coube à Gerência de TI acompanhar a consultoria na remodelagem e na implantação do sistema;
a criação dos novos indicadores e o apoio à Sabesp para a adequação dos dados ao formato de
envio. Também, a TI apoia os técnicos da Arsesp na utilização do novo sistema, administra as
bases de dados em SQL e o funcionamento do próprio sistema, desenvolvido em .NET.
SISQg - Sistema de Indicadores de Qualidade do Gás:
Os indicadores de qualidade do gás canalizado são coletados de forma sistemática, através do
Portal de Coleta de Dados; desenvolvido em .NET com base de dados SQL. Tais indicadores,
após coletados, são transferidos para uma base de dados de análise, permitindo aos técnicos da
área de gás verificar a qualidade dos dados informados, através de rotinas de comparações com
os padrões de qualidade e de rotinas que apresentam gráficos de tendências.
O sistema, desenvolvido pelo IPT em 2009 e mantido pela Gerência de TI da Arsesp, não chegou
a ser homologado.
SISQe - Sistema de Indicadores de Qualidade da Energia Elétrica:
Os indicadores de qualidade de energia elétrica são fornecidos pelas concessionárias, de acordo
com um modelo de banco de dados em ACCESS e são inseridos em um banco específico em
SQL para serem analisados e comparados com os padrões. A Gerência de TI realizou algumas
adequações no sistema de análise dos dados, desenvolvido em Visual Basic, em função de
mudanças nos indicadores DEC e FEC, além de mudanças nas estruturas de conjuntos elétricos.
INTEGRAÇÕES
Além da unificação das bases de dados e do desenvolvimento de uma solução única, foi
identificada a necessidade de integração do sistema SAFI com outros sistemas implantados e
administrados pela Gerência de TI da Arsesp, pois como o escopo do sistema contemplava o
acompanhamento total dos processos, seria necessária a integração com o sistema de gestão
documental da Agência, bem como a utilização de certificação digital para as assinaturas, dando
veracidade aos processos de aprovações e aos documentos gerados pela solução.
Houve ainda a ideia de integrar a solução com o sistema de CRM da Agência, o qual registra as
manifestações dos usuários dos serviços públicos prestados pelas concessionárias de gás
canalizado e de saneamento básico no estado e São Paulo, permitindo cruzamentos de
informações com os demais sistemas, a fim de alimentar as áreas de fiscalizações com análises
mais ricas, servindo de subsídios às fiscalizações específicas.
A seguir, as descrições dos sistemas a serem integrados ao SAFI:
Gestão Documental
SISDOC – Sistema de Acompanhamento de Documentos e Processos:
O SISDOC, sistema de acompanhamento de documentos e processos da Arsesp, foi
customizado na plataforma de ECM Documentum, da empresa EMC². Suporta todos os
processos administrativos e de fiscalização e está preparado para produzir todos os documentos
eletronicamente, sem a necessidade da geração de papel, utilizando certificação digital no
padrão ICP-Brasil para assinatura dos documentos.
Relacionamento com os usuários
SAU - Sistema de Apoio aos Usuários da ARSESP:
O SAU, desenvolvido em ASP e implantado em 2009 pela Gerência de TI, possibilitava os
registros dos atendimentos aos usuários dos serviços de distribuição de gás canalizado e
saneamento básico em uma base dados SQL. Ficava hospedado no Data Center da Prodesp e
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era acessível via WEB; possuía um sistema de workflow que permitia a interação entre o
atendente, a Agência e a Concessionária envolvida.
Em 2012, o sistema foi substituído pela solução Microsoft Dynamics CRM 2011, customizada e
implantada pela consultoria contratada L3 CRM. Esta solução está hospedada no Data Center da
Prodesp e utiliza base de dados MS SQL Server na versão 2008.
CONTRATAÇÃO
A ideia de se criar uma solução única para receber/coletar, analisar e entregar relatórios sobre os
dados oriundos das fiscalizações já era antiga e teve seu início com a criação do Portal de Coleta
de Dados, no ano de 2003. No entanto, somente em 2012 é que foram iniciadas conversas com a
Prodesp, no sentido de consolidar uma proposta de contratação que possibilitasse agregar muito
mais funcionalidades do que as idealizadas no Portal de Coleta de Dados.
Cabe ressaltar que a Prodesp é a empresa de processamento de dados do estado de São Paulo
e que a Arsesp a utiliza como suporte para diversos serviços de Tecnologia da Informação como:
correio eletrônico, hospedagem de servidores no Data Center e consultoria em gestão de
infraestrutura. Também, cabe destacar que o governo de São Paulo possui a rede de Internet
Intragov, a qual a Arsesp é signatária, onde a Prodesp é a gestora.
Entende-se que a decisão pela contratação da Prodesp foi acertada, por ser uma empresa com
larga experiência no atendimento a esse tipo de demanda e que cumpre com o seu papel de
auxiliar os órgãos de governo a trabalharem utilizando as melhores práticas, sob o aspecto da
governança de tecnologia da informação.
Assim, a proposta de desenvolvimento da solução a ser contratada foi submetida às áreas
demandantes e consolidada mediante celebração de contrato entre a Arsesp e a Prodesp.
PREMISSAS PARA O DESENVOLVIMENTO E A IMPLENTAÇÃO DA SOLUÇÃO

• Por se tratar de uma solução sistêmica multiusuário, entendeu-se que a plataforma WEB seria
a mais vantajosa, possibilitando aos usuários o acesso à aplicação via Browser;

• o Para o desenvolvimento da solução e o armazenamento dos dados, ficou estabelecido que
as ferramentas a serem utilizadas fossem da Microsoft: Visual Studio .NET e SQL Server;

• Como a Prodesp já fornecia serviços de processamento de dados e hospedagem em seu Data
•
•
•
•

Center, ficou acertado que seriam construídos e mantidos por ela os 03 ambientes da solução,
sendo: desenvolvimento, homologação e produção, considerando todo o ambiente de acesso
e de segurança;
O acesso à solução, as aprovações dos fluxos e as assinaturas dos documentos seriam
suportadas pelo uso da certificação digital, dado que a Arsesp já fazia o uso da mesma;
A solução deveria contemplar a utilização de equipamentos móveis, para as fiscalizações de
campo, dotados de check lists construídos pelos próprios fiscais, na fase de planejamento das
fiscalizações;
o Ficou estabelecido que o uso de ferramenta de georreferenciamento também deveria fazer
parte da solução;
Todos os documentos gerados pela solução deveriam ser armazenados no SISDOC (sistema
de gestão documental da Arsesp).

ARQUITETURA ANTIGA X NOVA
Figura 1: Arquitetura
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METODOLOGIA
Após reuniões realizadas com os stakeholders e os usuários envolvidos nos principais processos
de fiscalização, tais como: analistas, especialistas, fiscais, gerentes, superintendes e diretores da
Arsesp, para o levantamento das necessidades e problemas decorrentes dos processos atuais,
foi elaborado o documento de visão, proporcionando uma visão geral da solução pretendida pela
Arsesp, descrevendo os casos de uso e as funcionalidades que o sistema viria a contemplar.
O levantamento inicial ajudou a entender a complexidade e a dimensão que a solução tomaria,
sendo, talvez, a principal etapa do projeto, auxiliando nas correções de planejamento e na
delimitação do escopo do projeto, dividindo o trabalho em duas etapas, sendo a primeira a
considerar o que seria de fundamental importância para o início da operação da solução e a
segunda a que definiu o que poderia ser atendido após a implantação da primeira etapa.
Aprovado o documento de visão, a Prodesp elaborou o plano de projeto com o objetivo de
explicitar a maneira de como se daria a condução do desenvolvimento da solução, elencando os
recursos necessários para sua execução como mão de obra e recursos tecnológicos, de acordo
com o escopo e os módulos com as funcionalidades que deveriam ser contemplados, gerando,
assim, um cronograma e uma estimativa de custos preliminares.
A construção do plano de projeto exigiu a aplicação das melhores práticas de governança de
tecnologia da informação, tanto no que se refere à própria gestão do projeto com o PMBOK
(Project Management Book Of Knowledge ), quanto no gerenciamento do desenvolvimento da
solução com o CMMI (Capability Maturity Model Integration ) e na definição da infraestrutura de
hospedagem e gerenciamento com o ITIL (Information Technology Infrastructure Library,
considerando ainda a utilização do framework COBIT (Control Objectives for Information and
related Technology)).
Análise de negócio
O principal método aplicado para o desenvolvimento da análise de negócio foi o de promover
reuniões e entrevistas setoriais, envolvendo os analistas de negócio, os usuários dos sistemas
legados e os fiscais envolvidos nos processos de fiscalização de campo, além das entrevistas
com as áreas administrativas, as quais prestam suporte ao desenvolvimento das atividades
técnicas.
Outro método importante utilizado foi o de juntar e analisar os documentos utilizados nos
processos de fiscalização e os documentos legais, possibilitando conhecer melhor os objetivos
de negócio e o vocabulário utilizado pelos técnicos da Agência, contribuindo para a formação do
glossário de termos a serem utilizados para cada setor.
Dessa forma foi possível construir o documento de análise de negócio, o qual apontou para a
revisão do documento de visão, com base na validação e na decisão do que seria ou não
contemplado no desenvolvimento do projeto, culminando no primeiro macro fluxo, conforme a
figura a seguir:
Figura 2: Macro Fluxo dos Processos
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Análise de requisitos
Nesta fase buscou-se validar e definir os serviços que a solução deveria realizar, sua interface
com os demais elementos e sob quais restrições deveria operar. Foram realizadas reuniões com
os usuários de cada setor da Agência, descrevendo seus fluxos, expondo dificuldades,
necessidades e agregando informações e sugestões. O foco central do levantamento foi a busca
por padronização e a parametrização das variáveis para atingir a meta de desenvolver uma
solução que atendesse aos 03 setores, agregando agilidade e gestão aos processos de
fiscalização.
A principal técnica utilizada para mapear as rotinas foi a de utilizar o Diagrama de Processo
Decisório, sendo uma ferramenta muito útil para a solução de problemas complexos e
principalmente para realizar a padronização de atividades.
Com o intuito de certificar-se sobre o que o usuário necessitava realmente e descobrir se existia
uma solução executável para suas necessidades, foram construídos sucessivos protótipos, que
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posteriormente permitiram a construção do documento de “Especificação de Requisitos”, onde
todas as informações obtidas sobre os processos foram reunidas. Ainda, durante o processo de
análise de requisitos foi possível gerar o diagrama de contexto da solução com suas fronteiras e
interfaces definidas, como é possível perceber na figura a seguir:
Figura 3: Diagrama de Contexto

Como é possível ver na figura 4, temos um exemplo do fluxo de informações, representando o
mapeamento do processo de fiscalização de campo da área de saneamento básico:
Figura 4: Processo de Fiscalização de Campo do Saneamento
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Projeto de Infraestrutura
Foi uma das fases mais críticas do processo de construção da solução SAFI, onde o resultado da
análise de negócio, análise de requisitos e as premissas apontaram para o modelo de
infraestrutura adequado, considerando os padrões e as regras de segurança praticados pela
Prodesp, onde é possível observar o resultado nas 03 figuras a seguir, as quais representam os
ambientes de desenvolvimento, homologação e produção:
Figura 5: Projeto de infraestrutura (Ambiente de Desenvolvimento)
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Figura 6: Projeto de infraestrutura (Ambiente de Homologação)

Figura 7: Projeto de infraestrutura (Ambiente de Produção)
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Implementação
Nesta fase os modelos criados (protótipos) foram convertidos em códigos, linguagens de
programação e em bancos de dados, no ambiente da fábrica de software da G&P, contratada
pela Prodesp para o desenvolvimento do software.
Para assegurar que o projeto atendesse os critérios de qualidade e performance, a CTQ Coordenadoria de Testes e Qualidade da Prodesp ficou responsável pela analise e validação das
configurações dos servidores, das aplicações, dos scripts de bancos de dados e do código,
entregues pela equipe de desenvolvimento da fábrica de software.
Durante o desenvolvimento e as entregas parciais, a CTQ foi avaliando e questionando possíveis
problemas no código e na arquitetura da aplicação, com o objetivo de avaliar se o estado atual
do código poderia comprometer expansões (novas implementações) planejadas para a solução
e/ou necessitavam de ajustes para atender aos padrões de qualidade definidos para o projeto.
As ferramentas utilizadas nesta fase foram:
• Star Team -> é uma ferramenta de gerenciamento de mudanças e de configurações de
software, da Micro Focus. Ela rastreia mudanças durante o ciclo de vida de desenvolvimento
do software, para assegurar o controle centralizado de projetos de desenvolvimento com
gestão de versão de código.
• Sonar -> é uma plataforma open source para gerir a qualidade dos códigos fonte.
• Visual Studio -> é uma plataforma de desenvolvimento de sistemas da Microsoft.
APRESENTAÇÃO DA SOLUÇÃO SISTÊMICA
Após o desenvolvimento de sucessivos protótipos, tentando representar os principais processos
das fiscalizações internas (indicadores de qualidade, incidentes e interrupções programadas) e as
fiscalizações externas (de campo), foi possível desenvolver a almejada solução única, como
poderemos ver nas telas de exemplos que virão em seguida.
A figura a seguir representa a tela inicial da solução. Nela é possível identificar todos os módulos
definidos no escopo do projeto e também o andamento das fiscalizações:
Figura 8: Tela inicial
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A duas figuras a seguir dão uma ideia geral sobre a configuração de uma fiscalização, permitindo
aos fiscais realizarem todo o planejamento, a geração de checklist, os registros das
constatações, a geração de Termo de Notificação e do Auto de Infração, além de permitir a
incorporação de outros documentos relacionados à própria fiscalização:
Figura 9: Visão geral dos aspectos abordados em uma fiscalização
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Figura 10: Visão geral da configuração do checklist
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RESULTADOS OBTIDOS OU ESPERADOS
•
•
•
•
•
•
•
•

Sistema único de coleta e análise dos dados sobre as fiscalizações;
Infraestrutura tecnológica apoiada na segurança da informação e alta disponibilidade;
Disponibilidade de equipamentos móveis para a execução das fiscalizações de campo;
Otimização de recursos tecnológicos;
Melhoria na qualidade da gestão das fiscalizações;
Transparência nos processos de fiscalização;
Padronização dos processos de fiscalização;
Geração de base de dados de conhecimento para a melhoria contínua dos processos de
fiscalização.

CONCLUSÕES
A escolha da solução tecnológica para suportar os processos de fiscalização da Arsesp foi
trabalhosa, pois acabou envolvendo três setores de atuação, sendo: Saneamento Básico, Gás
Canalizado e Energia Elétrica, onde apesar de todos eles tratarem os mesmos temas do ponto de
vista de negócio, particularidades tiveram que ser respeitadas de acordo com as características
de cada um deles.
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No mapeamento dos processos, verificou-se que as áreas tinham seus próprios métodos de
trabalho e suas bases de dados nas mais diversas formas, inclusive nos mesmos setores, onde
foi possível observar assimetria das informações e também sistemas deficientes do ponto de
vista da capacidade de processamento/armazenamento dos dados e da segurança da
informação.
o Superadas as questões sobre o mapeamento dos processos, partiu-se para a definição de um
modelo único, capaz de atender aos três setores de atuação. Foi onde apareceram muitas
complicações, pois como cada área trabalhava de uma forma e também tinha o seu linguajar
próprio, ficou, então, o desafio à equipe de desenvolvimento, no sentido de apresentar tal modelo
sistêmico.
o Outra complicação no desenvolvimento dos trabalhos foi a constante substituição de
profissionais por parte da fábrica de software, contratada pela Prodesp, exigindo muitas vezes
repetições de passagens de informações sobre os processos, desgastando a relação com os
técnicos da Agência.
o Para que não houvesse o comprometimento na qualidade da solução a ser entregue, o projeto
programado para ser desenvolvido e implantado em 18 meses, acabou sofrendo um atraso de
aproximadamente 12 meses.
RECOMENDAÇÕES
Após a entrada em operação da solução, com a organização das bases de dados e a garantia da
manutenção, entende-se ser necessário realizar uma avaliação sobre a melhoria na qualidade dos
processos de fiscalização e do aumento da eficiência por parte dos técnicos.
Outro ponto importante, uma vez os dados organizados, é a geração de base de dados de
conhecimento para a melhoria contínua nos processos de fiscalização, através da utilização de
ferramentas de Business Intelligence (BI), com o objetivo de apresentar as informações sob
outras perspectivas, possibilitando o cruzamento de dados através da criação de dimensões,
proporcionando análises mais ricas e objetivas, devendo subsidiar os técnicos da Agência, no
que poderemos chamar de fiscalizações de caráter preventivo.
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RESUMO
O chamado marco regulatório do Pré-sal, proposto sob a justificativa de que as gigantescas
bacias de petróleo e gás descobertas no litoral brasileiro necessitavam de novo tratamento legal,
umas vez que alteravam o panorama de exploração e produção que se vislumbrava
anteriormente trouxe várias inovações na regulação do setor. Um dos aspectos mais
controversos foi a criação da Pré-sal Petróleo S/A (PPSA) pela lei 12.304/2010, com a função de
gerir os futuros contratos de partilha de produção firmados pela União, possuindo, como uma de
suas principais atribuições fiscalizar a partilha da produção, garantindo que o Estado teria sua
parte em óleo devidamente percebida. No entanto, muitas foram as críticas a essa inovação,
questionando-se, por exemplo, se a estatal não seria apenas mais uma forma de onerar o estado,
podendo a Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP) absorver as suas
atribuições, se a PPSA não poderia ser facilmente alvo de influência política ou ainda, se a
mesma teria capacidade técnica para desenvolver suas atividades. Busca-se, portanto analisar
os pontos controversos da estatal, inserido no cenário regulatório atual.
Palavras-chave: Direito do Petróleo; Pré-sal; Pré-sal Petróleo S/A; regulação.
Introdução
A descoberta das grandes reservas de hidrocarbonetos na primeira década do século XXI
impulsionou substanciais mudanças legislativas no que concerne à exploração de petróleo no
país. Criou-se o que foi chamado “marco regulatório do Pré-sal”, o somatório de três leis (Leis nº
12.276/2010, nº 12.304/2010 e nº 12.351/2010) que introduziram o modelo de exploração por
meio de partilha de produção, aumentando o controle governamental sobre a produção de
petróleo no Brasil.
Os dispositivos legais supracitados inovaram o ambiente jurídico do setor petrolífero nos
seguintes aspectos: a Lei12.276/2010 autorizou a cessão onerosa da pesquisa e lavra de
petróleo, gás natural e demais hidrocarbonetos à Petrobras viabilizando sua capitalização, a Lei
12.304/2010 criou da empresa estatal Pré-sal Petróleo S/A (PPSA) e, por fim, o regime de partilha
de produção referente à exploração na região do Pré-sal e a criação do Fundo Social foram
estabelecidos pelo texto da Lei 12.351/2010.
Dentre as inovações trazidas, busca-se enfocar as consequências da inserção da PPSA na
regulação do setor petrolífero uma vez que a empresa tem, segundo a lei que autoriza sua
criação e define seus objetivos e competências, prerrogativas de fiscalização, monitoramento e
avaliação que, em princípio, apenas a Agência Nacional do Petróleo, agência responsável pela
regulação do setor de petróleo, gás natural e demais hidrocarbonetos teria.
O objetivo do presente trabalho é, portanto, analisar as inovações trazidas no ambiente
regulatório do setor de petróleo e gás pela criação da PPSA, a pertinência de sua criação e
eventuais conflitos de competência que possa ter em relação à ANP, agência reguladora prevista
constitucionalmente como ente regulador da indústria do petróleo e gás.
O marco regulatório do Pré-sal e o retomada do controle estatal sobre o setor de produção
e exploração de petróleo
O setor petrolífero possui há décadas posição destacada na legislação brasileira, sendo objeto de
intervenção estatal pela sua reconhecida importância política, econômica e social. O primeiro
instrumento normativo no ordenamento jurídico brasileiro criado para regulamentar a indústria do
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petróleo1 foi editado na década de 30 do século passado, por meio do Decreto-lei nº 395. Em
1953 foi estabelecido o monopólio da União sobre o setor petrolífero, através da sociedade de
economia mista Petróleo Brasileiro S/A, a Petrobrás, que veio a ser flexibilizado apenas 42 anos
depois, por meio da Emenda Constitucional nº 9/1995. A emenda dispôs que “a União poderá
contratar com empresas estatais ou privadas a realização das atividades previstas nos incisos I a
IV deste artigo observadas as condições estabelecidas em lei” 2 .
A década de 90 foi marcada por uma onda de privatizações e desregulamentação incitadas por
organizações internacionais como o Fundo Monetário Internacional, tendo o Brasil seguido essa
tendência3. Não cabe aqui emitir um juízo de valor acerca dos possíveis benefícios ou malefícios
trazidos pela adoção dessas novas políticas, o que é necessário é contextualizar um momento de
profundas mudanças na área do direito do petróleo no país.
A Emenda Constitucional nº 9 de 1995 surge em um contexto político e econômico bastante
diferente daquele vislumbrado mais de quarenta anos antes. A intensificação da globalização e
integração dos mercados internacionais fez com que os Estados passassem a atuar de forma
diferente na economia, não mais intervindo diretamente como um agente econômico, mas sim
atuando de forma a regular os mercados. Houve uma mudança no papel estatal, que deixou uma
postura regulatória operacional para assumir uma concentração regulatória normativa4.
Os contornos neoliberalistas que tomavam as nações pelo globo vinculavam à figura do Estado
uma imagem de ineficiência, corrupção e desperdício, sendo sua atuação direta na economia
vista como um atraso para a sociedade, uma vez que o mercado carecia de liberdade e agilidade,
elementos característicos da iniciativa privada.
O Estado, portanto, ao flexibilizar o seu monopólio, permitiu que outras empresas, que não a
Petrobrás, pudessem atuar no setor, auferindo lucros e concorrendo com a estatal. A lei
mencionada no texto da emenda é a Lei nº 9.478/1997, conhecida por Lei do Petróleo, não só
passou a regular o modo de atuação das concessionárias, ou seja, da iniciativa privada no setor,
como também criou a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP),
Agência Reguladora à qual foi atribuída as funções de regulação, contratação e fiscalização das
atividades econômicas integrantes da indústria do petróleo, do gás natural e dos
biocombustíveis.
O Brasil conseguiu alcançar, através da exploração de campos em águas profundas, uma
posição confortável quanto à sua independência de importações de petróleo, ainda que suas
jazidas fossem consideradas de alto risco, pelo fato das perfurações de poços não terem uma
alta taxa de êxito, tampouco suas bacias se mostram altamente produtivas.
Contudo, a descoberta de grandes reservas localizadas na chamada área do Pré-sal, cujas
bacias possuem altas chances de êxito na perfuração e grande potencial produtivo. Altera-se,
portanto, o cenário dessa vigorosa indústria: não apenas as novas reservas de petróleo passam a
ser um investimento mais seguro como o país ganha potencial para figurar entre as nações de
grande potencial petrolífero.
A nova realidade do setor de exploração e produção chamaram a atenção dos agentes políticos
que à época determinavam as diretrizes políticas com uma plataforma mais nacionalista,
tendo sido apresentados os Projetos de Lei nº 3859/2009, 3959/2009, 4059/2009 e 4159/2009,
CASTRO, Lydia Maria Cruz de. Contratos de concessão: uma análise jurídica na indústria do petróleo e
gás do Brasil. Orientador: Prof. Dr. Fabiano André de Souza Mendonça. Monografia (Graduação em Direito)
– Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Centro de Ciências Sociais Aplicadas. Departamento de
Direito. p. 5.
1

Emenda Constitucional nº 9, de 9 de novembro de 1995. “As Mesas da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal, nos termos do art. 60, § 3º, da Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao
texto constitucional:
Art.1º O § 1º do art. 177 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação: "Art.
177 ...........................................................
§ 1º A União poderá contratar com empresas estatais ou privadas a realização das atividades previstas nos
incisos I a IV deste artigo observadas as condições estabelecidas em lei”. Disponível em: http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc09.htm. Acesso em 10 out. 2014.
2

SARMENTO, D. Constituição e Globalização: a crise dos paradigmas do Direito Constitucional Anuário:
direito e globalização, 1: a soberania. MELLO, C. (Coord.). Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p. 58.
3

AGUILLAR, Fernando Herren. Direito Econômico: do direito nacional ao direito supranacional. São Paulo:
Atlas, 2006, p. 202.
4
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que se complementavam, formando o que se pretendia ser o marco regulatório do Pré-sal e
passaria a ser aplicado nas demais áreas de interesse. A partir destes projetos foram editadas as
leis nº 12.276/2010, nº 12.304/2010 e nº 12.351/2010, que autorizam a cessão onerosa à
Petrobras o exercício das atividades de pesquisa e lavra de petróleo, de gás natural e de outros
hidrocarbonetos fluidos, permitindo sua capitalização, a criação da empresa pública Empresa
Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural S.A. - Pré-Sal Petróleo S.A. (PPSA), que
tem como principal escopo gerir os contratos de partilha de produção e, por fim, alteração do
modelo de contrato de concessão para contratos de partilha de produção em áreas do Pré-sal e
demais áreas consideradas estratégicas.
Verifica-se uma alteração profunda nas estruturas de regulação da indústria petrolífera: há um
grande aumento da interferência estatal sobre a produção de petróleo e gás, tendo em vista que
uma empresa pública passa a gerir os contratos de partilha de produção firmados entre Estado e
empresas exploradoras, contratos estes que determinam não apenas que o óleo extraído dos
poços pertence à União (diferentemente, portanto, dos contratos de concessão), como também
estabelece um consórcio necessário entre a estatal Petrobrás e qualquer empresa que venha a
vencer o certame licitatório para a exploração de campos localizados no Pré-sal.
A Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), criada em razão da
flexibilização da exploração do setor de petróleo e gás com o escopo de regular o mercado que
passou a permitir a participação de agentes privados, foi criada com a ideia de possuir
independência política e não ter suas decisões conduzidas pelos agentes públicos, buscando
sempre as melhores práticas de mercado. A PPSA, novo elemento que estará envolvido em todos
os contratos de partilha de produção que permitem a exploração de áreas do Pré-sal, apesar de
também ter como objetivo no desenvolvimento de suas funções as melhores práticas de
mercado (Lei 12.304/2010, art. 4º, parágrafo único), estará representando os interesses da União
(Lei 12.304/2010, art. 4º, I).
Há uma clara retomada do poder estatal sobre o setor de exploração e produção de petróleo e
gás, sendo a PPSA um elemento de controle.
O marco regulatório do Pré-sal: disposições legais
Atento à nova realidade trazida pelo Pré-sal, os mecanismos reguladores do setor de petróleo e
gás passaram a atuar de forma a se planejar a partir da nova planície petrolífera. No ano de 2007,
no mesmo em que foram divulgadas informações acerca da descoberta de jazidas de grande
potencial econômico no Pré-sal, o Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), através da
resolução CNPE Nº 6, datada de 8 de novembro de 2007, determinou a retirada de 41 blocos
exploratórios que da 9ª rodada de licitações promovida pela Agência Nacional de Petróleo, Gás e
Biocombustíveis.
Restou clara a intenção do Conselho em buscar avaliar de forma mais cuidadosa a situação dos
contratos no que diz respeito à forma com que os blocos recém-descobertos seriam explorados,
uma vez que, no art. 4º da referida resolução, o Ministério de Minas e Energia é chamado a
avaliar mudanças no marco legal para que este passe a contemplar o novo panorama brasileiro
no que concerne às novas reservas de hidrocarbonetos5. Já havia se percebido a necessidade de
alterações na 8ª rodada de licitações, quando oito empresas petrolíferas fizeram ofertas de alto
valor para obter o direito de exploração sobre dez campos localizados na Bacia de Santos. A alta
competitividade e o interesse das operadoras incentivaram a edição da Resolução CNPE nº
6/2007 e chamaram a atenção para a nova realidade brasileira6 .
O legislativo se manifestou de modo a estabelecer um novo marco regulatório para tutelar as
relações entre Estado e empresas na exploração dessas jazidas de alto potencial econômico,
valendo dizer que, a Lei do Petróleo e suas disposições acerca dos contratos de concessão

Resolução CNPE nº 6, 8 de novembro de 2007. Art. 4º: Determinar ao Ministério de Minas e Energia que
avalie, no prazo mais curto possível, as mudanças necessárias no marco legal que contemplem um novo
paradigma de exploração e produção de petróleo e gás natural, aberto pela descoberta da nova província
petrolífera, respeitando os contratos em vigor.
5

RODRIGUEZ, Monica R.; COLELA JR., Olavo; SUSLICK, Saul B.. Os processos de licitação de áreas
exploratórias e áreas inativas com acumulações marginais no Brasil. Rev. bras. geociênc., São Paulo, v. 38,
n. 2, jun. 2008 . Disponível em <http://ppegeo.igc.usp.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S037575362008000400006&lng=pt&nrm=iso>. acessos em 11 nov. 2013. p. 10.
6
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ainda são adequadas aos contratos que regem a exploração dos demais campos brasileiros, que
não apresentam a mesma viabilidade econômica que as reservas do Pré-sal.
No ano de 2010 três importantes leis referentes ao Pré-sal foram editadas: Lei 12.276/2010, Lei
12.304/2010 e Lei 12.351/2010. A primeira autoriza a cessão onerosa de áreas não concedidas
do Pré-sal à Petrobras. A Lei 12.304/2010 cria a Empresa Brasileira de Administração de Petróleo
e Gás Natural S.A. – Pré-sal Petróleo S.A (PPSA), uma empresa pública regida pelo regime
jurídico das empresas privadas, vinculada ao Ministério de Minas e Energia que tem como
escopo gerir os contratos de partilha de produção firmados pelo supracitado Ministério, assim
como os demais contratos de negociação de petróleo, gás natural e demais hidrocarbonetos
fluidos da União.
Por fim temos a Lei 12.351/2010, que traz maiores inovações, como previsto na retromencionada
resolução CNPE nº6 de 2007. A lei estabelece que a exploração e produção de petróleo, gás
natural e demais hidrocarbonetos fluidos da região do Pré-sal e demais áreas estratégicas serão
realizadas sob o regime de partilha de produção, não mais se submetendo ao regime de
concessão. Interessante ressaltar aqui a intenção do legislador em já consolidar o regime de
partilha de produção em contratos de E&P para eventuais áreas de grande potencial econômico,
definindo-as como áreas estratégicas7. A lei ainda cria e regula o Fundo Social, além de alterar o
disposto na Lei 9.478 de 97.
Com o advento do novo marco regulatório, altera-se o modo com que o Estado irá auferir rendas
a partir da exploração dos hidrocarbonetos. A expectativa e a intenção do legislador em
estabelecer o modelo de contrato de partilha de produção é justamente aumentar os ganhos
governamentais em relação às possibilidades previstas nos contratos de concessão em vigor em
áreas de menor produtividade.
A Lei 12.351, sancionada em 12 de dezembro de 2010, inovou ao instituir um novo modelo de
E&P de petróleo e gás natural, definindo que, no que concerne ao Pré-sal e demais áreas
estratégicas, passaria a ser aplicado o modelo de partilha de produção. O Brasil, portanto,
passou a ter um sistema misto, uma vez que ainda vigoram os contratos de concessão para as
áreas que não são parte do Pré-sal ou não são consideradas estratégicas e para os blocos
localizados na região do Pré-sal que já haviam sido licitadas antes da edição da supracitada lei.
Antes da edição da lei que representa o marco regulatório do Pré-sal foram editadas duas outras
que proporcionaram grandes mudanças no setor petrolífero, mudanças essas que corroboravam
com os interesses estatais relacionados à mudança regulatória no país. Em junho de 2010 foi
editada a lei 12.276, que autorizou a União a ceder onerosamente o equivalente a cinco bilhões
de barris de óleo equivalente à Petrobras, permitindo ainda que aquela subscrevesse ações do
capital social da empresa e integralizá-las com títulos da dívida pública federal, de modo a
capitalizar a Petróleo Brasileiro S/A, fazendo com que esta tivesse condições de arcar com os
custos que os investimentos no Pré-sal representavam8 .
Tratou-se da maior operação de capitalização de uma empresa já vista no mercado brasileiro. A
Petrobrás aumentou consideravelmente o seu patrimônio líquido através das reservas cedidas
onerosamente (sete áreas do Pré-sal foram especificadas no Contrato de Cessão Onerosa: Tupi
Sul, Florim, Tupi NE, Peroba, Guará Sul, Franco e Entorno de Iara) e do aumento dos recursos em
caixa, pelos seus acionistas (principalmente pelo governo brasileiro). Houve uma grande injeção
artificial de recursos na Petrobrás para que a empresa pudesse participar intensamente da
exploração e produção no Pré-sal, como se verá quando da análise do marco regulatório desta
área.
Dando continuidade às inovações que foram moldando aos poucos o cenário de exploração do
Pré-sal, foi editada em agosto de 2010 a Lei 12.304, que autorizou a criação da Empresa
Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural S/A – Pré-sal Petróleo S/A (PPSA),
empresa pública sujeita ao regime jurídico próprio das empresas privadas e vinculada ao
Ministério de Minas e Energia.

O artigo 2º, V, da Lei 12.305/2010 define área estratégica como: “região de interesse para o
desenvolvimento nacional, delimitada em ato do Poder Executivo, caracterizada pelo baixo risco
exploratório e elevado potencial de produção de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos
fluidos”.
7

FERREIRA NETO, Antônio Primo. Uma análise econômica das mudanças regulatórias no setor de
petróleo no Brasil. 2013. 61 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Economia, Escola de Pós-graduação em
Economia, Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, 2013. p. 42.
8
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A PPSA tem por objeto a gestão dos contratos de partilha de produção (que não haviam sequer
sido estabelecidos ainda, tendo em vista que a lei que os consagra foi sancionada apenas em
dezembro de 2010) celebrados pelo ministério ao qual é vinculada e a gestão dos contratos
referentes a comercialização do petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos da União.
É a nova estatal que passa a representar a União nos consórcios formados para executar os
contratos de partilha, função que pertence à ANP nos contratos de concessão.
Nota-se que, apesar de ser uma empresa privada, a Pré-sal Petróleo S/A, tem, segundo a lei que
autoriza sua criação e define seus objetivos e competências, prerrogativas de fiscalização,
monitoramento e avaliação que, em princípio, apenas a Agência Nacional do Petróleo, agência
responsável pela regulação do setor de petróleo, gás natural e demais hidrocarbonetos teria. É
tanto que a Lei 12.304/2010 estabelece que, na prática dos atos necessários à gestão do
contrato de partilha de produção, a PPSA deverá observar as melhores práticas para a indústria
do petróleo9 .
A Lei 12.351, sancionada em dezembro de 2010, inovou ao estabelecer o modelo de contrato de
partilha de produção para a exploração e produção de petróleo e gás natural, criou o Novo Fundo
Social e alterou dispositivos da Lei do Petróleo. A nova lei manteve a União dissociada de
qualquer risco decorrente das atividades de E&P empreendidas pelo contratado, os quais
assumem todos os riscos envolvidos nessas operações.
O contrato de partilha de produção, assim como o contrato de concessão, é, claramente, um
contrato administrativo, apresentando as mesmas características já apresentadas anteriormente
quando foi analisado o contrato de concessão. No entanto, os contratos de partilha de produção
delimitados pela Lei 12.351/2010 diferem em vários aspectos dos contratos descritos na Lei do
petróleo.
Nos contratos de concessão o produto da produção no campo passava a ser propriedade do
concessionário a partir da “boca do poço”, deixando de ser propriedade na União no momento
em que era extraído da jazida. Já o novo marco legal determina que o óleo e gás produzidos pelo
contratante são de propriedade da União, mesmo após ter sido retirado da rocha reservatório.
É essencial ter esta noção de que os hidrocarbonetos extraídos não são propriedade do
contratante, não podendo este, portanto, dispor sobre sua comercialização como bem lhe
aprouver. O art. 2, I, da Lei 12.351/2010 define o modelo de partilha de produção como um
regime no qual o contratado exerce as atividades de exploração, avaliação, desenvolvimento e
Lei 12.304 de 2010, Art. 4o: Compete à PPSA:
- praticar todos os atos necessários à gestão dos contratos de partilha de produção celebrados pelo
Ministério de Minas e Energia, especialmente:
representar a União nos consórcios formados para a execução dos contratos de partilha de produção;
defender os interesses da União nos comitês operacionais;
avaliar, técnica e economicamente, planos de exploração, de avaliação, de desenvolvimento e de produção
de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos, bem como fazer cumprir as exigências
contratuais referentes ao conteúdo local;
monitorar e auditar a execução de projetos de exploração, avaliação, desenvolvimento e produção de
petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos;
monitorar e auditar os custos e investimentos relacionados aos contratos de partilha de produção; e
fornecer à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) as informações necessárias
às suas funções regulatórias;
- praticar todos os atos necessários à gestão dos contratos para a comercialização de petróleo, de gás
natural e de outros hidrocarbonetos fluidos da União, especialmente:
celebrar os contratos com agentes comercializadores, representando a União;
verificar o cumprimento, pelos contratados, da política de comercialização de petróleo e gás natural da
União resultante de contratos de partilha de produção; e
monitorar e auditar as operações, os custos e os preços de venda de petróleo, de gás natural e de outros
hidrocarbonetos fluidos;
- analisar dados sísmicos fornecidos pela ANP e pelos contratados sob o regime de partilha de produção;
- representar a União nos procedimentos de individualização da produção e nos acordos decorrentes, nos
casos em que as jazidas da área do pré-sal e das áreas estratégicas se estendam por áreas não
concedidas ou não contratadas sob o regime de partilha de produção; e
- exercer outras atividades necessárias ao cumprimento de seu objeto social, conforme definido no seu
estatuto.
Parágrafo único. No desempenho das competências previstas no inciso I, a PPSA observará, nos contratos
de partilha de produção, as melhores práticas da indústria do petróleo. (Grifos nossos).
9
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produção por sua conta e risco, adquirindo, em caso de sucesso, o direito à apropriação do
custo em óleo (e não o direito à apropriação do óleo), do volume da produção correspondente
aos royalties devidos e também a parcela do excedente em óleo, estando as condições, prazos e
proporções previamente estabelecidas no contrato.
O mesmo artigo ainda traz duas importantes definições. Em seu inciso II estabelece que o custo
em óleo é a parcela da produção de petróleo, gás natural ou outro hidrocarboneto fluido
equivalente em valores monetários aos custos e aos investimentos realizados pelo contratado na
execução de suas atividades, sendo exigível unicamente em caso de descoberta comercial e
sujeita a limites, prazos e condições estabelecidas em contrato. O excedente em óleo, descrito
no inciso III, equivale à parcela da produção de petróleo, gás natural ou outro hidrocarboneto
fluido que é objeto de partilha entre a União e o contratado, resultante da diferença entre o
volume total da produção e as parcelas relativas ao custo em óleo, aos royalties devidos e à
obrigação de pagamento de participação de até 1% da produção, quando o bloco se localizar
em terra, aos proprietários da área onde este estiver localizado.
As rodadas de licitação para que as empresas interessadas em operar na área do Pré-sal foram
mantidas, apesar da Lei 12.351/2010 prever a possibilidade da Administração Pública contratar
com a Petrobras sem a necessidade de licitação. O critério para julgamento da licitação que
identifica a proposta mais vantajosa é a que oferece o maior excedente em óleo para a União,
devendo-se respeitar o percentual mínimo do excedente em óleo da união10 .
Segundo os termos da nova legislação, a Petrobras passa a ter um papel proeminente na
exploração do Pré-sal. Isso porquanto ficou estabelecido que a empresa participará como
operadora em todos os contratos de partilha de produção firmados. O art. 10, III, alínea “c” da lei
em debate estabelece que a Petrobras terá participação mínima de 30% em todos os consórcios
firmados, isso quando não for a única petrolífera a participar das atividades de E&P no campo
licitado.
A lei impõe consórcio obrigatório para a exploração do Pré-sal, mesmo quando a Petrobrás for
contratada diretamente ou for a única vencedora na licitação, casos em que deve constituir
consórcio com a PPSA. Vale frisar que a estatal não assume nenhum dos riscos inerentes às
atividades desenvolvidas pelas empresas petrolíferas. Caso uma empresa privada seja a
vencedora da licitação, o consórcio será firmado entre a vencedora do certame, a Petrobrás,
respeitando-se a porcentagem no consórcio previamente mencionada, e a Pré-sal Petroleo S/A.
A Petrobras terá que se submeter às regras do edital e à proposta apresentada pela vencedora,
sendo seus direitos e obrigações patrimoniais proporcionais à sua participação no contrato.
Constará no contrato de partilha de produção a Petrobras como responsável pela execução, sem
prejuízo para a responsabilidade solidária, ressalvando-se a impossibilidade de se atribuir
qualquer responsabilidade para a PPSA. A sociedade de economia mista poderá ceder a
participação nos contratos que obtiver como vencedora da licitação, o que implica dizer que
poderá ceder a porcentagem que excede os 30% fixado em lei, sem poder ceder uma parcela
que a deixe com uma participação inferior a essa porcentagem no consórcio. O contrato deverá
discriminar duas etapas: a fase de exploração, na qual se avalia a eventual descoberta de
hidrocarbonetos, para assim se concluir sobre sua comercialidade e a fase de produção, que
abrange as atividades de desenvolvimento.
Como se pode observar, resta clara a necessidade de injetar capital na Petrobrás de modo para
que a empresa pudesse investir no Pré-sal de forma a possibilitar sua participação em todos os
consórcios atuantes na área. Sem a prévia capitalização da Petrobras, o modelo de partilha, da
forma com que foi moldado pela Lei 12.351 de 2010, não seria possível.
Com relação aos casos em que a jazida se estende para além do bloco licitado, o contratado ou
concessionário deverá informar a ANP acerca do contrato de individualização de produção do
qual a jazida será objeto, contrato no qual fica estabelecida a participação de cada parte na
jazida individualizada.
Uma vez perpassados os aspectos gerais do marco regulatório que estabelece as normas
jurídicas aplicadas aos contratos de exploração do Pré-sal e demais áreas estratégicas (que não
foram definidas por lei), passamos a tratar especificamente da PPSA, inovação que, apesar da
sua alegada necessidade, causa dúvidas e desconfianças em relação à sua atuação.

10

Lei 12.351 de 2010. Art. 18.
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A atuação da Pré-sal Petróleo S/A no panorama regulatório do setor de petróleo e gás
A regulação no setor de petróleo e gás refletiu a perda do poder que o Estado detinha no início
da segunda metade do século XX, e que sofreu mitigações especialmente no final daquele
mesmo século11 , através da flexibilização do monopólio estabelecido pelos incisos I a IV do artigo
177 da Constituição Federal de 1988. O novo marco regulatório dá novamente maior controle ao
Estado sobre as atividades de produção e exploração de petróleo e gás natural. Resta saber, no
entanto, se os novos instrumentos normativos e institucionais serão adequados para encontrar o
tênue equilíbrio entre eficiência econômica e o máximo atendimento de interesses públicos.
Nota-se o caráter regulador da empresa pública também quando a Lei nº 12.304/2010 estabelece
que, na prática dos atos necessários à gestão do contrato de partilha de produção, a PPSA
deverá observar as melhores práticas para a indústria do petróleo, disposição essa inexistente no
Projeto de Lei que lhe deu origem e foi adicionado no curso do processo legislativo.
A exposição de motivos que fundamentou a Proposta de Lei 5939/2009, que, emendada e
aprovada, foi convertida na Lei 12.304/2010, afirma a empresa ser “fundamental e indispensável
à necessidade de gerir adequadamente as reservas de petróleo, de gás natural e de outros
hidrocarbonetos fluidos em áreas do Pré-Sal e em áreas estratégicas”.
Apesar da sua alegada necessidade, a criação da PPSA não é uma inovação trazida sem críticas.
Ao longo das discussões legislativas acerca do marco regulatório do Pré-sal, apresentado na
Câmara dos Deputados como os Projetos de Lei nº 3859/2009, 3959/2009, 4059/2009 e
4159/2009, foram levantados veementes questionamentos contra a nova estatal, qual seria a real
necessidade de sua criação, se a mesma não poderia ser alvo de um loteamento político, sua
capacidade técnica de gestão, sua relação com a Agência Nacional de Petróleo - ANP, ente
regulador que atua no setor de petróleo e gás.
No relatório de avaliação da proposta para o marco Regulatório do Pré-sal a atuação da Pré-sal
elaborado pelo Centro de Estudos da Consultoria do Senado Federal foi apontado como principal
falha dos projetos de Lei a atuação da PPSA12 . Os autores do relatório avaliam que a fiscalização
interna dos contratos, ainda que fossem indispensáveis para o bom funcionamento e gestão dos
contratos de partilha de produção, poderiam ser realizados pela ANP, órgão regulador com infraestrutura e know-how acumulados necessários para desempenhar tal tarefa.
Duas das atribuições da PPSA são: a fiscalização da parcela de óleo excedente a ser repassada
para a união e o controle do ritmo de produção, que exigem grande capacidade técnica. No
mesmo texto, os autores afirmam que há a possibilidade da estatal, caso seja capturada por
interesses políticos, ser “loteada” politicamente e ter suas funções comprometidas13 . Ademais, a
própria criação da empresa exigiria um robusto corpo técnico, corpo este que ainda está em
formação, não possuindo a empresa “independência” nas pesquisas e desenvolvimento.
Essa imaturidade de seu corpo técnico pode ser apontado como uma possível chance da
empresa não atingir seus objetivos, por estar formada por pessoal advindo de outras empresas
de petróleo, especialmente a Petrobrás, e superpondo interesses particulares aos da empresa
pública.
Alex Vasconcellos Prisco expõe que, na doutrina, discute-se qual é o aspecto preponderante na
atuação da estatal, se prevalece seu aspecto empresarial ou regulador. O autor se filia aos que
compartilham do pensamento que a PPSA tem função meramente empresarial, não possuindo
poder de polícia que é atribuído à ANP e outros órgão de caráter eminentemente regulatórios. A
doutrina que vislumbra a natureza regulatória da empresa, apontando que haveria, inclusive

CAVALCANTI, Francisco. Reflexões sobre a atividade do estado frente à atividade econômica. In Revista
Trimestral de Direito Público, no. 20 p. São Paulo, Malheiros, 1997. p. 74.
11

CHAVES, Francisco Eduardo Carrilho et al. Análise da proposta para o marco regulatório do Pré-sal.
Brasília: Núcleo de Estudos e Pesquisa/ CONLEG/ Senado, Outubro/2009 (Texto para Discussão nº 64).
Disponível em: http://www.senado.gov.br/conleg/textos_discussao.htm. Acesso em 30 abr. 2015. p. 57.
12

13

Idem. pp. 60-61.
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conflito de competência com a agência reguladora do setor, aponta que muitas das atribuições
da estatal são típicas de ente regulador, como já citado anteriormente14.
A Lei 12.304/2010 foi sancionada em agosto de 2010, no entanto, apenas três anos depois foi
criada a empresa através do Decreto nº 8.063 de primeiro de agosto de 2013. A PPSA deve emitir
semestralmente um relatório de atividades relacionadas aos contratos de partilha de produção,
segundo disposto no § 1º do art. 10 da Lei 12.351/2010. Atualmente, segundo o relatório emitido
sobre o segundo semestre de 2014, a empresa tem atuado no contrato de partilha de produção
do campo de Libra, em quatro contratos em negociação referentes a excedentes da cessão
onerosa e 20 Acordos de Individualização da Produção que dizem respeito a áreas não licitadas
no polígono do Pré-sal.
É difícil avaliar a atuação da estatal, se seu desempenho corresponde às expectativas, sejam elas
positivas ou negativas, pelo que foi feito até o presente momento, uma vez que apenas um
contrato de partilha de produção está em vigor, ainda não foi iniciado o período de produção,
momento em que efetivamente será prospectado petróleo e gás natural dos poços perfurados
sob o regime de produção recentemente incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro.
Conclusão.
Muitas são as críticas feitas à criação de uma empresa estatal para gerenciar os contratos de
partilha de produção firmados entre a União e empresas exploradoras, sejam elas de ordem
econômica ou política. Muitos acreditam que os benefícios trazidos pelo fomento de uma
estrutura física e de pessoal para desempenhar as atividades atribuídas à PPSA não justificam os
gastos envolvidos, devendo essas atribuições serem acumuladas pela ANP. Ademais, ainda
aponta-se o risco de ter a empresa influenciada por fatores políticos, o que comprometeria o
desempenho da empresa e, consequentemente, o interesse público em ter os contratos de
partilha sob gestão competente, de modo a maximizar os ganhos financeiros como também
garantir o abastecimento interno.
Há pouco o que se criticar no que foi efetivamente desenvolvido pela empresa até então. A PPSA
está atuando há menos de dois anos no mercado, tendo divulgado os resultados de sua
atividade no sítio oficial do Ministério de Minas e Energia.
Em função de ainda não ter se iniciado a fase de produção de petróleo, a empresa não efetivou a
individualização da produção e não desenvolveu trabalhos referentes à unitização dos poços, que
vão requerer, sem dúvida, um corpo especializado de técnicos, corpo este que precisará ser
constantemente aumentado à medida em que forem sendo firmados mais contratos de
concessão
A empresa tinha previsão para funcionar com 150 funcionários, no entanto, ainda não foi
realizado concurso público para a contratação de seu próprio corpo técnico. Percebe-se que a
empresa inda está se consolidando para atingir os objetivos ansiados pelo legislador.
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RESUMO
Este trabalho estuda a legitimidade da requisição de informação por agências reguladoras,
órgãos estatais com poder para regular e influenciar comportamentos em seus respectivos
mercados, considerando que o poder para requisitar informações dos agentes do mercado é um
poder implícito ao poder legalmente conferido às agências, e, associada à capacidade de regular
um mercado. Neste contexto, deve ser destacado que a eventual assimetria de informações pela
agência reguladora pode levar a uma análise imperfeita do mercado, impactando na política
pública no âmbito do órgão. Desta forma, considera-se necessário que uma agência reguladora
detenha informações suficientes para compreender e analisar o seu respectivo mercado, e, desta
forma, na eventual necessidade de uma intervenção regulatória, que esta seja a mais eficiente
possível. Por fim, o fato de que algumas informações que venham a ser requisitadas possuem
caráter sigiloso demanda um tratamento adequado da informação pela agência reguladora afim
de evitar que o envio de informações seja um fator de instabilidade mercadológico.
Palavras-chave: Regulação. Requisição de Informações. Poderes Implícitos. Marco Regulatório.
Introdução
No cenário de constante desenvolvimento da atuação das agências, o presente trabalho tem por
finalidade analisar a legalidade e legitimidade dos pedidos de informação pelas agências
reguladoras, e, em especial as informações necessárias para subsidiar o acompanhamento e as
análises do mercado, assim como na eventual construção das políticas públicas setoriais.
Se por um lado pode ser entendido que certas informações fazem parte do patrimônio imaterial
de uma empresa e que seu sigilo é relevante para a relação desta com seus clientes e
concorrentes, por outro, existem hipóteses nas quais o Estado, através de suas agências
reguladoras, necessita de informações dos agentes que operam na atividade regulada para o
devido conhecimento da atividade realizada. Neste contexto, destaca-se que a necessidade de
informações pelas agências não se esgota nas ações preventivas ou repressivas de fiscalização,
uma vez que as agências, para uma devida compreensão e análise do mercado regulado,
precisam dotar-se de dados muitas vezes não disponíveis em bases públicas ou privadas.
A falta de dados pelo agente regulador é algo indesejado posto que em sua função de regular,
fiscalizar e fomentar os mercados que estão em seu escopo regulatório, a insuficiência ou a
inconsistência de dados pode induzir a formulação de políticas públicas inadequadas ou
ineficazes. No pior cenário, pode haver uma intervenção regulatória que venha a trazer prejuízo
para todos os agentes do mercado, e, conseqüentemente, para toda a coletividade. Desta forma,
idealmente, ao monitorar o mercado e nas análises prévias afetas a uma intervenção, a agência
reguladora deve possuir um mapa o mais completo possível do cenário no qual esta inserida. De
posse de tal informação, poderá traçar sua atuação, afeta ao interesse público, e, optar pela
forma de intervenção mais eficiente dentre as medidas ao seu alcance.
Considerando que as informações que serão solicitadas poderão ter um impacto concorrencial
caso venham a ser tornadas públicas, entende-se que tais informações demandarão um
tratamento sigiloso por parte do órgão regulador. Tem-se no tratamento sigiloso das informações
uma contrapartida do órgão com a finalidade de não criar um ônus desproporcional para os
agentes regulados por conta da obrigação de enviar determinadas informações.
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Marco Regulatório
Com o processo de desestatização brasileiro e a opção por não intervir diretamente na atividade
econômica vislumbra-se uma nova forma de atuação do Estado através da regulação, por meio
da criação de agências reguladoras setoriais, que atuam com base em diretrizes gerais
estabelecidas na lei, exercendo uma variedade de poderes: normativos, propriamente ditos ou de
natureza concreta; de solução de conflitos de interesses; investigativos; fomentadores; e de
fiscalização, preventiva ou repressiva1 .
As leis que atribuem poderes às agências reguladoras são caracterizadas por sua baixa
densidade normativa, com o estabelecimento de finalidades amplas e genéricas, o que permite
aos órgãos reguladores complementarem normativamente tais preceitos, tendo em vista o
interesse coletivo afeto ao tema, as políticas públicas setoriais e a dinâmica social e
mercadológica existente2. Na eventualidade de um excesso de densidade na lei, haverá o risco
de ocorrer o engessamento3 da agência reguladora, em especial no que diz respeito ao
desenvolvimento do setor e a inovação tecnológica4 .
Neste ponto, podemos exemplificar mencionando o marco regulatório de regulação do
audiovisual, previstos tanto na lei de criação da Ancine, a MP 2.228-01/01. Cabe também
menção a Lei No. 12.485/11, que no campo dos serviços de comunicação de acesso
condicionada estabeleceu competências para a Anatel e Ancine em um mesmo instrumento
legal. Como um terceiro exemplo, cabe menção a regulação no campo da vigilância sanitária em
que existe a previsão de atuação da Anvisa em questões da Lei No. 9.782/99, lei de da agência
reguladora, mas também na Lei No. 8.080/90, que trata do Sistema Único de Saúde. A finalidade
dos exemplos trazidos é demonstrar que os marcos regulatórios de cada agência reguladora
podem estar previstos em mais de um instrumento legal, sendo necessária uma análise no caso
concreto para definir a legitimidade para solicitação de informações.
Observado o marco regulatório, há pela agência reguladora a capacidade de intervir nas
atividades empresariais em sua esfera de regulação5 , observando os princípios de um Estado de
Direito e o interesse público afeto a questão. A capacidade de intervir não significa um dever de
intervir, uma vez que o mercado pode se apresentar equilibrado o suficiente, e de uma forma
compatível com o interesse público. Nestas hipóteses, pode haver a opção por não agir. Esse
“não agir” não pode ser confundido com uma abstenção ou negligência da agência reguladora,
pois trata-se de uma opção de (in)ação pública. Caso o órgão regulador opte por não agir, é
importante que seja feito o monitoramento e acompanhamento dos setores que compõe o
mercado regulado, buscando analisar tendências de curto, médio e longo prazo. Isso porque, é
importante identificar padrões que vão de encontro à política pública que está sendo
desenvolvida para o setor. Nesse caso, a ação do órgão deixa de ser passiva e passa a ser
ARAGÃO, Alexandre Santos de. “Agências Reguladoras – E a evolução do Direito Administrativo
Econômico”. 2ª edição. Editora Forense. Rio de Janeiro. p. 369.
1

2

ARAGÃO, Alexandre Santos de. Ob. Cit. 406.

ARAGÃO, Alexandre Santos de. “Direito dos Serviços Públicos”. 3ª edição. Editora Forense. Rio de
Janeiro, 2013. p. 296.
3

Neste ponto cabe menção as decisões da Suprema Corte Norte-Americana no sentido de uma
interpretação extensiva do marco regulatório do FCC – Federal Communications Comission – tendo em
vista a evolução tecnológica e da política pública afeta ao setor de TV por assinatura, em especial as
decisões: United States v. Southwestern Cable Co. 392 U.S. 157 (1968) e United States v. Midwest Video
Corp. 406 U.S. 649 (1972).
4

Como referência para este trabalho, reproduzimos o conceito de regulação do professor Leonardo Vizeu
“Destarte, pode-se conceituar, objetivamente a regulação como o conjunto de atos e medidas estatais que
tem por fim garantir a observância dos princípios norteadores da ordem econômica no mercado, bem
como a devida e correta prestação de serviços públicos, além do incentivo e fomento para a
implementação de políticas públicas respectivas para o direcionamento de cada nicho da economia.
Sob um aspecto subjetivo, pode-se conceituar a regulação como o processo estatal de normatização,
fiscalização, de incentivo, de planejamento e de mediação da atividade econômica dos particulares,
conjugando os interesses privados destes com o interesse público e coletivo envolvidos no ciclo
econômico do respectivo mercado”. FIGUEIREDO, Leonardo Vizeu. “Lições de Direito Econômico”. 3ª.
edição. Editora Forense, Rio de Janeiro, 2010. p. 128.
5
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necessário desenhar um tratamento para a questão, utilizando os instrumentos detidos pela
respectiva agência reguladora setorial6 .
Neste contexto, cabe destacar que o órgão regulador, para acompanhar, e eventualmente, intervir
em um mercado, necessita de informações precisas acerca da atuação de seus agentes.
Conhecer o mercado regulado esuas práticas é algo extremamente relevante para evitar uma
visão distorcida dos setores que o compõe. O fato de uma agência reguladora poder7 intervir na
atividade econômica, lhe confere significativa competência para a construção e
acompanhamento de uma política pública setorial, o que deve ser feito de forma bastante
madura, voltada a construção de uma política pública eficiente. Uma vez observado que uma
estrutura setorial está se distanciando do interesse público, podem ser verificados os
instrumentos adequados para uma intervenção regulatória que induza o mercado a seguir no
sentido desejado. Em outras hipóteses, por meio do monitoramento, podem ser observadas
alterações na estrutura que são desejáveis para o dinamismo do mercado e compatíveis com o
interesse público, e, conseqüentemente, o órgão regulador se absterá de agir conscientemente.
Uma visão distorcida do mercado, pode levar a uma intervenção inadequada, tanto no que diz
respeito à proporcionalidade, como também nos instrumentos e nos conteúdos que serão
adotados, como também pode sustentar uma leitura de atendimento do interesse público e
equilíbrio que não são reais.
Complementarmente, o conhecimento do mercado não pode levar ao que a doutrina denomina
como “captura”, situação na qual o órgão regulador passa a enxergar o mercado mais sobre a
ótica dos agentes regulados do que sob a ótica plural (interesse público, consumidores, agentes
do mercado, etc.) que deve ser uma característica de sua atuação8 . A posição neutra, associada
à lógica de uma política de Estado, ao invés de uma política de Governo, é algo essencial a
regulação. No entanto, para perseguir esta neutralidade é necessário que o agente regulador
possua informações que lhe permitam compreender o mercado e a lógica de seus agentes.
A Assimetria de Informação
A informação possui um significativo valor nos mais diversos mercados, os vários agentes
operam com base nas informações que possuem no ramo de atividade em que atuam, e, a partir
daí, estabelecem certos comportamentos e constroem estratégias voltadas à maximização de
seus lucros. É uma característica natural o fato de umas empresas terem mais informações do
que outras ocorrendo um desequilíbrio nas relações verticais e nas concorrenciais, tratando-se
de um aspecto do livre mercado e iniciativa, e, até mesmo, um reflexo da eficiência da empresa.
Neste contexto, cabe mencionar a estrutura de custos de uma empresa do setor aéreo, uma
informação sigilosa, que é guardada no âmbito interno. Um concorrente consegue estimar certos
custos, tais como: manutenção, combustível, despesas aeroportuárias, impostos, etc. No
entanto, os agentes não possuem um conhecimento completo acerca da estrutura de custos de
operação uns dos outros, pois existem variáveis desconhecidas, como a possibilidade de
Tendo como referência o setor audiovisual pode ser destacado o crescimento do “Video on
Demand” (VOD). Se anteriormente no setor de home vídeo havia a cópia física, que possuía uma forma de
circulação, com o VOD existe um novo paradigma, um novo modelo de negócio que precisa ser
compreendido pelo regulador para que este construa a sua estratégia de tratamento da questão.
6

Sobre o dever de regulamentar, cabe mencionar a lição dos professores Carlos Ari Sundfeld e Jacintho
Câmara: “Normas legais incompletas não podem servir diretamente de base a atos administrativos
individuais e concretos. Uma entidade ou órgão administrativo que recebe da lei uma ampla competência
reguladora, a ser exercida no plano administrativo com fundamento em balizas legais de natureza aberta,
evidentemente se sujeito ao ônus de normatizar, como condição prévia do exercício concreto de seus
poderes. Para uma agência reguladora, muito mais do que um poder regulamentar, existe um dever
regulamentar”. SUNDFELD, Carlos Ari; CÂMARA, Jacintho Arruda. “Dever regulamentar nas Sanções
Regulatórias”. Revista de Direito Público da Economia – RDPE, Belo Horizonte, ano 8, n. 31, p.33-55, jul./
set. 2010.
7

Neste ponto, cabe menção a lição do saudoso professor Marcos Juruena: “A captura decorre,
basicamente, da experiência e do conhecimento técnicos dos regulados, que forçarão, sempre, uma
regulação que lhes seja mais viável. Isso se combate com a presença de agentes públicos qualificados,
sejam do quadro de apoio e direção, sejam contratados para prestar serviços.” SOUTO, Marcos Juruena
Villela. “Direito Administrativo Regulatório”. 2ª. edição. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005. P. 260.
8
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utilização de subsídios cruzados entre as rotas como parte da precificação ou outras estratégias.
A informação assimétrica gera uma dificuldade na formação do preço de um serviço ou produto
que irá concorrer com outros, tratando-se de algo normal em uma economia de mercado na qual
empresas atuam em regime de livre concorrência e devem lidar com este tipo de incerteza, ou
lacuna informacional, em sua atividade.
No entanto, conforme exposto anteriormente neste trabalho, em diversos segmentos de mercado
foi adotado um modelo de agência reguladora, cuja uma das finalidades é lidar com um
determinado mercado, na forma de seu marco regulatório. Utilizando o setor de transporte como
referência, existem segmentos deste setor na qual a falha de mercado está relacionada à
existência de monopólios naturais, como nas estradas. Existirão também “essential facilities”, tais
como portos e aeroportos. Será demandado um tratamento regulatório adequado com a
finalidade de mitigar eventuais distorções mercadológicas, sejam estas concorrenciais, seja o
distanciamento em relação ao fim público e ao interesse social. Além das falhas de mercado
mencionadas, podem existir outros fundamentos para a regulação, tais como outras falhas de
mercado, a existência de bens comuns e questões de relevante interesse coletivo, como saúde
pública e cultura, dentre outros.
Desta forma, verifica-se que a assimetria de informações, algo inerente a uma economia de
mercado e que em regra não demanda um tratamento no âmbito do Estado, pode vir a ser
tratada no âmbito da regulação. Uma possibilidade está nas relações consumeristas, em
especial nas questões em que o desconhecimento técnico na matéria é significativo ou no qual
exista uma afronta ao interesse público. Um exemplo seriam os contratos de adesão celebrados
entre operadoras de telefonia e seus consumidores, tais contratos têm que ser submetidos à
análise da ANATEL – Agência Nacional de Telecomunicações – para que seja verificada a
adequação da prestação de um serviço, ressaltando-se que esta agência reguladora possui
pessoal qualificado para aferir se uma determinada forma de contratação atende às expectativas
do consumidor, assim como o interesse público afeto à questão. Cabe também menção à análise
realizada no âmbito da ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar –dos contratos
celebrados entre as operadoras de planos de saúde e seus clientes. Em um terceiro exemplo,
pode ser mencionada a regulação da publicidade de alimentos estabelecida no âmbito da
ANVISA cuja finalidade primordial está na atenuação da desinformação pelo consumidor,
observando uma ação preventiva no âmbito da saúde pública9 .
Assimetria de informações e o Estado
Para este trabalho tem relevância a idéia de assimetria de informação entre o Estado, na figura da
agência reguladora, e seus agentes regulados. Considerando aspectos ligados a privacidade e ao
sigilo, tem-se como natural que um conjunto de informações de natureza privada, tanto de
pessoas naturais, como de empresas fiquem reservadas ao foro íntimo da pessoa ou no âmbito
interno de uma empresa, ou seja, a maior parte das informações geradas cotidianamente não
precisa ser compartilhada com o Estado ou com a coletividade. Não se vislumbra um Estado
como o apresentado por Orwell, em sua obra “1984”, no qual estava presente a figura do “Big
Brother” que monitorava as mais diversas ações de seus cidadãos. Neste contexto,
ordinariamente, está presente uma assimetria de informações entre os cidadãos e os agentes do
mercado em relação ao Estado. No entanto, se não é desejável um Estado intrusivo, por outro
lado também não podem os direitos à privacidade e ao sigilo serem absolutos, podendo tais
direitos serem mitigados em questões afetas ao interesse público, observado o devido processo
legal e a legitimidade do ato administrativo.
Nas situações nas quais o Estado pode obter informações de cunho privado, tais como na
“quebra” do sigilo fiscal, na autorização para realização de escutas telefônicas, na busca e
apreensão de documentos, dentre outros, percebe-se a ponderação entre os direitos do indivíduo
e o interesse público de natureza tributária, criminal ou administrativa afeta a questão. Neste
trabalho entende-se que a privacidade titularizada pelos agentes atuantes em determinado setor
regulado pode ser mitigada nas hipóteses em que o Estado, na forma de uma agência
reguladora, demanda informações para o acompanhamento e compreensão das estruturas e
funcionamento de um mercado, assim como para a construção de uma política pública setorial.
O principal fundamento será o interesse público afeto a questão.
Neste tema, cabe menção ao artigo “A Intervenção da Anvisa no Segmento Publicitário, Saúde Pública e
Assimetria de Informação”. REIS, Sergio L. B. F. Revista de Direito das Comunicações. Ano 2, vol 4, jul-dez/
2011. p. 43-78.
9
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O poder de requisição de informações é bastante disperso, estando disposto em lei, como no
inciso IV, do artigo 4º, da Lei 9.784/9910, que tem um caráter genérico, abordando informações
que são necessárias para subsidiar uma decisão na esfera administrativa. Está também previsto
em disposições legais específicas, tratadas nas respectivas leis que estabelecem a criação e os
marcos regulatórios das agências reguladoras11, assim como em sede infra-legal, em
instrumentos normativos estabelecidos no âmbito das agências reguladoras.
O acesso as informações dos agentes de mercado, mesmo aquelas que possuem um caráter
sigiloso, podem ter as mais diversas finalidades, como no âmbito da fiscalização, preventiva e
repressiva, como em litígios administrativos. Neste trabalho, pretende-se focar em um
instrumento que seja utilizado para reduzir a assimetria de informações entre o órgão regulador e
os agentes atuantes no mercado, com a finalidade de se estabelecer um meio para compreender
a lógica do mercado, acompanhar a sua dinâmica e tendências, e, eventualmente, pautar uma
intervenção mais precisa e eficiente12 .
Teoria dos Poderes Implícitos
A Teoria dos Poderes Implícitos, Implied Powers Theory, é utilizada no direito americano como
um parâmetro para definir a extensão dos poderes do governo federal, de órgãos federais e dos
entes federativos, possuindo implicações no direito constitucional, assim como no direito
administrativo. Na Comunidade Européia é utilizada para definir as competências da União e dos
países membros. No Brasil tem sido estudada em diversas áreas, tendo ganho especial
relevância na discussão acerca do poder de investigação por parte do Ministério Público13 .
No escopo deste trabalho, a Teoria dos Poderes Implícitos é aplicável a solicitação de
informações aos agentes de um mercado regulado pelo respectivo órgão regulador, ou seja,
como a agência reguladora tem competência para regular um setor, intervindo e alterando sua
estrutura de funcionamento, terá também poder para atuar em questões acessórias relacionadas
com o seu marco regulatório, como solicitar informações e documentos que permitam subsidiar o
acompanhamento do mercado, e, eventualmente, a construção das políticas públicas que se
façam necessárias. Do poder de regular, intervir, infere-se, implicitamente, o poder de solicitar
informações.
Neste contexto, é necessário destacar que o excessivo detalhamento das atribuições e
competências de uma agência reguladora em sede legal, desconsiderando a existência de
Abaixo reproduzimos o dispositivo para referência:
Art. 4o São deveres do administrado perante a Administração, sem prejuízo de outros previstos em ato
normativo: IV - prestar as informações que lhe forem solicitadas e colaborar para o esclarecimento dos
fatos.
10

Como exemplo, optamos por reproduzir abaixo o artigo 13, da Lei 12.485/11, parte do marco regulatório
da ANCINE: Art. 13. As programadoras e empacotadoras credenciadas pela Ancine deverão prestar as
informações solicitadas pela Agência para efeito de fiscalização do cumprimento das obrigações de
programação, empacotamento e publicidade.
Cabe destacar, que tanto a ANCINE, como as outras agências possuem muitas vezes tal capacidade
dispersa e um levantamento exaustivo poderia retirar o foco deste trabalho no sentido de uma teoria geral.
A finalidade desta menção ao dispositivo é primordialmente exemplificativa.
11

Dispõe o saudoso professor Marcos Juruena: “Como instrumento de realização do princípio da
eficiência, aqui entendido como a fixação de parâmetros objetivos, em cada caso concreto, para a
implementação do interesse geral, a norma regulatória deve resultar de procedimento fundamentado na lei
e em necessidades públicas, calcado em normas técnicas, com oitiva da sociedade e das corporações
(sindicatos, conselhos profissionais, câmaras de comércio, associações civis e entidades de classe) e
concluído por uma ponderação motivada. Do contrário, a norma será inconstitucional por violar a
legalidade, a legitimidade, a eficiência e a razoabilidade. Ob. Cit. p. 56
12

Existe uma significativa discussão doutrinária acerca da possibilidade do Ministério Público ter poderes
de investigação, considerando as suas prerrogativas funcionais e sua independência, e, em especial, o fato
de que o Ministério Público possui poderes afetos a ação criminal pública, assim como a ação civil pública.
Consequentemente, implicitamente, teria poderes investigatórios associados à preparação de tais
procedimentos judiciais. Nesta questão cabe menção ao julgamento da Segunda Turma do STF do HC
91.661 em 10/03/2009.
13
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poderes transferidos implicitamente, poderia lhe retirar o dinamismo e a agilidade necessários
para regular um mercado. A idéia do legislador no sentido de delegação do poder normativo da
esfera legislativa para um órgão regulador independente, está no reconhecimento de que o
processo legislativo é complexo, e em diversas situações poderia não atender os anseios e o as
expectativas da coletividade, tanto no que diz respeito ao dinamismo, como também em relação
ao conhecimento técnico e a autonomia necessária14. Desta forma, a delegação deve ser ampla o
suficiente para permitir a atuação da autoridade reguladora, que atua como o Estado,
ressaltando-se os poderes implícitos que são transferidos para o devido cumprimento de sua
função.
A doutrina norte americana traz duas decisões proferidas por sua Suprema Corte no sentido de
uma interpretação extensiva do marco regulatório do FCC – Federal Communications Comission
–, considerando poderes implícitos, tendo em vista a evolução tecnológica e da política pública
afeta ao setor de TV por assinatura. Neste ponto, cabe menção as decisões: United States v.
Southwestern Cable Co. 392 U.S. 157 (1968) e United States v. Midwest Video Corp. 406 U.S.
649 (1972).
Em sede doutrinária, cabe mencionar a lição do professor Dodd, em outro litígio no qual foi
mencionada a Teoria dos Poderes Implícitos:
Mr. Justice Brewer in the case of South Carolina v. United
States gave expression to the accepted view (...) Being a grant
of powers to a government its language is general, and as
changes come in social and political life it embraces in its
grasp all new conditions which are within the scope of the
powers in terms conferred. In other words, while the powers
granted
do not change, they apply from generation to
generation to all things to which they are in their nature
applicable15 .
Em outra passagem do texto de W. F. Dodd é feita uma citação ao posicionamento do Juiz
Strong no tema:
(...) Its existence may be deduced fairly from more than one of
the substantive powers expressly defined, or from them all
combined. It is allowable to group together any number of
them and infer from them all that the power claimed has been
conferred16.
Seguindo na linha de raciocínio exposta pelo Professor Dodd, existe um conjunto de poderes que
são transferidos ao órgão regulador, e destes devem ser deduzidos os poderes implícitos que
tem como parâmetro, novas condições que venham a ocorrer no respectivo ambiente social.
Desta forma, se uma agência reguladora tem poderes para intervir em uma determinada
atividade, estará implícito o seu poder de solicitar informações dos agentes regulados.
Não transferir implicitamente o poder de solicitar informações, mas tão somente o poder de
regular seria criticável posto que a agência reguladora tema o poder de regular e intervir em um
Neste ponto, cabe menção a lição do professor Alexandre Aragão: “Devemos ter em vista que foi
ultrapassada a separação absoluta outrora existente entre Estado e sociedade. Há uma interpenetração
entre ambos. O Estado é um instrumento de organização da sociedade, ao passo que o bem-estar desta é
o objeto do Estado. Sendo assim, a tecnicização, diferenciação e autonomização dos vários subsistemas
sociais tiveram a mesma conseqüência na organização das esferas decisórias estatais. Sem se tecnicizar,
diferenciar e autonomizar internamente o Estado se distanciaria da sociedade a que incumbe regular. Uma
regulação estatal homogênea, centralizada e desprovida dos meios técnicos necessários seria insuscetível
de produzir os efeitos desejados na sociedade à qual deve servir.” ARAGÃO, Alexandre Santos de.
“Agências Reguladoras – E a evolução do Direito Administrativo Econômico”. 2ª edição. Editora Forense.
Rio de Janeiro. p. 204.
14

DODD, W. F. “Implied Powers and Implied Limitations in Constitutional Law”. The Yale Law Journal, Vol.
29, No. 2 (Dezembro, 1919), pp 137-162. New Haven, CT, EUA. p. 141-142
15

16

DODD, W. F. Ob. Cit. p. 141.
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mercado, mas não teria capacidade de buscar informações que venham a subsidiar a sua
eventual intervenção. Haveria uma regulação com uma fundamentação rasa, utilizando indícios
ou instintos, e que teria como conseqüência gozar de pouca legitimidade. A relação entre uma
regulação de qualidade e sua fundamentação é direta.
Pedido de Informações e a Fiscalização
Em diversos momentos, o acompanhamento do mercado é confundido com a idéia de
fiscalização preventiva. As duas atividades possuem um aspecto comum, qual seja, ambas
precisam de informações dos agentes em seu escopo de atuação para atuarem de forma
eficiente. No entanto, é necessário fazer uma distinção em relação a finalidade destes dois
institutos, posto que a fiscalização preventiva busca atuar de forma inteligente para conhecer a
estrutura do mercado e organizar a atuação do agente regulador no âmbito fiscalizatório17. Por
sua vez, as áreas responsáveis pelo acompanhamento e análise de mercado em uma agência
reguladora estão voltadas ao conhecimento e funcionamento do mercado como um todo,
observando suas tendências, tais como, concentração de agentes, inovação tecnológica, novas
práticas, dentre outras. De posse de dados e informações primárias, estará apto a subsidiar a
construção e avaliação da política pública setorial.
Outra distinção está no fato de que a fiscalização opera com balizas concretas, nas quais estão
presentes limites legais e normativos para a sua atuação, por exemplo, busca-se determinar se
um agente do mercado está cumprindo certos padrões técnicos estabelecidos, ou se a qualidade
do bem fornecido está de acordo com a norma. Por sua vez, a atividade de análise de mercado
trata de questões mais abstratas, inovações tecnológicas, tendências de modificação de
modelos de negócio, questões que ainda não estão definidas por ter relação com a vanguarda
dos mercados. As informações necessárias possuem um razoável grau de abstração, e a
fundamentação legal e normativa do ato será mais etérea, por não estar se tratando de uma
rotina pré- estabelecida ou rotineira no âmbito regulatório.
Dessa forma, o ideal é que a agência reguladora conheça profundamente o seu respectivo
mercado e tenha informações e dados primários que sirvam para nortear a sua atuação (ou
abstenção). Deverão existir locus específicos para tratamentos dos dados recebidos pela agência
conforme o seu escopo específico, mas por conta da dinâmica empresarial torna-se bastante
relevante a existência de uma área específica para análise e acompanhamento do mercado que
tenha acesso as informações relevantes dos agentes regulados quando necessárias.
Tratamento sigiloso da informação
Posteriormente ao envio de requisições, com o fornecimento das informações pelos agentes
regulados, entende- se adequada a possibilidade de tratamento sigiloso dos dados fornecidos.
Uma vez que a finalidade primordial
da obtenção da informação é tratar a assimetria
informacional do Estado em relação ao mercado, e não entre agentes do mercado, e que esta
deverá subsidiar estudos, análises, e, eventualmente, até mesmo uma política pública. E,
considerando, que não se deseja criar um ônus excessivo, posto o valor significativo, e, o
impacto concorrencial que sua divulgação pode causar, tem-se a possibilidade de conferir
tratamento confidencial como adequada.
Ademais, a proteção de dados confidenciais tem relação com a idéia de um órgão regulador que
atue como um ponto de convergência para a discussão e o debate de questões setoriais e um
espaço para a construção de uma política pública. Observada a necessária neutralidade e
independência é importante que se construa uma boa relação com os agentes regulados, uma

Sobre a definição de fiscalização, cabe mencionar a lição do professor Diogo de Figueiredo: “Segue-se a
fiscalização de polícia. Ela se fará tanto para a verificação do cumprimento das ordens de polícia, não
apenas quanto àquelas que não admitem exceções, como para observar se não estão ocorrendo abusos
nas utilizações de bens e nas atividades privadas que foram consentidas pela Administração, pela outorga
de licenças ou autorizações.
A utilidade da fiscalização é dupla: primeiramente, realiza a prevenção das infrações pela observação do
cumprimento, pelos administrados, das ordens e dos consentimentos de polícia; em segundo lugar,
prepara a repressão das infrações pela constatação formal dos atos infringentes”. MOREIRA NETO, Diogo
de Figueiredo. “Curso de Direito Administrativo”. 12ª edição. Editora Forense, Rio de Janeiro, 2002. p. 390.
17
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relação que busque integrá-los à política pública, onde todos atuam conjuntamente para o
desenvolvimento da atividade18 .
A fim de evitar o desvio de finalidade, que poderia causar danos, e responsabilização
administrativa e pecuniária do órgão, é recomendável que as agências reguladoras que venham a
trabalhar com informações sigilosas estabeleçam uma política interna própria para proteção da
informação. O tratamento adequado permite construir uma relação de confiança, evitando a
resistência19 no atendimento, o que ocasiona perda de tempo, recursos e informações parciais
que não permitem uma efetiva análise, e diminuem a eficiência da medida adotada.
Conclusão
Diante do exposto, conclui-se que é legítima e legal a requisição de informações pelas agências
reguladoras para subsidiar o acompanhamento e monitoramento do mercado, assim como para a
construção de políticas públicas. Vislumbra-se que a assimetria informacional do Estado é algo
indesejado, que pode levar a uma análise insuficiente ou parcial do mercado e induzir decisões
equivocadas. Considerando que o ideal são políticas públicas, e, eventuais intervenções
regulatórias, eficientes, a obtenção de informações precisas e atualizadas permitem uma análise
qualificada da questão e um resultado mais preciso dos estudos regulatórios.
Posto que as agências reguladoras têm poderes para regular o mercado, estabelecer deveres e
obrigações e intervir na atividade regulada, está implícito que estes terão também poderes para
requisitar informações que estejam no seu escopo. Por sua vez, por se tratar de um ato
administrativo, deve estar clara a sua motivação e finalidade, uma forma de evitar distorções no
uso deste poder implícito. Neste contexto, entende-se adequado o tratamento confidencial das
informações que sejam consideradas relevantes para aquele que as fornece, dado não ser
desejado criar um ônus excessivo como o que estaria associado às hipóteses de publicização de
certos dados.
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RESUMO
Neste trabalho apresentamos uma metodologia alternativa para a estimativa do valor de uma
concessão aeroportuária. Com base na recente concessão do aeroporto de Guarulhos, duas
abordagens foram implementadas e comparadas com um cenário base que replica as condições
atuais da concessão. Ambos os modelos implementados, com origem na Teoria das Opções
Reais – Simulação de Monte-Carlo e Árvores Binomiais – apresentaram um ganho de valor com
relação a abordagem tradicional de fluxo de caixa descontado. Por fim, as metodologias
alternativas propostas indicam que há um ganho em termos de repartição de riscos com relação
ao modelo tradicional, que não incorpora flexibilidades, em especial a formatação de um plano
de investimentos condicional a demanda de passageiros e não completamente obrigatório, como
consta nos contratos atualmente em vigor.
Palavras-chave: Concessões aeroportuárias, opções reais, simulação, repartição de riscos
Introdução
Nos últimos anos, houve uma crescente demanda pelo transporte aéreo no Brasil. Segundo a
INFRAERO, de 2003 a 2010 a média de passageiros cresceu 118%, aumentando ainda mais a
necessidade de investimentos na ampliação e melhoria do setor, além de promover melhorias no
atendimento e na qualidade dos serviços prestados.
O aumento de renda na última década e o maior acesso ao crédito são algumas das razões do
crescimento da demanda de passageiros nos últimos anos, além da estagnação da oferta de
voos no país. A mudança da Secretaria de Aviação Civil do Ministério da Defesa para a
Presidência da República elevou a visão empresarial do órgãos, o que contribuiu para o avanço
nos incentivos para crescimento da demanda de passageiros.
O Brasil vem sendo o centro das atenções mundiais com eventos importantes que receberão
pessoas de todos os lugares do mundo, como foi a Copa do Mundo e como serão as Olimpíadas
no Rio de Janeiro. Problemas de infraestrutura se mostraram mais evidentes nestes momentos aeroportos em mal funcionamento e sobre capacitados, estradas em mal estado de conservação,
falta de transporte público que atenda a maioria da população são apenas alguns dos exemplos.
Os aeroportos brasileiros tiveram uma grande piora de qualidade nas duas últimas décadas,
ocupando posições ruins nos rankings mundiais, como por exemplo do WEF (World Economic
Forum), em que o país ocupou a 134a posição em 144 países. O aumento dos investimentos do
governo na Infraero não trouxe melhorias para o setor, e a mais recente tentativa de resolução
dos problemas é a concessão de aeroportos para a iniciativa privada. O modelo escolhido pelo
governo é o de propriedade mista público-privada, com o governo participando com 49% através
da INFRAERO, como nos casos dos aeroportos de Guarulhos, Viracopos, Brasília, Galeão e
Confins.
Participantes do setor
Para melhor entendimento do setor aeroportuário no país, é importante compreender o papel dos
diferentes participantes deste mercado. Ao longo do desenvolvimento do modelo, muitas
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variáveis têm os seus valores estimados através de premissas, e uma maior compreensão acerca
da função de alguns dos players que influenciam as tomadas de decisões permite estimativas
mais seguras destas variáveis. Alguns dos principais órgãos e agências são definidos abaixo.
INFRAERO
A INFRAERO, Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária, é uma empresa pública federal
brasileira vinculada à Secretaria de Aviação Civil. Fundada em 1973, tem por finalidade implantar,
administrar, operar e explorar a infraestrutura aeroportuária no país. Ela administra 60 aeroportos
no total, desde grandes até os pequenos que não recebem vôos comerciais. Além disso, 72
estações prestadoras de serviços de telecomunicações e de tráfego Aéreo e 28 Terminais de
Logísticas de Carga também são de responsabilidade da empresa.
ANAC
A ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, foi criada em 2005 e é agência reguladora federal
que tem a finalidade de supervisionar a atividade da aviação civil no país além de zelar pelo
interesse dos usuários. Possui o poder de outorgar e regular concessões de serviços aéreos e de
infraestrutura aeronáutica e aeroportuária além de estabelecer o regime tarifário da exploração do
setor aeroportuário.
CONAC
O CONAC, Conselho de Aviação Civil, criado em 2000 e é responsável pela formulação e
estabelecimento de diretrizes para a política nacional de aviação civil no Brasil. Uma das
principais funções é propor modelos de concessões de infraestrutura aeroportuária. O CONAC é
um órgão ligado diretamente à Presidência da República, e seus membros incluem o
Comandante da Aeronáutica e diversos Ministros do Governo, além do Chefe da Casa Civil.
Secretaria de Aviação Civil
A Secretaria de Aviação Civil é ligada à Presidência da República e foi criada em 2011 com a
finalidade de coordenar e supervisionar ações voltadas para o desenvolvimento do setor da
aviação civil e da infraestrutura aeroportuária no Brasil. A Secretaria é responsável pelo
planejamento do setor aéreo e a coordenação de outros órgãos do sistema de aviação civil,
como a ANAC e a Infraero.
Concessões no setor aeroportuário brasileiro
O setor aeroportuário brasileiro sempre teve sua administração concentrada nas mãos do setor
público, com responsabilidade também na regulação, gestão e desenvolvimento do setor. Desde
1972 a INFRAERO possui sob sua gestão desde pequenos aeroportos ao longo do território
nacional até os maiores e mais movimentados do país.
Assim como nos programas de privatizações ocorridos no país, como no setor telefônico e de
empresas como a Vale do Rio Doce, o programa de concessões também gerou polêmica, mesmo
havendo havendo diferenças entre os dois processos. Alguns dos motivos são as questões de
segurança e soberania nacionais. Entretanto, com a crescente movimentação nos aeroportos e
queda na qualidade dos serviços prestados, devido a falta de investimentos para adequar a
infraestrutura ao crescimento, o Governo tomou a decisão de ceder a iniciativa privada alguns
dos principais aeroportos do país.
O programa de concessão aeroportuário brasileiro foi lançado com o objetivo de melhorar a
qualidade da infraestrutura dos aeroportos além de aumentar a capacidade dos mesmos. No
Brasil, os contratos de concessão preveem a devolução ao Estado dos bens ao fim do período
contratual, que varia de 20 a 30 anos. Os aeroportos concedidos até o momento são aqueles de
maior demanda de passageiros e carga.
O primeiro aeroporto concedido a iniciativa privada foi o Aeroporto de São Gonçalo do Amarante,
no Rio Grande do Norte, em 2011. Com prazo de 25 anos, o contrato assinado entre o Governo
Federal e a consórcio Inframérica, formado pelo grupo Engevix e a Corporacion America teve
ágio de aproximadamente 230% em relação ao valor mínimo estipulado pela ANAC, com as
empresas pagando R$ 170 milhões.
A rodada seguinte de concessões representou um passo bem mais importante no processo. Três
grandes aeroportos foram concedidos em leilão, entre eles o maior do país, o de Guarulhos, em
São Paulo. Além deste, Viracopos, também em São Paulo e o de Brasília participaram desta
etapa.
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O Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, foi concedido por 20 anos pelo valor de
R$ 16,2 bilhões para o consórcio composto pelas empresas Invepar e a sul-africana ACSA. O
leilão ocorreu no dia 6 de fevereiro de 2012, sendo um dos primeiros desta nova fase de
administração do setor. Em maio de 2014, foi entregue o novo terminal de passageiros, primeira
grande obra realizada pela nova concessionaria.
Segundo a GRU Airport, marca administrativa do aeroporto, este ganhou mais de 4 mil vagas de
veículos nos estacionamentos, dobrando a sua capacidade, e o pátio de aeronaves passou de 61
para 108 posições e recebeu autorização para receber as maiores aeronaves do mundo, apenas
para ilustrar alguns dos investimentos que trouxeram e trarão melhoria na estrutura do aeroporto
de São Paulo.
O Aeroporto Internacional de Viracopos, também em São Paulo, teve fluxo de 7.5 milhões de
passageiros no ano de 2012 e foi concedido para o consórcio Aeroportos Brasil, formado pela
Triunfo Participações e Investimentos, UTC Participações e Egis Airport Operation no valor de
R$3,8 bilhões por 30 anos.
Segundo a concessionaria, o Plano Diretor aprovado pela ANAC prevê sucessivos aumentos de
capacidade de passageiros em 5 fases, chegando ao final do contrato, em 2042, com
capacidade acima de 80 milhões de passageiros/ano e investimentos de aproximadamente R$
9,5 bilhões ao longo dos 30 anos de concessão.
Já o Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek, quarto maior do país em 2012 e localizado na
capital federal, foi concedido ao consórcio Inframerica Aeroportos, composto pela Infravix
Participações SA e Corporation America SA, por R$4.5 bilhões. O prazo do contrato é de 25
anos. Atualmente, ele tem capacidade para 15.4 milhões de passageiros por ano. Em 2014, após
a inauguração de um novo terminal e melhorias em toda a estrutura e atendimento, o aeroporto já
ocupava a segunda colocação em número de passageiros.
A terceira rodada de concessões, em 2013, ofereceu ao setor privado mais dois grandes
aeroportos, no Rio de Janeiro e em Minas Gerais, levando a uma arrecadação de mais de R$20
bilhões para o Governo Federal.
O Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim, no Rio de Janeiro, foi o segundo mais
movimentado do país em 2012, com 17.5 milhões de passageiros, com demanda projetada para
60 milhões de passageiros por ano em 2038, data do fim de sua concessão. Arrematado pelo
consórcio Aeroportos do Futuro, formado por Odebrecht e Transport com participação de 60% e
a operadora do aeroporto de Cingapura (CHANGI) com 40%, por R$19 bilhões para operar por
25 anos.
O Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Belo Horizonte, é o quinto mais movimentado do
país, com cerca de 10 milhões de passageiros por ano. Foi arrematado pelo consórcio Aero
Brasil, formado pela Cia de Participações em Concessões CCR com participação de 75%,
Operadora do Aeroporto de Zurique (Flughafen Zurich AG) com 24% e Munich Airport
International Beteiligungs GMBH com 1%, por R$1.8 bilhões para operar por 30 anos
Modelos de Concessão Aeroportuária
A administração e controle de um aeroporto podem ser feitos de diversas formas, existindo
diversos exemplos dentro do Brasil e em outros países, com variados graus de participação
governamental e privada. O formato de concessão também é variado, e alguns dos principais
encontrados na análise de casos do setor são citados a seguir.
Segundo Poole (1994), os tipos de governança e propriedade de um aeroporto podem ser
divididos em seis principais:
A. Agência ou departamento governamental operando um aeroporto;
B. Propriedade mista público-privada, com o setor privado detendo participação majoritária
C. Propriedade governamental, mas com a concessão a uma autoridade aeroportuária por um
contrato de longo prazo;
D. Múltiplas esferas de governo formam juntas uma autoridade que possui e opera os
aeroportos numa região;
E. Propriedade e operação 100% de uma corporação governamental.
Ainda segundo Poole (1994), um aeroporto já existente pode passar a ser administrado pela
iniciativa privada através de três formas alternativas, que são dispostas em ordem de confiança
no setor privado.
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Contrato de administração terceirizada
Neste tipo de contrato, o dono do aeroporto recebe diretamente dos usuários as taxas devidas, e
paga ao administrador uma taxa de administração, a qual pode variar com o desempenho do
aeroporto. Os contratos tipicamente têm duração menor ou igual a cinco anos e podem ser
utilizados para diferentes tamanhos de propriedades, embora sejam mais frequentes naquelas em
que os aeroportos sejam deficitários.
Arrendamento de longo prazo
O arrendamento de longo prazo prevê um pagamento de aluguel ao governo com base, em parte,
numa porcentagem da receita bruta do aeroporto dando ao governo um incentivo a cooperar
com o arrendatário, para receber sua fatia, ao mesmo tempo em que incentiva o arrendatário a
minimizar custos, para maximizar receita líquida. Além disso, o arrendatário é responsável pelo
investimento de capital no aeroporto, e por isso tem fortes incentivos a acrescentar capacidade
de pista, pátio e terminal que lhe traga um retorno aceitável. O arrendatário pode ser um ente
privado ou uma companhia de capital público e o tempo de contrato, normalmente, é relacionado
com o tempo necessário para o arrendatário recuperar os investimentos feitos nas construções
de novas áreas.
Venda
Este é a forma mais comum ao redor do mundo. A venda do aeroporto ou de uma companhia
que administre vários aeroportos pode ser parcial ou completa. A venda parcial pode ser de uma
participação minoritária ou majoritária, mantendo o governo com voz ativa nas decisões
administrativas. Normalmente a decisão de alienação de aeroportos parte de uma necessidade
de arrecadação de recursos para o Tesouro, para abater dívida ou investir em outros setores, ou
de um diagnóstico de que o setor pode funcionar de maneira autosuficiente sem a ajuda do
Estado.
Uma expansão de capacidade aeroportuária pode dar-se de duas maneiras: i) por uma
concessão de longo prazo, que assemelha-se a uma PPP (Parceria Público-Privada), e nela os
ativos revertem de volta ao governo ao fim do período de concessão; ii) mediante autorização,
onde a nova capacidade é desenvolvida pelo ente privado sujeito apenas aos regulamentos e
aprovação do uso do espaço aéreo pelas respectivas autoridades competentes.
As concessões de longo prazo são comumente conhecidas como BOT, em inglês Build, Operate
and Transfer, onde o concessionário constrói a instalação, operando por um certo tempo
determinado em contrato e depois a reverte ao governo. Há também a modalidade de Lease,
Develop and Operate, ou LDO, na qual o concessionário apenas aluga o terreno envolvido,
devolvendo os ativos ao final do período de arrendamento. O BOT tem como vantagens o acesso
a novas fontes de capital diferentes das que servem para projetos públicos de infra-estrutura,
dado que a iniciativa privada normalmente projeta e constrói instalações em menos tempo que o
governo, que normalmente é preso por regras rígidas de licitações. Outros benefícios são os
custos menores de operação, já que o aeroporto foi concebido por entes maximizadores de
lucros de longo prazo e transferência de risco do setor público para o privado.
Os casos das autorizações são mais comuns nos aeroportos dedicados à aviação geral.
Exceções são aeroportos de vôos regulares, embora relativamente pequenos, com a
responsabilidade dos investimentos e construções ficando com a iniciativa privada.
A implementação de uma privatização de aeroporto, uma vez que se tenha decidido a realização
da mesma, requer as seguintes fases, ainda segundo o autor:
I.

Consulta pública: Para atender ao grau de interesse do setor privado, o governo ou orgão
responsável pela concessão publicam requerimento para empresas privadas expressarem
interesse em gerir e/ou desenvolver o aeroporto.
II. Consultoria especializada em formas de privatização, avaliação operacional e financeira,
formatação legal: Caso a agência ainda não tenha decidido a forma de concessão que
será realizada, a contratação de uma consultoria especializada ajudará na escolha do
melhor modelo para o caso em questão. Mesmo que esta decisão já tenha sido tomada,
esta contratação pode ajudar na revisão de dados operacionais e financeiros.
III. Fase prévia de habilitação dos licitantes interessados: Nesta fase os interessados devem
apresentar em documentos os detalhes de suas qualificações e experiências no setor
seguindo direcionamento dado pela agência, ajudando a identificar as empresas que não
se encaixam no processo; com isto, as próprias empresas acabam por entender que
devem deixar a disputa.
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IV. Edital de convocação ou convite: A etapa seguinte é a emissão de um requerimento formal
de proposta das empresas dispostas a participar do processo.
V. Certame da licitação: Onde são selecionadas as melhores propostas, com uma fórmula de
pontuação adequada para os itens da proposta técnica e para a proposta comercial.
Dependendo do tamanho da concessão, as empresas interessadas podem ter de dois a
seis meses para preparar e enviar as suas propostas.
O aumento de eficiência é um dos benefícios da concessão dos aeroportos já que o setor público
geralmente apresenta regras mais rígidas nas licitações, não remunera o quadro profissional por
desempenho e meritocracia e apresenta rigidez para contratar e demitir, em oposição ao que
acontece na iniciativa privada.
Além disso, o setor privado desenvolve e explora de forma mais eficiente as receitas adicionais
de operação, como estacionamento e lojas e apresenta maior facilidade para realinhar tarifas. A
cultura gerencial voltada para a maximização de lucros desenvolve novas ideias de cortes de
custos e aumento de receitas com mais rapidez que aquela vista nas empresas públicas. O
aumento da qualidade do atendimento também passa por esse ponto, dado que a empresa visa
primeiramente o aumento das receitas.
Outra vantagem que pode ocorrer é o fim do uso de critérios políticos para a tomada de decisões
em novos projetos, como terminais, utilizando-se em seu lugar critérios econômicos e
financeiros, voltados para um melhor retorno para os acionistas. Esta diferença de abordagem
será explorada no trabalho mais a frente, com a variação do cronograma de investimentos
estipulado pelo contrato de concessão para um esquema mais flexível com o fim de maximizar
lucros e contenção de custos.
O Caso do Aeroporto de Guarulhos
As primeiras três concessões serão levadas em conta para obtenção dos dados, visto que estas
já apresentaram algum tipo de resultado e inauguraram terminais e obras em suas primeiras
etapas. O aeroporto de Guarulhos foi estudado com maior profundidade na análise por ser o
maior e mais movimentado do país e ter participado da primeira rodada de concessões.
O valor pago pelo consórcio vencedor no leilão foi de R$ 16,2 bilhões em 2012. Antes da
concessão à iniciativa privada, Guarulhos tinha capacidade de atender 30 milhões de
passageiros por ano, passando para 42 milhões de passageiros por ano com a inauguração do
terminal 3.
Estavam previstos investimentos de cerca de R$ 1,38 bilhão até a Copa de 2014, ou seja, na
primeira fase. Entre as obras exigidas no contrato está a construção do terceiro terminal, que já
foi concluída e entregue, com capacidade para processar pelo menos 1.800 passageiros
internacionais em horário de pico durante o embarque e
2.200 passageiros internacionais em horário de pico no desembarque. Outra obra obrigatória é a
construção de um pátio para atender pelo menos 32 aeronaves, sendo que 20 dessas posições
deverão ter ponte de embarque junto ao terminal de passageiros. Uma área de segurança no final
da cabeceira da pista também é uma das obrigações do contrato.
Já a segunda fase de investimento para o aeroporto de Guarulhos inclui o alargamento das pistas
de pouso e decolagem, além das pistas de rolamento, que ligam aquelas aos terminais de
passageiros e pátios. Essa obra deve ser concluída até 31 de dezembro de 2016. Deverá ser
implantada até o final de 2018 a área de segurança com 240 metros de comprimento por 150
metros de largura, em cada uma das quatro cabeceiras de pista do aeroporto.
Segundo a Anac, o investimento total previsto no aeroporto de Guarulhos durante os 20 anos de
concessão é de R$ 4,6 bilhões.
O Governo Federal e a Concessionária do Aeroporto Internacional de Guarulhos S.A. assinaram o
contrato de concessão do Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos - Governador André
Franco Montoro no dia 14 de junho de 2012, com o período correspondente a 20 anos, tendo seu
início em 11 de julho de 2012 e término em 11 de julho de 2032
O mercado brasileiro de aviação cresceu de aproximadamente 82 milhões de passageiros em
2004 para mais de 194 milhões em 2013, o que corresponde a uma taxa média próxima de 10%
ao ano, segundo a ANAC. Tanto os voos domésticos quanto os internacionais sofreram aumentos
expressivos na última década de, respectivamente, 10,5% e 6,2% ao ano. Embora com todo o
crescimento da última década, o Brasil tem ainda uma relação de passageiros aéreos por
habitante de cerca de 1 pax/hab, distante dos países mais desenvolvidos - a União Europeia teve
uma média de 1,6 pax/hab em 2012, segundo dados da Eurostat. Para os próximos 20 anos as
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previsões da Airbus são de um crescimento médio anual de 5 a 6% para o mercado doméstico
brasileiro, e de uma forte expansão da demanda regional dentro da América do Sul.
Desta forma, a decisão do Governo Federal em conceder à iniciativa privada em 2012 e em 2013
a administração e a operação de 5 dos principais aeroportos brasileiros é de grande importância
para os objetivos do País em termos de melhorias e ampliação da infraestrutura de transporte
aéreo. Os investimentos são necessários para suportar o crescimento econômico do País e a
crescente demanda pelo transporte aéreo doméstico e internacional. Além disso, com a
realização dos grandes eventos internacionais torna-se imprescindível o ganho de eficiência na
infraestrutura aeroportuária.
A Concessionária do Aeroporto Internacional de Guarulhos S.A. é uma Sociedade de Propósito
Específico formada pela participação societária do Aeroporto de Guarulhos Participações S.A.
com participação de 51% e da Infraero com 49%. Constituída em 8 de maio de 2012, a
companhia tem como principal objetivo social a prestação de serviços públicos para a ampliação,
manutenção e exploração de infraestrutura aeroportuária. Alguns dos investimentos na
infraestrutura do aeroporto são a construção do edifício garagem, um novo pátio para
estacionamento de aeronaves e um novo Data Center, a implementação da nova sinalização do
aeroporto, compra de novos equipamentos de segurança operacional, reforma de pistas, além de
uma nova praça de alimentação que ampliará a variedade e oferta de lojas e restaurantes para os
usuários.
Outra importante melhoria foi o novo terminal de passageiros, inaugurado no ano de 2014, com
capacidade para atender , aproximadamente, 12 milhões de passageiros anualmente.
Contrato de Concessão
O contrato tem por objeto a concessão dos serviços públicos para a ampliação, manutenção e
exploração da infraestrutura aeroportuária, a serem implementadas nas seguintes fases:
• FASE I-A - Transferência das operações do Aeroporto sob comando da Infraero para a
Concessionária. Terá início após a implementação das condições de eficácia do contrato, e
nos primeiros três meses a INFRAERO permanecerá executando suas atividades sendo
assistida pelos membros da concessionária, que após este período assumirá efetivamente a
operação por um período também de três meses, que pode ser prorrogado por mais seis
meses.
• FASE I-B - Ampliação do Aeroporto pela Concessionária para adequação da infraestrutura e
melhoria do nível de serviços. A concessionária deverá apresentar um cronograma de
realização de investimentos de acordo com os elementos previstos no Plano de Exploração
Aeroportuária (PEA).
• FASE I-C - Expansão aeroportuária e de adequação total a Infraestrutura e ao nível de
serviço disposto no PEA. É nesta fase que a concessionária deverá realizar os investimentos
necessários para atender a demanda projetada de passageiros e melhorias estabelecidas
por contrato.
• FASE II - Demais fases de ampliação, manutenção e exploração do Aeroporto para o
atendimento aos parâmetros mínimos de dimensionamento previsto no PEA.
A Concessionária do Aeroporto Internacional de Guarulhos S.A. terá como remuneração as
receitas tarifárias, tarifa de embarque, de conexão, de pouso e permanência, de armazenagem e
capatazia; e de receitas não tarifárias inerentes à exploração dos espaços comerciais. A
Concessionária se obriga a pagar à União a parcela anual da contribuição fixa, correspondente
ao montante anual de R$810.650; e a contribuição variável que corresponderá ao montante anual
em reais resultante da aplicação de 10% sobre a totalidade da receita bruta da Concessionária.
A contribuição fixa paga anualmente será reajustada pelo IPCA calculado pelo IBGE acumulado
entre o mês da realização da sessão pública do leilão e a data de início de pagamento da
contribuição. Caso a receita bruta anual observada pela Concessionária e suas eventuais
subsidiárias integrais exceda o parâmetro descrito em contratos, a contribuição variável sobre a
receita excedente será cobrada pela alíquota de 15%. Durante o período do contrato, a
Concessionária tem por obrigação, dentre outras, manter em bom estado de funcionamento,
conservação e segurança, os bens necessários à prestação dos serviços que integram a
concessão, mantendo um sistema de atendimento físico e eletrônico ao usuário e uma ouvidoria
para apurar as reclamações relativas aos serviços prestados.
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A Concessionária poderá celebrar com terceiros, prestadores de serviços de transporte aéreo, de
serviços auxiliares ao transporte aéreo ou exploradores de outras atividades econômicas,
contratos que envolvam a utilização de espaço no Complexo Aeroportuário, sendo que a
remuneração será livremente pactuada entre a Concessionária e a outra parte contratante.
Integram a concessão os bens necessários a prestação do serviço de exploração aeroportuária já
disponibilizado pelo poder público e a serem incorporados pela concessionária. Os custos com
obras e intervenções nos bens de poder público, previstos no contrato de concessão, estão
contabilizados no intangível, pois não há previsão no contrato de concessão para reembolso de
parte ou de todo o investimento efetuado pela concessionária. Extinta a concessão, retornam ao
poder concedente todos os bens reversíveis, direitos e privilégios vinculados ao complexo
aeroportuário.
O Contrato de Concessão tem prazo de 20 anos, podendo ser prorrogado uma vez por até 05
anos, sendo a concessão outorgada pela Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC. A
Concessionária e seu Acionista Privado não poderão realizar qualquer modificação direta ou
indireta nos respectivos controles societários ou transferir a Concessão sem a prévia e expressa
anuência da ANAC.
Alguns dos fatores de risco da concessionária são o aumento de preço nos insumos, erro na
estimativa de custos dos investimentos a serem realizados, estimativa incorreta da demanda de
passageiros e carga e custo de uma eventual rescisão dos contratos celebrados que envolvam a
cessão de espaços no aeroporto. Outros riscos importantes são o aumento da taxa de câmbio e
atrasos decorrentes da não obtenção de autorizações, licenças e permissões exigidas para a
construção ou operação de novas instalações.
O Poder Concedente também suporta riscos, como os custos decorrentes da entrega de obras,
mudança no Projeto Básico por solicitação da ANAC, a ocorrência de eventos de força maior que
não tenham cobertura de instituições seguradoras, além da existência de sítios arqueológicos na
área do Aeroporto.
Revisão da literatura
Poole (1994), trabalho já citado nesta dissertação, aprofunda os conceitos acerca da privatização
de aeroportos, mostrando as diferentes formas de interação entre o setor público e o privado no
setor.
Smit (2003) realiza uma análise com opções reais de expansão mas levando em conta a
concorrência entre dois aeroportos na Europa. Neste caso, a tomada de decisão de um deles
influencia a escolha do outro, o que leva o autor a introduzir a teoria de jogos em seu artigo.
Rocha e Figueiredo (2013) criam uma modelagem para avaliação de uma linha aérea a partir de
opções reais tanto de expansão quanto de contração para o Japão. Diversos cenários são
analisados, com estimativas de inflação, taxa de câmbio, crescimento da demanda e taxa de
juros.
Martins (2013) apresentauma metodologia de avaliação para o projeto do novo aeroporto em
Lisboa através da utilização também de opções reais e árvores de decisão binomiais. A variação
do cronograma de investimentos também foi utilizada para a estabilização de um projeto
alternativo a fim de comparar a diferença nos resultados. Por fim, Martins, Marques & Cruz (2014)
apresentam as vantagens do uso de opções reais na modelagem de desenhos contratuais em
PPP´s aeroportuárias.
Estes artigos constituem a base para a construção dos modelos de avaliação utilizados no
presente trabalho, uma vez que será analisado o caso da concessão atual feita no cenário
brasileiro e uma outra alternativa com flexibilização em parte do contrato para fim de comparação
com o caso base.
Metodologia
Será feita uma análise hibrida para a valoração do projeto, incorporando elementos das análises
bottom- up e top-down. A análise bottom-up consiste no estudo individual da empresa através
da projeção das receitas baseadas nos históricos divulgados nos balanços patrimoniais. Já a
análise top-down começa com expectativas acerca de variáveis macroeconômicas, normalmente
o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) e a taxa de inflação, de maneira que as projeções
de receitas podem ser relacionadas a estas variáveis.
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Será utilizado também um modelo de opções reais para analisar os diferentes cenários de
demanda de passageiros para o período da concessão e também para os diversos fatores que
influenciam a operação, como o crescimento do pais, inflação, juros e câmbio.
A projeção da demanda de passageiros até o final do período de concessão, uma das principais
variáveis do modelo, será feita através de uma árvore binomial, com inputs provenientes de
dados passados, como o desvio padrão da demanda dos anos anteriores, e dados estimados,
como a taxa livre de risco – esta abordagem é similar a adotada em Martins (2013) . Outra forma
para se estimar a demanda é através da simulação de Monte Carlo, que será uma alternativa a
árvore binomial e será utilizada para comparação ao final do trabalho.
Após a projeção da demanda e a estimativa de fluxo de caixa, foi avaliado o valor presente
líquido do projeto a partir de uma taxa de desconto apropriada.
Fluxo de Caixa Livre para a Firma
O modelo utilizado no estudo é o do Fluxo de Caixa Livre para a Firma (FCLF), onde se levam em
consideração os fluxos de caixa futuros gerados pelos ativos operacionais da mesma. Estes são
os fluxos de caixa residuais, ou seja, as receitas geradas deduzidas das despesas operacionais,
pagamentos de impostos e investimentos, mas sem o pagamento de amortização e juros das
dívidas e pagamento de dividendos aos acionistas. É importante atentar também para a taxa de
retorno que deve ser utilizada neste modelo, que deve ser o Custo Médio Ponderado do Capital,
ou WACC na sigla em inglês, que representa o custo médio levando em consideração todas as
formas de financiamento utilizadas pela empresa.
O Fluxo de Caixa Livre para a Firma é aquele disponível para todos os investidores da firma,
sejam eles credores de dívidas ou detentores de ação, após a empresa vender seus produtos e
serviços, pagar suas obrigações de curto prazo e realizar investimentos de curto e longo prazo.
O Fluxo de Caixa Livre para a Firma é dado pela fórmula abaixo:
FCLF = NI + NCC + Int*(1 – taxa) – FCInv – WCInv
Sendo,
FCLF = Fluxo de Caixa Livre para a Firma NI = Lucro Liquido
NCC = Despesas não monetárias Int = Despesas com juros
FCInv = Investimento em capital fixo WCInv = Investimento em capital de giro
O NCC é adicionado de volta ao Lucro Líquido para chegar-se ao FCLF pois ele representa
despesas que reduzem o lucro líquido mas não saídas de de caixa. A depreciação é a principal
despesa desta categoria.
O Investimento em capital fixo não aparece no lucro líquido, mas é uma saída de caixa da
empresa; portanto, deve ser descontado para o cálculo do FCLF. É calculado como a diferença
entre as despesas de capital (Capex, na sigla em inglês, que são os investimentos em ativos fixos
de longo prazo) e o caixa proveniente da venda de ativos de longo prazo. No caso do presente
estudo, serão utilizados neste item os valores esperados dos investimentos para cada período.
O Investimento em Capital de Giro é simplesmente a diferença entre o capital de giro inicial e
final.
O Caso do Aeroporto de Guarulhos – Cenário Base
Conforme detalhado anteriormente, o presente trabalho levará em conta o Aeroporto de
Guarulhos para a análise do problema proposto, devido a relevância e importância deste
aeroporto, não apenas no pais mas em toda a América Latina.
O valor presente líquido do fluxo de caixa livre será utilizado para a mensuração do projeto, com
projeções de receitas e custos baseadas no crescimento do PIB do pais, inflação e taxa de juros,
ao longo do período de concessão de 20 anos.
Como o contrato de concessão do aeroporto de Guarulhos foi assinado em 2012, será utilizado o
ano de 2013 como base do modelo, por ter sido este o primeiro ano completo de operação da
concessionária.
Premissas Macroeconômicas
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Algumas das variáveis do modelo utilizado são baseadas em valores históricos e corrigidas por
dados macroeconômicos, como a taxa de inflação e crescimento do Produto Interno Bruto. O
próprio contrato de concessão determina que alguns valores sejam corrigidos pelo IPCA, por
exemplo.
As projeções de inflação são medidas pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo.
Para o ano de 2013 foi utilizado o valor observado de 6.50% a.a. e para 2014 o valor de
7.50%a.a. Para 2015 foi utilizado 6.00% a.a., ainda acima da meta assumida pelo governo mas
abaixo do limite superior de 6.50%. Para os anos de 2016 em diante, utilizamos o valor do centro
da meta de 4.50% a.a.
Alguns valores de receita e demanda são corrigidos no modelo a partir do crescimento da
economia, e para isso foi utilizado no trabalho o Produto Interno Bruto por ser uma boa
aproximação. Para os anos de 2013 e 2014 foram utilizados os dados históricos de 0.1% e 0.2%,
respectivamente. Para os anos de 2015 e 2016 foram utilizadas as projeções de -1.5% e 0.50%,
respectivamente, considerando que o ano de 2015 será de forte ajuste fiscal e recessão e o
seguinte com uma leve recuperação. Para 2017 em diante, o valor médio esperado de 2% foi
considerado, sendo então utilizado para todos os anos da concessão. Vale ressaltar que é
esperada uma variação deste valor ao longo dos anos, mas para simplificação do modelo foi
utilizado o valor médio para toda a amostra.
Demanda de Passageiros e Cargas
A demanda de passageiros é uma das variáveis mais importantes, por ser o principal fator
utilizado em diversas projeções no trabalho, como receitas, custos e despesas, possuindo
relação direta com os resultados obtidos. A situação econômica do país, o valor das passagens
aéreas e a cotação do real frente as moedas estrangeiras são alguns dos fatores que podem
influenciar o valor desta demanda nos anos seguintes ao projeto.
O número de passageiros no aeroporto de Guarulhos cresceu a uma taxa média de 12% entre os
anos de 2003 e 2014, com um valor próximo de 9% nos últimos três anos desta amostra. A
tabela abaixo mostra a demanda anual, segundo a INFRAERO, para este período.
Ano

Movimentação de Passageiros

2014

39,537,000

2013

35,962,000

2012

32,777,330

2011

30,003,428

2010

26,849,185

2009

21,727,649

2008

20,400,304

2007

18,795,596

2006

15,759,181

2005

15,834,797

2004

12,940,193

2003

11,581,034

Tabela 1: Movimentação de passageiros no Aeroporto de Guarulhos
Um importante ponto a ser lembrado neste momento é que a capacidade do aeroporto é
limitada, não podendo crescer indefinidamente. Atualmente o aeroporto tem capacidade para 42
milhões de passageiros/ano, e com o fim dos investimento previstos, em 2017 terá a capacidade
de 54 milhões de passageiros/ano. Portanto, este é o valor máximo permitido para a demanda de
passageiros no modelo.
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Seguindo um arcabouço semelhante a Martins (2013), uma árvore binomial foi utilizada para a
projeção da demanda de passageiros até o final da concessão, com o valor inicial em 2013 de 36
milhões de passageiros/ano, dado pela INFRAERO.
A volatilidade utilizada na árvore binomial foi o desvio padrão dos últimos 12 anos normalizado
pela média no mesmo período, chegando-se a um valor de 39,71%. Para a taxa livre de risco foi
usado o CDI no presente período, 12%. O passo seguinte foi o cálculo das variáveis u, d e p,
com as fórmulas apresentadas a seguir.

As variáveis u e d são os fatores de alta e baixa, respectivamente, que darão origem aos valores
dos passos seguintes da árvore. A variável p representa a probabilidade neutra ao risco.
Após o cálculos dos parâmetros e a criação da árvore, o valor da demanda em cada ano é igual
aos valores encontrados na árvore binomial no dado ano, ponderados pelas probabilidades
neutras ao risco do modelo.
A demanda projetada pela árvore binomial apresenta valores que crescem acima de valores
razoáveis economicamente, ultrapassando a capacidade esperada para o aeroporto nos anos
futuros. Portanto, a demanda é limitada a capacidade que o aeroporto terá ao fim dos
investimentos previstos no contrato de concessão, que será de 54 milhões de passageiros por
ano.
A tabela abaixo traz os valores de demanda em cada ano através da árvore binomial.
Ano

Demanda de passageiros

2013

36.000.000

2014

40.589.877

2015

45.764.969

2016

51.599.859

2017

54.000.000

2018

54.000.000

2019

54.000.000

2020

54.000.000

2021

54.000.000

2022

54.000.000

2023

54.000.000

2024

54.000.000

2025

54.000.000

2026

54.000.000

2027

54.000.000

2028

54.000.000

2029

54.000.000

2030

54.000.000

Tabela 2: Demanda de passageiros calculada pela árvore binomial
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O modelo de árvore binomial apresenta um rápido crescimento para a demanda de passageiros,
atingindo a capacidade máxima do aeroporto no ano de 2017.
A movimentação de aeronaves, dado importante para projeção de algumas receitas tarifárias,
acompanhou o crescimento da demanda de passageiros para o período, visto que o crescimento
de uma destas variáveis é condicionada ao crescimento da outra.
Para a projeção da demanda de carga para o período da concessão foi utilizado o valor real de
2013, dado pelo balanço patrimonial da concessionária com a correção acompanhando o
crescimento do PIB do país, dado que um maior crescimento da economia tem relação direta
com o crescimento de importações e exportações de produtos.
Receitas Tarifárias
As receitas da Concessionária consideradas no modelo analisado podem ser divididas em duas
principais categorias, tarifárias e não tarifárias.
As receitas de serviços tarifários incidem sobre a efetiva utilização dos serviços, dos
equipamentos, das instalações e das facilidades disponíveis no aeroporto. Contemplam as tarifas
de embarque, conexão, pouso, permanência, armazenagem e capatazia. As taxas de pouso e
permanência variam de acordo com a categoria do aeroporto, que é divulgada pela ANAC, em
um total de quatro categorias. Aqueles pertencentes à primeira delas têm a possibilidade de
cobrar mais pelos serviços, visto que possuem um teto mais elevador de valor para as tarifas,
como é o caso do aeroporto de Guarulhos.
Segundo portaria que reajusta o valor das tarifas pela ANAC, os valores da taxa de embarque
serão reajustados anualmente segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (IPCA),
deduzido de um fator de produtividade e qualidade dos serviços prestados, o que será refletido
no modelo. Para simplificação, será feito o reajuste do valor sempre no início de cada ano, e
considerada a premissa que a concessionária atingirá sempre os níveis mínimos de qualidade e
produtividade de forma que não será necessário o uso deste fator.
Receita de Embarque
A taxa de embarque incide sobre qualquer pessoa física transportada, exceto membros da
tripulação e inspetores da aviação civil, que embarque no aeroporto analisado, com a finalidade
de remunerar os serviços prestados pela concessionária, tendo valores distintos para voos
domésticos e internacionais. Portanto, os passageiros que apenas desembarcam em Guarulhos,
por exemplo, não pagam a taxa neste aeroporto. No ano de 2014, os valores praticados para o
grupo 1, no qual o referido aeroporto pertence, foram os seguintes:
Doméstico (R$)

Internacional (R$)

17,68

31,29

Tabela3: Taxas de embarque para voos domésticos e internacionais
O valor final para o passageiro ainda é acrescido de 35,9% relativo ao Adicional de Tarifa
Aeroportuária (Ataero), criado pela Lei nº. 7.920/89, destinado ao Fundo Nacional de Aviação Civil
(Fnac). Mas este não será considerado com receita, dado que os recursos não são destinados a
concessionária. Para os anos seguintes, os valores são corrigidos pelo IPCA.
Como é cobrado a taxa de embarque apenas dos passageiros que embarcam em Guarulhos, foi
analisado o percentual do total de passageiros que estiveram sujeitos a esta cobrança em 2013 e
considerado que este valor se mantem constante até o fim do contrato de concessão.
Tipo de voo

Embarques

Total

Fator de embarque

Doméstico

9.800.000

23.438.000

42%

Internacional 5.100.000

12.524.000

41%

Tabela4: Relação entre embarques e voos totais
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Pelo fato dos fatores serem próximos para os voos domésticos e internacionais, um valor único
de 42% foi adotado para o cálculo da receita de taxa de embarque. Portanto, as receitas de
embarque, domésticas e internacionais, para cada ano, serão dadas pela fórmula abaixo:
Receita de embarque = Demanda de passageiros * Fator de embarque * Tarifa de embarque
Como a tarifas de embarque para voos domésticos é distinta daquela dos internacionais, foi
necessário calcular a quantidade de passageiros em cada uma destas categorias. Analisando os
dados mensais de movimentação de passageiros nos anos de 2012 e 2013, foi observado que,
em média, 65% dos passageiros eram pertencentes a voos domésticos. Esta porcentagem foi
considerada constante até o final do período de concessão dado que não foi observado motivo
relevante para que essa proporção se alterasse significativamente no futuro.
Receita de Conexão
A tarifa de conexão tem por fim remunerar os serviços prestados e incide sobre as companhias
aéreas, tendo seu valor calculado por passageiro e dado pela tabela abaixo. Como o próprio
nome já sugere, esta tarifa incide apenas em passageiros oriundos de conexões realizadas no
aeroporto, ficando livres aqueles que realizam embarque no mesmo.
Abaixo os valores praticados para o ano de 2014. Para os anos seguintes, os valores são
corrigidos pelo IPCA.
Doméstico (R$)

Internacional (R$)

8,14

8,14

Tabela5: Tarifa de conexão por passageiro
Analisando os dados do número de passageiros dos anos de 2012 e 2013, e os dados projetados
para as demandas nos anos futuros, foi feita uma aproximação de 15% da quantidade total de
passageiros sendo conexão.
Receita de Pouso
A tarifa de Pouso é o valor utilizado para a remunerar os serviços, equipamentos e instalações
utilizados nas operações de pousos e decolagens, assim como permanência das aeronaves por
até três horas após o pouso. A receita é calculada pelo produto da tarifa de pouso e o peso
máximo de decolagem, conforme informação do Certificado de Aeronavegabilidade da aeronave.
A fórmula abaixo é utilizada para o cálculo desta receita:
Receita de pouso = Peso máximo de decolagem * Tarifa de pouso
Os valores abaixo são aqueles praticados no ano de 2014, conforme relatório divulgado pela
ANAC. Para os anos seguintes, os valores são corrigidos pelo IPCA.
Doméstico (R$/ton)

Internacional (R$/ton)

5,5353

14,7578

Tabela6: Tarifa de pouso por peso máximo de decolagem
Pela dificuldade de se calcular o peso máximo de decolagem de cada aeronave a fim de se
estimar a receita de pouso, foi criado um novo parâmetro para facilitar a estimativa desta receita.
Foi calculado o valor médio de receita de pouso por aeronave nos anos de 2012 e 2013 e esta
nova tarifa foi multiplicada pelo movimento de aeronaves em cada ano, além de ser corrigida pela
inflação como as demais tarifas analisadas até o presente momento. Assim, elimina-se a
necessidade de cálculo da média do peso máximo de decolagem, dado mais difícil de se obter e
de se estimar.
Com isto, a fórmula que foi utilizada para o cálculo da receita de pouso é dada por:
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Receita de Pouso = Movimento de aeronaves * Fator Receita/aeronave
Tarifa de Armazenagem e Capatazia
A tarifa de armazenagem é o valor cobrado para remunerar os serviços de armazenamento,
guarda e controle das mercadorias nos armazéns dos aeroportos e a de capatazia é aquela que
remunera os serviços de movimentação destas mercadorias. O período de armazenagem é o
espaço de tempo computado em dias úteis em que a carga permanece sob guarda, controle e
responsabilidade do Terminal de Cargas (TECA).
Para estimar os valores futuros foi utilizada a premissa que a proporção de receita por tonelada
no ano de 2013 foi mantida constante para os seguintes anos. Assim, o cálculo se resumiu ao
produto deste fator pela estimativa de carga armazenada em cada ano.
Receita de Permanência
A tarifa de permanência é a remuneração dos serviços, equipamentos e instalações oferecidos
nas operações de permanência no pátio de manobras e na área de estadia do aeroporto a partir
de três horas do pouso. Vale lembrar que períodos inferiores a este são contemplados na tarifa
de pouso, conforme explicado anteriormente.
Esta tarifa incide sobre o proprietário ou explorador da aeronave, com diferentes valores para
voos nacionais e internacionais, dependendo também do local onde ela ficará estacionada, pátio
de manobra ou área de estadia.
Abaixo são os valores referentes ao ano de 2014, conforme resolução da ANAC, para aeronaves
do Grupo 1.
Tarifa de Permanência

Doméstico (R$)

Internacional (R$)

Pátio de Manobra

1,0937

2,9463

Área de Estadia

0,2321

0,5998

Tabela7: Tarifa de permanência para aeronaves do grupo 1
Para aeronaves do grupo 2, a tarifa segue a tabela abaixo, com diferentes valores e dependentes
do peso máximo de decolagem.
Faixa de Peso Máximo de Decolagem (ton)

Doméstico (R$)

Internacional (R$)

Até 1

14,98

14,08

De 1 até 2

14,98

14,08

De 2 até 4

14,98

14,08

De 4 até 6

14,98

16,95

De 6 até 12

14,98

28,16

De 12 até 24

21,74

56,58

De 24 até 48

43,59

110,33

De 48 até 100

72,16

183,57

De 100 até 200

163,47

415,36

De 200 até 300

285,03

726,43

Mais de 300

414,46

1.057,04

Tabela8: Tarifa de permanência para aeronaves do grupo 2
Para o cálculo correto desta receita seria necessário o número exato de aeronaves de cada
categoria que permanecem no aeroporto e o tempo de permanência de cada uma, o que
dificultaria muito a análise. A fim de simplificação, foi estimada uma taxa média cobrada por
aeronave, calculada como a razão entre a receita de permanência total no ano de 2013 e o
número total de aeronaves que frequentaram o aeroporto no mesmo ano.
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Receitas Não Tarifária
Receita de serviços não tarifários contemplam aqueles caracterizados como retrabalho ou
atividades não previstas, classificados e remunerados na legislação e realizados nas
dependências dos complexos logísticos por solicitação de clientes. São importante fonte de
receita para o aeroporto, podendo representar uma importante porcentagem da receita total. No
ano de 2013, por exemplo, essas receitas representaram, aproximadamente, 45% da receita
total.
A melhoria dos serviços oferecidos e uma exploração mais eficiente destas atividades pode
aumentar este percentual, assim como o aumento da demanda de passageiros. Em aeroportos
dos Estados Unidos e da Europa este percentual pode chegar a valores ainda mais significativos.
As principais fontes deste tipo de receita são as lojas de varejo, estacionamento e publicidade
nos terminais, conforme indicado na tabela abaixo.
Participação na receita não tarifária
Segmento

Participação

Varejo

64%

Estacionamento

10%

Publicidade

6%

Outras Receitas de Carga

3%

Outras Receitas

17%

Tabela9: Participação na receita não tarifária
Com a análise das fontes desta forma de receita fica evidente que elas são diretamente
relacionadas a quantidade de passageiros que frequenta o aeroporto. Portanto, para projetar os
valores das receitas não tarifárias, foi calculado o valor desta receita por passageiro nos anos de
2012 e 2013, e para os anos seguintes foi feita uma correção pelo IPCA
Receitas não tarifárias

Número de passageiros

Receita/Passageiro

2012

R$ 60.585.980

4.087.500

R$ 14,82

2013

R$ 573.922.440

36.000.000

R$ 15,94

Tabela10: Receita não tarifária por passageiro
É possível verificar que de 2012 para 2013 houve um crescimento de 7.50%, valor não muito
distante do IPCA do período (5.91%).
Custos e Despesas Operacionais
Os custos e despesas operacionais na operação de um aeroporto são provenientes dos serviços
prestados, tanto aeroportuários quanto serviços em geral, como limpeza e manutenção das
instalações, podendo ser realizado através de pessoal próprio ou contratação de empresas
terceirizadas para a prestação dos serviços necessários.
Os custos dos serviços gerais e despesas gerais e administrativas de 2013 foram utilizados como
base e corrigidos pela inflação até o final do contrato de concessão. Já a remuneração paga ao
poder concedente teve seu cálculo apurado conforme o contrato, e será explicada a seguir.
Remuneração ao Poder Concedente
A concessionária do Aeroporto Internacional de Guarulhos terá como remuneração as receitas
até agora mencionadas e se obriga a pagar a União parcelas anuais, sendo uma fixa e outra
variável. A contribuição fixa correspondente ao montante estipulado pelo compromisso da
concessão, de R$16,20 milhões divididos pelo prazo de 20 anos e resultando no valor de
R$810.650.000 anuais, corrigido pelo IPCA segundo o contrato de concessão.
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Além desta contribuição fixa, uma outra variável e também anual resulta da aplicação de 10%
sobre o total da receita bruta da concessionária. No caso desta receita bruta exceder um valor
base estipulado no contrato, uma alíquota de 15% sobre este excedente será adicionados a esta
contribuição variável anual. Portanto, a parcela variável da contribuição é dada pela seguinte
fórmula:
Contribuição variável = 10%*Receita Bruta + 15%*(Receita Bruta – Receita Base)
Os valores de receita base para todo o período de concessão são dados na tabela abaixo,
obtidos do contrato de concessão e ainda devem ser corrigidos pela inflação projetada utilizada
no trabalho.
Ano

Receita Bruta da Concessionária

2012

1,091,159,000

2013

1,180,534,000

2014

1,291,744,000

2015

1,410,709,000

2016

1,515,406,000

2017

1,582,347,000

2018

1,672,683,000

2019

1,726,515,000

2020

1,775,613,000

2021

1,801,210,000

2022

1,823,206,000

2023

1,832,826,000

2024

1,824,526,000

2025

1,852,336,000

2026

1,860,623,000

2027

1,876,323,000

2028

1,883,249,000

2029

1,889,742,000

2030

1,895,101,000

Tabela11: Receita bruta da concessionária
Depreciação e Amortização
O valor de depreciação e amortização no ano de 2013 foi de R$430 milhões de reais. Já em
2014, segundo os resultados divulgados pela concessionária, este valor teve uma alta de,
aproximadamente, 35% devido a entrega do novo terminal 3 neste mesmo ano, dando início a
amortização destes investimentos. A partir deste ano, os valores de depreciação e amortização
são corrigidos pela inflação até o final do contrato de concessão.
Taxa de Desconto
O contrato de concessão do aeroporto de Guarulhos estabelece uma taxa de desconto para o
projeto de 6.45% a.a. Este valor foi utilizado para o cálculo no valor presente do fluxo de caixa do
modelo. Uma alternativa para esta abordagem é o cálculo da taxa de desconto através do
WACC, ou custo de capital médio ponderado.
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O Caso do Aeroporto de Guarulhos – Cenário Alternativo de Investimentos
O primeiro cenário alternativo apresenta uma mudança em relação ao cenário base no
cronograma de investimentos a ser realizado ao longo do período de concessão. A busca por
uma melhor alocação dos recursos investidos visa maximizar o valor presente líquido do projeto,
e no modelo alternativo utilizado busca postergar ao máximo o investimento em ampliação de
capacidade.
O modelo procurou manter os investimentos em melhorias da infraestrutura, que visam maior
conforto e melhor atendimento aos usuários, e também aqueles que têm como objetivo aumentar
receitas não tarifárias, como construção de lojas e restaurantes.
Os investimentos em ampliação foram alocados conforme a demanda de passageiros no ano se
aproximava do limite do aeroporto. Por simplificação, não foi levado em conta o tempo para
conclusão das obras; ou seja, uma vez feito o investimento, o aeroporto tem sua capacidade
aumentada no ano seguinte.
Abaixo é apresentado o cronograma de investimentos dos dois cenários.
Ano

Investimento (R$) Cenário base

Investimento (R$) Cenário Alternativo

2013

1,850,000,000

-

2014

40,000,000

40,000,000

2015

400,000,000

1,016,666,667

2016

400,000,000

1,016,666,667

2017

700,000,000

1,016,666,667

2018

300,000,000

300,000,000

2019

300,000,000

300,000,000

2020

40,000,000

40,000,000

2021

40,000,000

40,000,000

2022

40,000,000

40,000,000

2023

40,000,000

40,000,000

2024

130,000,000

130,000,000

2025

130,000,000

130,000,000

2026

130,000,000

130,000,000

2027

40,000,000

40,000,000

2028

40,000,000

40,000,000

2029

40,000,000

40,000,000

2030

8,000,000

308,000,000

Tabela12: Cronograma de investimentos nos dois cenários
É importante ressaltar que o valor total dos investimentos a serem realizados até o final do
período da concessão foi mantido. Como apenas a alocação foi modificada, o valor presente será
diferente nos dois cenários. Nos dois casos o aeroporto atinge a capacidade máxima de 54
milhões de passageiros/ano, porém, no cenário alternativo esta capacidade é atingida mais tarde,
permitindo que os investimentos sejam postergados neste caso.
O Caso do Aeroporto de Guarulhos – Cenário Alternativo com Monte Carlo
A simulação de Monte Carlo foi utilizada como alternativa para a obtenção da demanda de
passageiros ao longo do período de concessão.. Para atingir tal objetivo, foi utilizado o software
@RISK..
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O modelo de simulação de Monte Carlo difere daquele utilizado no cenário base apenas na
demanda de passageiros em cada ano. A demanda em um certo ano depende daquela
encontrada no ano anterior, e é dada pela seguinte expressão:

A demanda para o ano de 2013 foi aquela realmente observada e divulgada pela INFRAERO,
sendo projetada, portanto, para os anos de 2014 em diante. O valor de σ é o mesmo utilizado no
modelo base anterior e é dado pelo desvio padrão da demanda de passageiros para os anos de
2003 a 2012, normalizados pela média do mesmo período.
A função de probabilidade RiskNormal(0,1) cria uma distribuição de probabilidades para o desvio
padrão da amostra explicada anteriormente. Para o valor de µ, normalmente, se utiliza uma média
histórica e para o caso do modelo apresentado, a média da variação das demandas para os anos
de 2003 a 2012 foi de 12%.
Da mesma forma como foi utilizado no modelo base, há uma limitação para a demanda em cada
ano, devido a capacidade máxima do aeroporto. Portanto, foi utilizado o limite de 54 milhões de
passageiros em cada ano, impossibilitando que a demanda cresça indefinidamente, assumindo
valores que não seriam razoáveis fora do modelo econômico.
Assim, com o auxílio do software foi possível criar milhares de simulações para a demanda de
passageiros de forma aleatória e foi utilizado no modelo o valor médio de cada ano. Com isso, é
possível analisar a distribuição de probabilidade não só da demanda de passageiros, mas
também do valor presente líquido do projeto e qualquer outra variável que dependa direta ou
indiretamente da demanda de passageiros, como as receitas.
É valido observar que a projeção da demanda de passageiros encontrada através do modelo de
Monte Carlo atinge a capacidade máxima do aeroporto mais tarde em relação ao modelo de
árvore binomial, resultando em um menor VPL para o projeto.
O gráfico abaixo, extraído do @Risk, mostra a distribuição dos resultados das simulações para o
ano de 2014. Como há a limitação do valor máximo da demanda de passageiros em função da
capacidade do aeroporto, 54 milhões de passageiros por ano, há um acumulo de resultados
neste valor, pois todos os valores superiores a este foram substituídos pelo limite superior. Fora
estes casos superiores ao limite, os valores mais recorrentes são aqueles entre 30 e 40 milhões
de passageiros.

No gráfico abaixo há uma comparação entre a demanda projetada pelo modelo de árvore
binomial, utilizado no cenário base, e a demanda encontrada no modelo de Monte Carlo. É
interessante observar que a demanda no modelo de árvore binomial cresce mais rapidamente
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que aquela do modelo de Monte Carlo, o que leva a valores superiores no projeto, como será
exposto mais à frente.

Outra observação que o gráfico traz é que a demanda esperada no modelo de Monte Carlo
cresce de forma linear. A análise da fórmula utilizada no trabalho, baseada no movimento
geométrico browniano, explica o porquê deste comportamento.

A função
representa a variação da demanda em um dado período. O valor
esperado desta função representa a inclinação na reta encontrada no gráfico anteriormente
apresentado.

Como o valor esperado da função RiskNormal(0,1) é zero, chega-se a seguinte expressão para o
valor esperado da variação anual da demanda de passageiros no modelo de Monte Carlo.

Portanto, para valores constantes de média e desvio padrão, como foram utilizados no presente
trabalho, o valor esperado da variação da demanda será constante, explicando o comportamento
do gráfico apresentado.
O Caso do Aeroporto de Guarulhos – Modelo de Copeland (2003)
Outro modelo testado para apreçar possíveis opcionalidades relativas ao fluxo de investimentos
foi o de Copeland (2003), utilizando também opções reais. Assim como foi feito no primeiro
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modelo apresentado neste trabalho, foi utilizada uma árvore binomial, mas desta vez não para
calcular a demanda de passageiros.
Primeiramente foi calculado o VPL do projeto no cenário base desconsiderando os investimentos,
mas mantendo a mesma demanda de passageiros. A seguir, foi montada uma árvore binomial
para este VPL, partindo- se do valor inicial e com cada nó tendo o seu valor calculado através
dos parâmetro u, d e p, conforme explicado anteriormente.
A seguir é calculado o valor da opção em cada nó, a partir da expressão abaixo.

Onde,
= valor da opção no ano t
= valor do nó da árvore binomial de VPLs no ano t
= valor programado para investimento no ano t
= valor da opção no nó superior do ano t+1
= valor da opção no nó inferior do ano t+1

Portando,o valor da opção em um dado ano é o máximo entre a diferença do valor da árvore
binomial dos VPLs e o investimento previsto para o dado ano e o valor presente das opções do
ano posterior ponderadas pela probabilidade neutra ao risco.
Resultados
Os modelos apresentados até o momento foram implementados em MS Excel, com o auxílio do
@Risk para a realização das simulações. Os resultados são apresentados a seguir.
Cenário Base
Conforme explicado anteriormente, o cenário base do modelo é aquele onde a demanda de cada
ano é dada pela árvore binomial já apresentada anteriormente, e a curva de investimentos é a
exigida pelo poder concedente, utilizando a taxa de desconto dada pelo mesmo.
O valor presente encontrado para o cenário base foi R$1.344.359.137. Este valor deve ser
comparado com os cenários alternativos.
Cenários Alternativos
Com todas as simulações realizadas pelos diferentes modelos, uma comparação entre eles
permite analisar algumas práticas que podem criar valor tanto para a concessionária, através de
um maior valor presente líquido para o projeto, quanto para o poder concedente, pois um projeto
com valor esperado maior terá mais atratividade e melhores ofertas.
A primeira comparação será entre o modelo base e o alternativo. A diferença entre os dois foi o
cronograma de investimentos, onde o primeiro modelo apresentou um calendário fixo para a
realização dos investimentos, enquanto o alternativo criou uma flexibilização para estes.
Valor presente líquido do projeto
Modelo Base

R$ 1.344.359.137

Modelo Alternativo

R$ 1.788.648.576

Diferença

R$ 444.289.438

Tabela13: Comparação entre os modelos base e alternativo
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O quadro acima apresenta a diferença nos valores encontrados nos dois modelos. A diferença
entre os dois VPLs representa a opção de flexibilidade utilizada no modelo alternativo, com uma
melhor alocação de investimentos conforme a necessidade do aeroporto. É importante lembrar
que o valor total dos investimentos foi o mesmo em ambos cenários, mas como o período de
alocação foi diferente, o valor presente líquido dos investimentos no modelo alternativo foi menor,
o que explica a diferença de resultado encontrado.
Um ponto importante que deve ser observado no modelo é que os investimentos não podem ser
postergados indefinidamente, para que os índices de qualidade não sejam afetados, conforme
observado no contrato de concessão.
Outra comparação que pode ser realizada é entre o modelo base, que utiliza a árvore binomial
para projetar sua demanda ao longo do período de concessão, e o que utiliza o modelo de Monte
Carlo para tal.
Valor presente líquido do projeto
Modelo Base

R$ 1.344.359.137

Modelo Monte Carlo

R$ 532.319.601

Diferença

- R$ 812.039.537

Tabela14: Comparação entre os modelos base e com simulação de Monte Carlo
Como foi explicado anteriormente, a demanda do modelo de Monte Carlo apresentou um
crescimento menor do que o da árvore binomial, o que explica o valor presente líquido menor
para o projeto, dado que a maioria dos parâmetros depende desta variável.
Este resultado é importante para mostrar a grande sensibilidade que o modelo tem à curva de
demanda ao longo do período de concessão.
O modelo segundo a abordagem de Copeland não será comparado com os outros - como não
apresenta uma alternativa ao modelo base, uma comparação dos valores encontrados em cada
modelo não teria utilidade prática. A grande contribuição desta abordagem alternativa é verificar
o potencial de geração de valor embutido em outras flexibilidades que poderiam estar incluídas
no contrato de concessão.
O valor da opção no modelo de Copeland foi bastante significativo. A tabela abaixo mostra uma
comparação entre o valor presente líquido do projeto desconsiderando os investimentos e o valor
da opcionalidade de realizá-los apenas quando for financeiramente interessante, ou seja, quando
agregam valor ao projeto.
VPL

R$ 4.344.359.137

Valor da opcionalidade

R$ 4.288.648.576

Tabela15: Resultado do modelo de Copeland
Percebe-se, portanto, que o valor de opção relativo a flexibilizar-se completamente o plano de
investimentos soma um valor quase igual ao de todo o projeto.
Conclusão
Este trabalho apresentou uma análise sobre o setor aeroportuário no Brasil e um estudo sobre o
modelo de concessão escolhido pelo governo a fim melhorar os serviços prestados e atender à
crescente demanda de passageiros observada. Um cenário base foi apresentado e teve seu valor
presente líquido calculado através de um modelo baseado no fluxo de caixa livre para a firma.
Cenários alternativos foram propostos com diferentes formas de cálculo para que se comparasse
o tipo de modelo utilizado e, também, as premissas utilizadas.
O cenário base apresentou um valor positivo para a concessionária, o que é coerente com a
expectativa de uma empresa quando entra em um projeto. Os cenários alternativos também
apresentaram valores positivos. Porém, uma análise separada de cada cenário não traz tanta
informação quanto a comparação entre eles.
A comparação entre os valores dos cenários base e alternativo mostra a importância que uma
opcionalidade de escolha da melhor alocação dos investimentos traz para o projeto. Uma maior
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negociação entre concessionária e o poder concedente para melhoria dos termos do contrato
pode acrescentar valor significativo ao projeto.
Ao se analisar a diferença entre o modelo binomial e o modelo com a simulação de Monte Carlo é
possível observar a sensibilidade que o projeto tem a variação da demanda. A variação da
demanda de passageiros é uma realidade que a concessionária enfrentará ao longo do projeto,
dado que muitos fatores influenciam este parâmetro, e foi isso que o modelo procurou
representar neste trabalho.
Como a demanda no modelo se mostrou crescente e atinge a capacidade máxima rapidamente,
uma medida que poderia ser adotada no contrato de concessão seria a flexibilização das tarifas
de embarque e de carga. Um ajuste acima do IPCA, como é o permitido atualmente no contrato,
poderia equilibrar a demanda de passageiros, e aumentar a receita da concessionária. Porém, tal
possibilidade não é prevista no contrato e exigiria uma revisão substancial do mesmo.
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RESUMO
Diante do atual cenário do Saneamento Básico, há a urgente necessidade de que os Planos
Municipais de Saneamento Básico já elaborados, sejam revistos e atualizados dentro de uma
ótica mais realista, de forma a se estabelecer um conjunto de metas adequadas à realidade dos
municípios, para que possam atender aos requisitos mínimos de atendimento e com recursos
financeiros ajustados para tal execução. Nesse sentido, as possíveis mudanças na dinâmica
populacional desses municípios é uma questão importante a se observar, uma vez que se
refletem diretamente nos valores de investimento a serem aplicados pelas municipalidades. Logo,
justifica-se a atualização das curvas de projeção populacional, uma das ferramentas integrantes
para o desenvolvimento do trabalho. Em sequencia deverão ser revistos os diagnósticos e por
fim propor metas ajustadas a realidade econômico financeira do município. Dessa maneira, o
trabalho desenvolvido servirá de instrumento gerencial para que as municipalidades, os
prestadores dos serviços de saneamento e também para que as Agências Reguladoras de
Saneamento possam acompanhar o cumprimento e evolução das metas e ações constantes do
Plano Municipal de Saneamento Básico. Com esta metodologia, assim estabelecida, espera-se
contribuir par o aperfeiçoamento das questões sobre o planejamento dos serviços de
saneamento básico.
Palavras-chave: Atualização, Plano Municipal de Saneamento Básico, Estudo Populacional,
Metas, Regulação.
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INTRODUÇÃO
Os estudos para formulação de Planos Municipais de Saneamento Básico, desenvolvidos para o
Estado de Santa Catarina seguiram de uma forma geral, a metodologia recomendada pelo
Ministério das Cidades e dos aspectos fundamentais constantes na Lei Federal 11.445/2007.
Dentro deste enfoque, o Estado proporcionou e aportou recursos para a elaboração de Planos
Municipais para municípios com contingente populacional inferior a 10 mil habitantes, planos
estes já concluídos e entregues aos respectivos municípios. Também, outros municípios com
mais de 10 mil habitantes tomaram a iniciativa e também elaboraram seus Planos por conta
própria, atendendo a mesma metodologia recomendada. Desta forma sabe-se que hoje, cerca de
180 municípios já contam com Planos de Saneamento.
Porém, a grande maioria destes Planos já se encontram aprovados por instrumento legal
municipal, através de lei ordinária ou por decreto, tornando-os parte das políticas municipais. Na
maior parte dos municípios contemplados com PMSB, observa-se que o Poder Público Municipal
não se apropriou adequadamente dos conteúdos, das metas e respectivos valores de
investimentos propostos em seus planos.
O que se nota no momento, é que já no início do ano de 2015, praticamente nenhuma das metas
propostas nestes estudos de planejamento teve consequência, ou seja, quase a totalidade dos
municípios beneficiados não programou ou executou as metas previstas em seus Planos de
Saneamento. Esta constatação se verifica pelo fato dos municípios não tiveram condições para
alavancar recursos financeiros necessários para atender as metas indicadas em seus planos.
Ainda, conforme preceitua a Lei Federal 11.445, os PMSB devem ser revistos periodicamente, em
prazo não superior a 4 (quatro) anos após sua aprovação. No caso dos Planos de Saneamento
subsidiados pelo Estado de Santa Catarina, estes já se encontram dentro do prazo para revisão.
O que se constata é que os municípios que já contam com PMSB legalmente aprovados por lei
ou decreto, não dispõem de pessoal capacitado para fazer qualquer tipo de atualização e revisão
em seus PMSB.
Outro aspecto preocupante diz respeito às responsabilidades assumidas pela municipalidade
diante de seus planos aprovados por lei. Em alguns casos o Ministério Público já tem cogitado
uma eventual cobrança das metas estabelecidas nos PMSB aprovados.
MATERIAIS E MÉTODOS
O trabalho desenvolvido constitui-se em uma metodologia simplificada de acompanhamento e
atualização dos PMSB de maneira a prestar apoio aos municípios no conhecimento das metas
propostas em seus Planos de Saneamento já elaborados e no desenvolvimento dos trabalhos de
atualização e revisão desses. Para tanto, propõe-se a metodologia recomenda as seguintes
ações:
Avaliação do Diagnóstico dos Sistemas de Abastecimento de Água (SAA) e Sistema de
Esgotamento Sanitário (SES):

• Identificar alterações na dinâmica social do município;
• Possíveis alterações no Plano Diretor Municipal;
• Checar diagnóstico do PMSB e Relatórios de Fiscalização dos sistemas elaborados pela
Agência Reguladora (identificar alguma alteração nos sistemas descritos).

Estudo de Projeção Populacional:

• Possíveis mudanças na dinâmica populacional do município desde a criação do PMSB (%
de população urbana e rural);
• Possível necessidade de revisão das curvas de crescimento populacional (atualização).
Revisão /Atualização de Metas do PMSB (prognóstico SAA e SES):

•
•
•
•

Recomenda-se também, o levantamento de informações para:
Identificar metas já executadas desde a implantação do PMSB;
Verificar a existência de projetos já aprovados ou projetos com recursos assegurados;
Sincronizar o Plano de Metas (prognóstico) com o Plano Plurianual - PPA do município.
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No desenvolvimento da metodologia foi realizado um estudo inicial - projeto piloto - em uma
determinada associação municípios do Estado de Santa Catarina, constituída por 18 (dezoito)
municípios, sendo
14
(catorze) desses regulados pela Agência Reguladora. Depois de
selecionada a associação, foram executados os trabalhos de elaboração dos resumos das metas
e valores de investimentos constantes nos PMSB, e também a atualização das curvas de
crescimento populacional (ambas as ações executadas de acordo com metodologias já utilizadas
e de domínio da Agência).
Na sequência, como parte do estudo, foi estabelecido um quadro comparativo da população
total estimada pelo PMSB, e a estimativa de projeção populacional atualizada pela Agência
Reguladora para os 14 municípios relacionados coma a Associação. Foi utilizados como de
referência, o ano de 2014 e o ano definido como final de Plano do horizonte de planejamento do
PMSB. Computados esses dados, para o ano de 2014, foi realizada uma comparação entre as
estimativas do PMSB, a atualização realizada pela Agência Reguladora e a estimativa anual do
IBGE para o ano de 2014 (tabela 1).
Tabela 1: Comparação entre estimativas populacionais (PMSB/Agência Reguladora/IBGE)
Município

População 2014
PMSB

População 2014
Atualização Agência

População 2014
Estimativa IBGE

“A”

9.644

8.187

8.055

“B”

3.213

3.403

3.408

“C”

4.557

4.591

4.598

“D”

8.963

9.487

9.498

“E”

8.457

7.397

7.358

“F”

3.562

2.687

2.682

“G”

4.166

3.453

3.417

“H”

2.514

2.392

2.383

“I”

2.656

2.502

2.512

“J”

5.257

4.875

4.855

“L”

2.578

2.487

2.484

“M”

10.889

9.015

8.941

“N”

11.157

11.060

11.058

“O”

2.781

2.509

2.502

Na figura 1, apresenta-se o gráfico com as estimativas de população do PMSB e a atualização
realizada pela Agência Reguladora para o ano de 2014.
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Figura 1: Comparação de Estimativa Populacional para o ano de 2014
Cabe destacar que, para os municípios da Associação em questão, foram consideradas as
mesmas demandas do PMSB, apenas com a atualização do estudo populacional, observou-se
uma diferença de valores de investimento da ordem de 15 % a 20% (a menos que os valores de
investimento previstos inicialmente na versão primeira dos PMSBs).
Continuando a aplicação da metodologia desenvolvida, fez-se um estudo de caso com um dos
municípios da Associação selecionada - chamado ficticiamente de município “A” - que já possui
Lei Municipal que aprova o PMSB. Neste município, além do resumo de metas, utilizou-se a
projeção populacional atualizada e se estimou os novos valores de investimentos obtidos apenas
com a atualização da população, conforme descrito na sequência (item Resultados Obtidos).
RESULTADOS OBTIDOS
Aplicando-se a metodologia desenvolvida, para o Município “A”, chegou-se aos resultados
apresentados a seguir:
Avaliação do Diagnóstico dos SAA e SES
Fazendo uma leitura do diagnóstico do PMSB e do Relatório de Fiscalização elaborado pela
Agência Reguladora, no município “A”, não houve mudanças significativas nos SAA e SES
descritos. Para o SAA, pode-se identificar pequenas reformas na estrutura física, como pintura de
reservatório, por exemplo.
No que diz respeito ao SES, de acordo com descrição do diagnóstico do PMSB, o município
“A”possuía projeto para construção de sistema coletivo de coleta e tratamento de esgoto
sanitário. Numa primeira etapa a previsão era atender 80% da população urbana (até 2018) e
posteriormente, atender 100% da população urbana (até 2028).
Estudo de Projeção Populacional
No município “A” , no período de elaboração do PMSB, a contagem populacional do IBGE de
2010 ainda não estava disponível. Logo, para o estudo populacional, o PMSB utilizou dados dos
censos do IBGE (1991, 1996, 2000,2007) e estimativa populacional de 2009. Segundo esse
estudo populacional do PMSB, haveria um acréscimo populacional nos próximos 20 anos (taxa
de crescimento de 0,97% a.a). Na tabela 2, o estudo populacional realizado pelo PMSB.
Tabela 2: Características Projeção Populacional PMSB – Município “A”
POPULAÇÃO DE PROJETO (hab)
Taxa de Crescimento (% a.a)

Projeção Populacional

Ano
IBGE (20072009)

Fator de
Redução

Ao Longo do
Período

Total

Urbana

Rural
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2009

0,97

-

-

9.191

4.752

4.439

2010

0,97

1,0000000

0,97

9.280

4.798

4.482

2011

0,97

1,0000000

0,97

9.369

4.844

4.525

2012

0,97

1,0000000

0,97

9.460

4.891

4.569

2013

0,97

1,0000000

0,97

9.551

4.938

4.613

2014

0,97

1,0000000

0,97

9.644

4.986

4.658

2015

0,97

1,0000000

0,97

9.737

5.034

4.703

2016

0,97

1,0000000

0,97

9.831

5.083

4.748

2017

0,97

1,0000000

0,97

9.926

5.132

4.794

2018

0,97

1,0000000

0,97

10.02
1

5.181

4.840

2019

0,97

1,0000000

0,97

10.11
8

5.231

4.887

2020

0,97

1,0000000

0,97

10.21
6

5.282

4.934

2021

0,97

1,0000000

0,97

10.31
5

5.333

4.982

POPULAÇÃO DE PROJETO (hab)
Taxa de Crescimento (% a.a)

Projeção Populacional

Ano
IBGE (20072009)

Fator de
Redução

Ao Longo do
Período

Total

Urbana

Rural

2022

0,97

1,0000000

0,97

10.41
4

5.384

5.030

2023

0,97

1,0000000

0,97

10.51
5

5.436

5.078

2024

0,97

1,0000000

0,97

10.61
6

5.489

5.127

2025

0,97

1,0000000

0,97

10.71
9

5.542

5.177

2026

0,97

1,0000000

0,97

10.82
3

5.596

5.227

2027

0,97

1,0000000

0,97

10.92
7

5.650

5.277

2028

0,97

1,0000000

0,97

11.03
3

5.704

5.328

2029

0,97

1,0000000

0,97

11.13
9

5.759

5.380

2030

0,97

1,0000000

0,97

11.24
7

5.815

5.432

Porém, com base em análise de estimativas populacionais do IBGE, nos últimos anos, se
observa mudança na dinâmica populacional do município “A”. Nesse sentido fez-se uma
atualização do estudo populacional utilizando-se os dados do censo (2010) e estimativas de
população contidas no IBGE (2011, 2012, 2013 e 2014). (www.cidades.ibge.gov.br).
Na figura 2, apresenta-se gráfico com as estimativas de população para o Município “A”segundo
estimativa do IBGE.
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Figura 2: Evolução Populacional segundo estimativas IBGE
Como resultado da revisão do estudo populacional realizado, observa-se uma taxa de
crescimento anual negativa (-0,52%), o que representa a tendência de decréscimo populacional
nos próximos anos. A taxa de - 0,52% refere-se à média das taxas do IBGE nos períodos de
2007 (contagem), 2010 (Censo), 2011, 2012, 2013 e 2014 (estimativa populacional). A diferença
entre as estimativas de população consideradas pelo PMSB e as estimativas do IBGE são
significativas.
Na tabela 3, o resultado do novo estudo populacional realizado.
Tabela 3: Projeção Populacional Atualizada
POPULAÇÃO DE PROJETO (hab)
Taxa de Crescimento (% a.a)
Ano

IBGE
(2012-2013
)*

Fator
Redução
-

Projeção Populacional

de

Ao Longo do
Período
-

Total

Urbana

Rural

8.230

4.280

3.950

2010

-0,52

2011

-0,52

1,000000

-0,52

8.187

4.258

3.929

2012

-0,52

0,037626

-0,02

8.186

4.257

3.929

2013

-0,52

0,032355

-0,02

8.184

4.256

3.928

2014

-0,52

0,02836

-0,01

8.183

4.256

3.927

2015

-0,52

0,025229

-0,01

8.182

4.255

3.927

2016

-0,52

0,022711

-0,01

8.181

4.255

3.926

2017

-0,52

0,020642

-0,01

8.180

4.254

3.926

2018

-0,52

0,018913

-0,01

8.179

4.254

3.926

2019

-0,52

0,017446

-0,01

8.179

4.253

3.925

2020

-0,52

0,016187

-0,01

8.178

4.253

3.925

2021

-0,52

0,015094

-0,01

8.177

4.253

3.925

2022

-0,52

0,014137

-0,01

8.177

4.252

3.924

2023

-0,52

0,013292

-0,01

8.176

4.252

3.924

2024

-0,52

0,012541

-0,01

8.176

4.252

3.924
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2025

-0,52

0,011868

-0,01

8.175

4.251

3.924

2026

-0,52

0,011263

-0,01

8.175

4.251

3.923

2027

-0,52

0,010715

-0,01

8.174

4.251

3.923

2028

-0,52

0,010218

-0,01

8.174

4.251

3.923

2029

-0,52

0,009763

-0,01

8.173

4.250

3.923

2030

-0,52

0,009347

-0,01

8.173

4.250

3.923

2031

-0,52

0,008964

-0,01

8.172

4.250

3.922

(*) Dados estimativas populacionais do IBGE.
Na tabela 4, uma comparação entre as estimativas populacionais elaboradas pelo PMSB, pela
atualização realizada pela Agência Reguladora e as estimativas do IBGE.
Tabela 4: Comparação de estimativas populacionais – Município “A”
Ano

Estimativa PMSB
(hab.)

Estimativa Atualização
Ag. Reguladora (hab.)

Estimativa IBGE
(hab.)

2010

9.280

8.230

8.623

2011

9.369

8.187

8.497

2012

9.460

8.186

8.374

2013

9.551

8.184

8.230

2014

9.644

8.183

8.055

Na figura 3, apresenta-se a atualização da curva de projeção populacional do Município “A”,
realizada pela Agência Reguladora.

Figura 3: Curva de Projeção Populacional – Município “A”
Na figura 4, apresenta-se gráfico com as estimativas de população para o Município “A”segundo
o PMSB, a atualização realizada pela Agência Reguladora e estimativa do IBGE, para o ano de
2014.
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Figura 4: Comparação de Estimativa Populacional para o ano de 2014 – Município “A”
Diferentemente do estudo populacional realizado pelo PMSB, a atualização da Agência
Reguladora e também do IBGE, mostra uma tendência de decréscimo populacional para o
Município “A”, ao longo dos anos. Continuando a aplicação da metodologia, para o município
“A”, fez-se a simulação dos novos valores de investimento apenas com a atualização do estudo
populacional (nova curva de projeção).
Na tabela 4, são mostrados os percentuais (%) de diferença para menos, entre os valores de
investimentos do PMSB e da atualização feita pela Agência reguladora para os quatro setores de
saneamento básico.
Tabela 4: Diferença de valores de investimentos no PMSB com a atualização do estudo
populacional

SISTEMA

DIFERENÇA DE INVESTIMENTOS
PMSB/ATUALIZAÇÃO(%)

Abastecimento de Água

12,78

Esgotamento Sanitário

11,05

Resíduos Sólidos

15,19

Drenagem Urbana

18,18

Total

13,72

Assim, para o município “A”, sendo consideradas as mesmas demandas do PMSB, apenas com
a atualização do estudo populacional, observou-se uma diferença de valores de investimento de
13,72 % (a menos que o PMSB).
Revisão /Atualização de Metas do PMSB (prognóstico SAA e SES)
Com posse do resultado do estudo populacional revisado onde se constatou um decréscimo
populacional, é importante que se faça a revisão de metas e necessidades de investimentos nos
diversos setores ao longo do horizonte de plano já que as metas e valores de investimentos estão
diretamente ligados aos dados de população. Após leitura e análise do prognóstico, sugere-se:

• Adequação dos quadros de Demandas (SAA, SES, SRS, SDR)
• Revisão da projeção dos índices de atendimento para os quatro setores;
• Revisão de estimativa da evolução da população atendida e número de economias,
ligações, incremento e substituição de hidrômetros no sistema de abastecimento da área
urbana;
• Atualização dos valores de investimento.
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CONCLUSÕES
No desenvolvimento do estudo e, conforme se comprova com a aplicação desta metodologia
para um determinado município, fica evidente a necessidade de se atualizar e revisar a projeção
populacional assim como as metas dos Planos Municipais de Saneamento Básico como um
todo.
Desta forma, esta metodologia sugerida, poderá ser de grande utilidade para as municipalidades
e para a Agência Reguladora para fornecer subsídios ao acompanhamento da evolução dos
PMSBs e também prestar apoio no desenvolvimento dos trabalhos de revisão/atualização dos
mesmos. Com esta metodologia estabelecida, espera-se contribuir par o aperfeiçoamento das
questões sobre o planejamento dos serviços de saneamento básico.
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RESUMO
Os Estados da Região Sudeste do País vêm enfrentando uma intensa e prolongada estiagem,
que reduziu a capacidade de fornecimento de água bruta dos recursos hídricos superficiais e
subterrâneos para o abastecimento público de água, acarretando em prejuízos para
dessedentação humana e necessidade de implantação da restrição de usos em situações de
escassez, prevista da Política Federal de Recursos Hídricos. A Política Federal de Saneamento,
por sua vez, prevê que compete às agências reguladoras a edição de normas relativas às
dimensões técnica, econômica e social de prestação dos serviços, que abrangerão, pelo menos,
as medidas de contingências e de emergências, inclusive racionamento. Os normativos
publicados até o momento pelas agências reguladoras estabeleceram as diretrizes para que os
prestadores de serviços de saneamento elaborem os Planos de Contingência e Emergência ou de
Racionamento. Para minimizar os efeitos do racionamento e das intermitências no abastecimento
público de água, é comum a adoção das seguintes práticas pelo prestador de serviços na
operação do sistema: redução da pressão na distribuição de água, paralisação total ou parcial do
sistema de abastecimento com vistas à redução da oferta de água potável, alternância do
fornecimento de água entre regiões de um mesmo sistema de abastecimento. Tais práticas
podem ocasionar prejuízos na qualidade da água e desrespeito ao padrão de potabilidade
estabelecido pelo Ministério da Saúde. Ademais, as intermitências na distribuição de água
reaquece a discussão sobre a presença de ar nas redes públicas de abastecimento e suas
consequências no consumo de água medido pelos hidrômetros.
Palavras-chave: Regulação do Saneamento, Escassez, Crise Hídrica, Racionamento,
Abastecimento de Água.
INTRODUÇÃO E REFERÊNCIAS LEGAIS
A água é imprescindível à vida e essencial à higiene, ao bem estar humano e também ao
desenvolvimento social e econômico. Desta forma, o gerenciamento dos Recursos Hídricos
devem observar o controle, a conservação e a utilização deste bem em todos os seus usos
múltiplos e essenciais.
A Política Nacional de Recursos Hídricos, estabelecida pela Lei Federal nº 9.433/1997, instituiu
como fundamento que, em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o
consumo humano e a dessedentação de animais. Nesse sentido, a captação de água bruta
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destinada ao abastecimento público, após o devido processo de tratamento, deverá ser
priorizado em tais situações críticas.
A Região Sudeste do País vem passando por uma intensa e prolongada estiagem, que intensifica
a redução dos recursos naturais, notadamente os recursos hídricos superficiais e subterrâneos e,
consequentemente a diminuição da capacidade das fontes de produção de água. Tal fato levou
os estados do sudeste a criarem grupos técnicos para acompanhamento do nível dos mananciais
e gestão do uso, a partir do ano de 2014. O prolongamento da estiagem poderá provocar
expressiva redução das vazões, obrigando a adoção do critério de uso prioritário de
dessedentação humana e animal, previsto na legislação nacional.
Em relação à Lei Federal n° 11.445/2007, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento
básico, de acordo com o Artigo 23, a entidade reguladora editará normas relativas às dimensões
técnica, econômica e social de prestação dos serviços, que abrangerão, pelo menos, as
"medidas de contingência e de emergência, inclusive racionamento". Assim, compete às
Agências Reguladoras a criação de instrumentos normativos no sentido de legislar sobre as
condições e obrigatoriedade dos prestadores dos serviços públicos de abastecimento de água e
de esgotamento sanitário de construir estas medidas de contingência e emergência.
Ainda, segundo o Artigo 46 da referida Lei, em situação crítica de escassez que obrigue à adoção
de racionamento, declarada pela autoridade gestora de recursos hídricos, o ente regulador
poderá adotar mecanismos tarifários de contingência, com objetivo de cobrir custos adicionais
decorrentes, garantindo o equilíbrio financeiro da prestação do serviço e a gestão da demanda.
Entende-se que qualquer restrição oficial de outorga da exploração do recurso hídrico poderá ser
considerada como a declaração de racionamento da captação de água bruta. Porém, nem todo
racionamento na captação de água bruta poderá gerar o racionamento, intermitência ou
deficiência, na distribuição de água tratada, pois o prestador de serviços pode ter acesso a
outros mananciais e suprir a demanda de consumo com interligações dos sistemas de
distribuição. A redução voluntária do consumo per captada, ou ocasionada por campanhas de
conscientização, também pode ser compatibilizada com a restrição do volume captado, gerando
menores prejuízos na continuidade e regularidade do abastecimento.
Diante do exposto pretende-se apresentar neste artigo as medidas que deverão estar contidas
nos Planos de Emergência e Contingência e as consequências operacionais da intermitência ou
deficiência no abastecimento de água em função do racionamento nas captações de água bruta,
a destacar uma síntese das referências de literatura sobre a influência do ar na medição do
consumo de água registrada pelos hidrômetros.
PANORAMA DA CRISE HÍDRICA NA REGIÃO METROPOLITANA DO ESPÍRITO SANTO
O Estado do Espírito Santo enfrentou no ano de 2015 a pior estiagem dos últimos 40 anos,
acarretando impactos sobre os principais mananciais que abastecem a Região Metropolitana da
Grande Vitória. Os dados de monitoramento realizados pela Agência Estadual de Recursos
Hídricos (AGERH) e divulgados na Resolução nº 02/2015 indicam que a vazão medida nos rios
Jucu, Santa Maria da Vitória, Benevente, Jabuti e Conceição, entre outros, apresentou níveis que
variam de 30 a 39% do esperado para o mês de janeiro de 2015, o que dificulta a captação para
tratamento e distribuição pública de água. O período chuvoso, que historicamente se inicia no
mês de outubro, e a ausência de chuvas significativas no Estado durante o verão de 2015
contribuíram para redução dos níveis dos rios e a ocorrência destas vazões mínimas.
Em face a este cenário, foi formado o Comitê Hídrico Governamental com representantes de
diversas secretarias e autarquias do Governo Estadual, sendo declarado pela AGERH, por meio
da Resolução nº 02/2015, o cenário de Alerta frente à ameaça de prolongamento de escassez
hídrica. Esta Resolução estabeleceu um conjunto de medidas visando diminuir os efeitos da
crise. Entre as medidas, destaca-se:

• suspensão da concessão de novas outorgas para finalidade de irrigação, aquicultura,

piscicultura, uso industrial, umectação de vias públicas e outras fontes de emissão de
poeiras;
• recomendação às Companhias Públicas e Privadas e aos Serviços Autônomos Municipais
de Água e Esgoto que adotem medidas de redução de fornecimento para grandes usuários
industriais; de incentivo a população a reduzir seu consumo médio diário de água; de
redução dos índices de perdas e do tempo de atendimento às solicitações de reparos e
denúncias de vazamento em suas redes;
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• recomendação às Agências Reguladoras dos Serviços de Água e Esgoto de abrangência
Estadual ou Municipal que adotem as medidas legais cabíveis visando o incentivo a redução
do consumo per capita e a redução de perdas;
• recomendação às Prefeituras Municipais que adaptem, em regime de urgência, suas
legislações visando à proibição e à penalização de atividades notadamente reconhecidas
como promotoras de desperdício de água, tais como: lavagem de vidraças e fachadas,
calçadas, pisos, muros e veículos com uso de mangueiras, rega de gramados e jardins,
resfriamento de telhados com umectação ou sistemas abertos de troca de calor e
umectação de vias públicas e outras fontes de emissão de poeiras, exceto quando a fonte
for o reuso de águas residuais tratadas.

A Resolução que declarou o cenário de Alerta informou ainda aos usuários outorgados sobre a
possibilidade de regras excepcionais de redução do uso por bacias hidrográficas e revisão
imediata das Portarias de Outorga do Direito de Usos. No entanto, em 04/05/2015, a AGERH
revogou o Cenário de Alerta e declarou o Cenário de Atenção, por meio da Resolução nº
03/2015, frente à ameaça de retorno dos níveis críticos de escassez hídrica em cursos d'água do
Estado. Com tal mudança reiterou-se a recomendação a todos os usuários de permanecer com
as ações de racionalização do uso da água ao longo do ano de 2015 e readmitiu-se novas
solicitações de outorga.
PLANOS DE EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA
Segundo Galvão Júnior e Ximenes (2009) para prevenir-se das consequências, muitas vezes
catastróficas, dos desastres naturais cada vez mais frequentes, de acidentes de várias outras
naturezas, ou de ações intencionais de vandalismo, de sabotagem, ou até mesmo de terrorismo,
planos de contingência e emergência devem ser elaborados pelos prestadores de serviços para
que, considerando-se todas as possíveis situações imagináveis, principalmente as mais
prováveis, possam preparar-se para enfrentar, superar as anomalias e restaurar as condições
normais com maior celeridade e com menores prejuízos, mediante integração de planos de ações
para respostas às situações de risco, tais como ações da natureza: inundações, secas
prolongadas, ciclones e outras condições meteorológicas extremas.
Galvão Júnior e Ximenes (2009) destacaram que é preciso preparar-se para as emergências com
um plano que "a) explore e mapeie os riscos localizados e as vulnerabilidades do sistema, b) os
catalogue pela natureza de suas consequências e c) os gradue pelo montante previsto de seus
danos e, ainda, preparar-se para emergências com planos que: d) orientem a adequada
capacitação para enfrentar adversidades, e) prevejam a logística adequada para atuações
imediatas, f) disciplinem a forma de coordenação e de atuação dos atores envolvidos e
g) analisem e relatem as ocorrências". Ademais, a edição de regramento de medidas de
racionamento é de fundamental importância para garantir que uma eventual restrição da oferta de
água pelo prestador seja realizada de forma disciplinada, clara, justa e transparente.
Tais autores, além de embasar a competência das agências em disciplinar a elaboração dos
planos de emergência e contingência pelos prestadores de serviços, elaboraram uma norma de
referência para serem estabelecidas pelas agências reguladoras, acompanhada de um roteiro
para elaboração do plano. A Agência Municipal de Regulação dos serviços de Água e Esgoto de
Joinvile (AMAE), baseado na mencionada norma de referência, publicou a Resolução nº 47/2014
com as diretrizes para a elaboração do Plano de Contingência e Emergência dos serviços de
abastecimento de água e de esgotamento sanitário de Joinville. Já a Agência Reguladora de
Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais
(ARSAE), com vistas a minimizar os efeitos da redução de oferta de água bruta nos mananciais,
publicou um normativo específico para as situações de racionamento, por meio da Resolução nº
68/2015 que estabelece as diretrizes gerais para a adoção de medidas de racionamento do
abastecimento público de água potável e o conteúdo mínimo do Plano de Racionamento, a
serem observados pelos prestadores de serviços regulados. Cabe destacar relevância de
elaborar uma criteriosa Avaliação de Impacto Regulatório para mapear os custos, benefícios e
riscos da aplicação de normativos similares, principalmente por parte das agências reguladoras
Estaduais que atuam em um número significativo de municípios.
É importante apartar que os usuários tenham o conhecimento das medidas de contingência e
emergência, inclusive de racionamento, e que possam se preparar para o impacto no
abastecimento de água. Assim, o prestador deverá publicar com antecedência as datas e
períodos previstos para a paralisação dos serviços em virtude das medidas de racionamento.
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Deste modo, deverá proporcionar ampla divulgação, cuja amplitude permita que a informação
seja efetivamente transmitida aos usuários. Embora o sítio eletrônico do prestador de serviço seja
um importante veículo de comunicação, outras formas deverão ser utilizadas a fim de contemplar
diferentes públicos, como a divulgação por rádio, televisão e periódicos, redes sociais, entre
outros.
Mesmo em situações extremas, não se recomenda que o abastecimento de água seja
interrompido para usuários que prestam serviços de caráter essencial à população, como
creches, instituições públicas de ensino, hospitais, unidades de atendimento destinadas à
preservação da saúde pública e estabelecimentos de internação coletiva, nos quais incluem-se
também as unidades prisionais. Isso decorre da especial importância dos serviços essenciais e
impõe para o prestador o dever de planejar formas distintas de manter o abastecimento, caso o
sistema não seja capaz de assegurá-lo. Tal medida pode ser realizada, por exemplo, pelo
fornecimento de água em caminhão-pipa.
Uma vez implementado o Plano de Emergência e Contingência, o prestador deve acompanhar a
sua eficácia ao longo de todo o processo, tendo em vista que todas as medidas adotadas podem
acarretar alterações significativas no seu planejamento e execução.
CONSEQUÊNCIAS OPERACIONAIS DAS INTERMITÊNCIAS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
Em situações de escassez, para minimizar os efeitos do racionamento e das intermitências no
abastecimento, é comum a adoção das seguintes práticas pelo prestador de serviços na
operação do sistema de abastecimento de água: redução da pressão na distribuição de água,
paralisação total ou parcial do sistema de abastecimento com vistas à redução da oferta de água
potável e alternância do fornecimento de água entre setores de um mesmo sistema de
abastecimento.
As interrupções constantes no abastecimento, bem como a redução da pressão no fornecimento,
podem resultar na degradação da qualidade da água distribuída e na exposição da população à
água imprópria para consumo, estando em desobediência ao padrão de potabilidade
estabelecido pela Portaria 2.914/2011 do Ministério da Saúde.
Na seção a seguir será abordada a problemática envolvida com a presença de ar nas redes
públicas de abastecimento, que pode influenciar na medição do consumo registrado pelos
hidrômetros.
Ar nas redes de abastecimento
A crise hídrica vivenciada na região sudeste em meados do ano de 2015 estimulou a veiculação
nas mídias de uma polêmica sobre a existência de ar nas redes de distribuição de água e sua
consequente influência na medição do consumo e valor na fatura a ser paga pelos usuários. Tal
fato ganhou grandes proporções a partir da divulgação de equipamentos que impedem a
passagem de ar pelo hidrômetro e que, consequentemente, reduziriam o valor da conta mensal
de água.
Cabe ressaltar que em condições normais de abastecimento e sob o ponto de vista da medição
do consumo dos ramais prediais, a presença de ar nas redes públicas de água é desprezível, mas
em determinadas situações extraordinárias, pode ocorrer o ingresso de volumes significativos de
ar no sistema, que podem alterar esta situação (Mello e Farias, 2001). Este ar atravessando o
hidrômetro é registrado e, nessas condições, pode influenciar no consumo medido e faturado
pelos prestadores de serviços de saneamento.
Segundo Procópio (2007), as situações em que o ar pode ser introduzido nas redes de
distribuição são as seguintes:
I. Aumento de temperatura e diminuição da pressão liberando o ar dissolvido na água;
II. Preenchimento e/ou esvaziamento das tubulações;
III. Entrada de ar devido ao baixo nível de água nos reservatórios, ocasionando vórtices na
tubulação de saída do reservatório;
IV. Ressalto hidráulico;
V. Nas regiões sob pressão negativa, o ar pode entrar ou sair pelas juntas e encaixes;
VI. Paralisações no sistema de abastecimento, etc.;
Mello e Farias (2001) apontaram no seu estudo que a influência do ar na medição do consumo
pode ocorrer nos dois sentidos, ou seja, positivamente, adicionando uma parcela ao registro do
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medidor, quando do retorno do abastecimento d’água, e negativamente, subtraindo outra
quantidade do volume totalizado, quando da interrupção do suprimento. Todavia a quantificação
dos efeitos, positivos ou negativos, ainda não é totalmente conhecida.
Procópio (2007) afirmou que os efeitos causados pela incorporação de ar às redes de distribuição
de água não contam com uma bibliografia específica que aborde o tema com profundidade,
clareza e que estabeleça conclusões definitivas a respeito do assunto. Na maioria das vezes, o
tema abordado gira em torno dos problemas causados na sucção das bombas ou o aumento da
perda de carga nas tubulações.
Nesse sentido, apresenta-se a seguir as discussões elementares sobre os equipamentos
envolvidos na questão da passagem do ar pelos hidrômetros e os dispositivos que permitem a
troca de gases nas redes de distribuição de água, sendo as ventosas, eliminadores e
bloqueadores de ar. Vale destacar que as normas ABNT NBR 12.218/1994 (Projeto de rede de
distribuição de água para abastecimento público) e ABNT NBR 12.215/1991 (Projeto de adutora
de água para abastecimento público - Procedimento) fazem recomendações sobre a instalação
de dispositivos de descarga e admissão de ar nas adutoras e redes públicas de abastecimento
de água.
O equipamento mais comum para realizar a troca de gases é a ventosa. Segundo Andrade (2015)
as ventosas são peças “colocadas nos pontos elevados da tubulação de modo a expulsar,
durante o enchimento da adutora, o ar que normalmente se acumula nesses pontos. Deixam
também penetrar o ar, quando a tubulação está sendo esvaziada, de modo a se evitar a
ocorrência de pressões internas negativas, podendo originar o colapso, achatamento ou
ovalização das tubulações, bem como a possibilidade de entrada de líquido externo devido a
defeitos provocados nas tubulações ou através das juntas.”
De acordo com Melo e Farias (2001), muitas vezes, os dispositivos projetados para efetuarem o
controle automático da entrada e saída de ar nas tubulações troncais de distribuição não estão
cumprindo com sua função, principalmente devido a alguns fatores, dos quais citamos os
principais:
I.

Os dispositivos controladores não são instalados na quantidade e posições adequadas
durante a execução da rede de distribuição.
II. Quando ocorre uma ampliação ou reforço do sistema de distribuição existente, a posição e
o número de equipamentos deveriam ser reestudados, o que raramente acontece.
III. Normalmente, não é efetuada manutenção preventiva nos equipamentos existentes.
Diante do exposto e considerando que a extensão das redes de água nos grandes centros
urbanos é demasiadamente grande, um estudo específico poderá ser indicado para verificar se o
posicionamento das ventosas e demais dispositivos de descarga e admissão de ar está
adequado. Destaca-se ainda que é imprescindível a verificação do dimensionamento e
manutenção desses dispositivos para o seu correto funcionamento.
Segundo Procópio (2007) diversos setores e organizações da sociedade civil tem se interessado
por aparelhos que eliminam o ar antes do hidrômetro, para que esse volume não seja cobrado do
consumidor. Um desses aparelhos, denominado eliminador de ar, surgiu no início da década de
90, possuindo o mesmo princípio de funcionamento da ventosa simples. Destaca-se que esses
equipamentos devem ser instalados antes dos hidrômetros (nas instalações públicas de
abastecimento de água), cuja intervenção compete apenas aos prestadores de serviços de
saneamento.
Outras restrições com relação à instalação dos eliminadores dizem respeito principalmente à
probabilidade de contaminação da água potável, tendo em vista que os eliminadores não são
hermeticamente fechados. O alto risco de contaminação da água na rede pública ocorre, pois em
muitas situações o padrão de ligação, onde está instalado o hidrômetro e o eliminador, fica
abaixo do nível do solo, ou se situa em áreas alagadiças da cidade (sujeitas a inundações), ou o
seu nicho/abrigo possibilita o acúmulo de resíduos e detritos. Quando o padrão de ligação ficar
coberto com água contaminada ou submetido a uma atmosfera tóxica e ocorrer uma falta de
água, o dispositivo aspirará o que estiver ao seu redor e colocará no interior da rede pública de
água, contaminando todo o sistema (Mello e Farias, 2001). Assim, visando à preservação da
saúde pública recomenda-se cautela na instalação desses equipamentos. Ademais, os testes da
pesquisa realizada por Leal e Teixeira (2004) demonstraram que os aparelhos eliminadores de ar
não apresentam uma eficiência que justifique sua instalação.
Outro tipo de equipamento disponível no mercado, denominado bloqueador de ar, pode ser
instalado nas instalações prediais de água, estando, assim, na área interna dos imóveis, e não
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havendo restrição da instalação dos mesmos pelos prestadores de serviços de saneamento.
Segundo um dos fabricantes, o equipamento "além de ser uma válvula de retenção de água,
também é um registro, que permanece fechado em pressão zero ou em baixas pressões, onde
existe muito ar misturado na água. Em baixas pressões, o bloqueador de ar permanece fechado,
impedindo a entrada do ar e água. Quando a pressão mínima padrão se restabelece, o registro se
abre automaticamente, permitindo somente a passagem da água". Assim, nessas condições,
havendo ar na tubulação, o equipamento bloqueia a passagem do fluxo de água. Entretanto, não
foi encontrado registro de análise da sua eficiência na literatura técnica.
Os bloqueadores embora não causem contaminação, impedem a entrada de água quando o
sistema de abastecimento encontrar-se operando fora da normalidade, o que poderá gerar
desabastecimento ao usuário mesmo com fornecimento deficitário de água pela concessionária.
Lembramos ainda que ambos os equipamentos não podem ser instalados no padrão (cavalete de
água), conforme restrição estabelecida pelo INMETRO na Portaria nº 246/2000. A seção 9.4 de tal
Portaria estabelece que "qualquer dispositivo adicional, projetado para ser instalado adjunto ao
hidrômetro, deve ser submetido a apreciação por parte do INMETRO, com vistas a verificar se o
mesmo influencia o desempenho metrológica do medidor".
Por fim, cabe destacar a publicação de Leal e Teixeira (2001) na seção de Atualidades Técnicas
da ABES, na qual recomenda-se que a solução desejada, e não paliativa para a interferência do
ar na medição do consumo de água, se dá por meio de investimentos para reduzir ao mínimo a
intermitência no abastecimento por meio de (i) substituição de redes de distribuição de água
incrustadas; (ii) substituição de redes deficientes de abastecimento com o aumento do seu
diâmetro; (iii) investimentos em pesquisas operacionais, no sentido de solucionar os problemas
existentes nas redes de distribuição de água e que podem acarretar na presença de ar nas
tubulações; (iv) ampliação, quando necessário, da capacidade de reservação de água; (v) reestudo da correta localização, instalação e manutenção de ventosas nas redes de água; e (vi)
adoção de medidas comerciais compensatórias, onde a prestadora dos serviços de saneamento,
sempre que constatar a interferência do ar na medição do consumo de água, deva refazer o
cálculo da conta, tendo por base a média anual, ou então, a adoção de tarifas diferenciadas para
locais onde, comprovadamente, haja a influência do ar na medição do consumo.
CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
O agravamento da escassez requer a adoção de medidas de planejamento visando o
monitoramento e acompanhamento da disponibilidade hídrica, garantia da reserva de matéria
prima necessária para o abastecimento público de água, prevenção da crise e operação durante
o contingenciamento. Para isso, a legislação prevê que as agências reguladoras elaborem
normas relativas às dimensões técnica, econômica e social de prestação dos serviços, que
abrangerão, pelo menos, as "medidas de contingências e de emergências, inclusive
racionamento". Medidas de incentivo ao uso racional da água também devem ser implementadas
visando a gestão da oferta e da demanda frente às novas condições.
Medidas operacionais para evitar o comprometimento dos serviços oportunamente adotas pelos
prestadores de serviços, notadamente a redução da pressão na distribuição de água, manobras
operacionais entre setores das redes de abastecimento e entre mananciais e paralisação total ou
parcial da do sistema de abastecimento, poderão ser acarretadas em prejuízos na qualidade da
água distribuída de forma a desrespeitar a Portaria de Potabilidade, bem como a presença de ar
nas redes de abastecimento, comprometendo a confiabilidade da medição do consumo de água
registrado pelos hidrômetros.
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RESUMO
Neste trabalho apresentamos o LPVR como uma metodologia alternativa para o atual modelo de
concessões rodoviárias apresentado nos recentes leilões. Aplicamos a mesma para a concessão
das BR´s- 060, 153 e 262 – vencida pela CONCEBRA no final do ano de 2013 e cujo contrato foi
efetivamente assinado em janeiro de 2014. Este modelo tem como maior objetivo mitigar o risco
de tráfego, que no atual modelo é todo alocado a concessionária. Assim, o exercício
contrafactual realizado mostra as vantagens e desvantagens da metodologia LPVR frente ao
arcabouço atualmente em uso no Brasil, com destaque para os possíveis usos da abordagem em
termos de uma melhor repartição de riscos e desenho de processos de atribuição.
Palavras-chave: LPVR, WACC, TIR, CAPM, risco de tráfego
INTRODUÇÃO
Desde a segunda metade da década de 90, o Governo Federal adotou políticas relativas à
concessão de pontes e rodovias à iniciativa privada, num esforço de financiar os investimentos
em infraestrutura necessários ao país.
Com o intuito de atrair mais investidores e tornar o negócio de concessão de rodovias mais
rentável, o Governo Federal anunciou, em fevereiro de 2013, alteração nas regras do modelo de
concessão do Programa de Investimentos em Logística. Tais mudanças englobam novo prazo
para concessões, redução da perspectiva do aumento da demanda, prazo total de
financiamento, prazo de carência, exigibilidade de comprovação do patrimônio líquido da
empresa e outras.
As concessões de rodovias são outorgadas pelo governo federal, ou por um governo estadual,
por meio de leilões públicos, e há, também, um mercado secundário de concessões de rodovias
em que o acionista de uma concessão de rodovia já existente, e em operação, pode alienar parte
ou todo o capital dessa empresa para outro investidor, desde que com a anuência do poder
concedente, que é a esfera de governo responsável pela concessão.
A concessão de rodovia é uma companhia que tem características peculiares em relação às
outras empresas: costuma ter vida útil definida por um contrato de concessão e tem que ser uma
sociedade anônima de propósito específico - SPE, isto é, não deve exercer nenhuma outra
atividade que não a exploração comercial do trecho da rodovia concedido.
Esse tipo de empresa tem, também, compromissos de prestação de serviços aos usuários da via
e realização de investimentos de melhoria e expansão. O preço do serviço é definido no contrato
de concessão ou no leilão público, não sofrendo alterações ao longo do prazo do contrato,
exceto pelos reajustes anuais com base na inflação e ajustes por equilíbrio econômico financeiro
decorrente de fatos supervenientes ao contrato de concessão, como por exemplo, aumento da
alíquota de impostos, modificação de projetos de obras pelo Poder Concedente e outros.
Muito se discute sobre a fixação de uma taxa interna de retorno teto (TIR) para concessões
rodoviárias no Brasil, cujo cálculo é baseado na metodologia da Agência Nacional de Transportes

1011

IX Congresso Brasileiro de Regulação e 3º ExpoABAR

Terrestres (ANTT). – RESOLUÇÃO Nº 4.075, DE 3 DE ABRIL DE 2013. O mesmo leva em conta o
custo médio ponderado de capital (WACC), que se obtém a partir dos betas de companhias
abertas do setor de concessão de rodovias no mercado brasileiro (modelo CAPM – em se
tratando de custo capital próprio) e a partir do custo de capital de terceiros – adotando premissas
utilizadas pela própria ANTT. Em ambos são utilizados dados históricos. Ou seja, a TIR teto para
o projeto é o WACC calculado através da metodologia estipulada.
A TIR é determinada em razão das características econômicas vigentes na data da contratação
para balizar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, permanecendo fixa durante toda a
vigência da concessão. Nas licitações das concessões federais de 2007 (segunda etapa das
concessões rodoviárias federais), por exemplo, a TIR foi limitada pelo governo ao máximo de
8,95% a.a., enquanto nas concessões contratadas no período de 1996 a 1998 (primeira etapa) a
taxa ficou entre 18% a.a. e 24%a.a. (TCU, 2007).
A manutenção dessas taxas de retorno fixas ao longo de prazos tão longos não condiz com a
dinâmica dos custos efetivos, dos custos de oportunidade e nem dos demais indicadores
econômicos que acompanham as oscilações da economia. Ou seja, o WACC do projeto não é
fixo ao longo do prazo da concessão, ao contrário da TIR estipulada no momento da concessão.
Uma das controvérsias mais frequentes nas concessões de diversos países diz respeito ao risco
de tráfego, em virtude da dificuldade de projetar o fluxo de veículos em prazos tão longos. Para
superar tais dificuldades, alguns países, como México e Colômbia, por exemplo, optaram por
oferecer garantias de tráfego mínimo. Austrália e Reino Unido mitigaram riscos em parceria com
as empresas privadas, enquanto o Brasil atribui tal risco às concessionárias (BRANDÃO &
SARAIVA, 2007).
Muitos governos em todo o mundo estão introduzindo mecanismos para mitigar o risco de
tráfego.
Um destes mecanismos é estabelecer no contrato de concessão prazos flexíveis, ao invés de
fixos.
Neste sentido, um dos mais sofisticados mecanismos desta natureza, que permite a utilização de
prazos flexíveis nas concessões, é o LPVR ( “Least Present Value of the Revenues – Menor Valor
Presente das Receitas”), que foi desenvolvido por Engel et al.(1997,2001) e será alvo do estudo
apresentado neste trabalho. Assim, o objetivo deste artigo é apresentar um estudo “contrafactual”, apresentando a modelagem LPVR para uma rodovia recentemente concedida no Brasil
sob o mecanismo atual, explicitando, assim, as potenciais vantagens e desvantagens caso o
sistema em questão fosse adotado em nosso país. A intenção, então, é contribuir para o desenho
de concessões rodoviárias no Brasil, trazendo ao debate mecanismos alternativos de mitigação
de riscos, essenciais dentro do processo de atribuição.
Através das simulações realizadas a partir do mecanismo LPVR, pode-se notar que o risco de
tráfego torna-se menor à medida que o prazo da concessão é ajustado de acordo com as
receitas atingidas. Ou seja, a duração da concessão se reduz quando o tráfego observado é
maior que o estimado e se estende quando o tráfego observado é menor, de forma que os riscos
de upside e downside no projeto, em termos de retorno, são simétricos.
Além disso, o LPVR pode ser utilizado como o mecanismo nos leilões de concessões para a
definição da concessionária vencedora, ou seja, aquela que apresente o menor valor presente
das receitas. Hoje, as concessionárias vencedoras são aquelas que oferecem a maior taxa de
desconto em relação à tarifa-teto definida pelo governo. Neste sentido, a metodologia de
implementação do LPVR via simulação de Monte-Carlo proposta neste trabalho pode ser
utilizada pelo poder público para calibrar o prazo máximo do projeto, fonte de controvérsias junto
a iniciativa privada no tocante a este mecanismo.
O artigo encontra-se organizado da seguinte maneira: apresentamos no próximo capítulo um
comparativo entre os dois mecanismos, aquele atualmente em uso no Brasil e o LPVR; no
terceiro capítulo temos a descrição do estudo de caso contra-factual, envolvendo trechos
recentemente concedidos no Brasil; por fim, no capítulo final, apresentamos as conclusões e
principais extensões para este trabalho.
COMPARAÇÃO DOS MECANISMOS ATUAL x PROPOSTO: Taxa de Desconto (WACC) x
Menor Valor Presente das Receitas (LPVR) 2.1)
Taxa de Desconto:WACC
Atualmente o critério adotado pela agência reguladora (ANTT), para a Terceira Etapa de
Concessões Rodoviárias Federais, expresso na Resolução número 4.075, de 3 de abril de 2013, é
a fixação de uma Taxa Interna de Retorno para os Estudos de Viabilidade Econômico-Financeira
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de uma concessão, calculada através do custo de capital expresso pelo WACC (Custo Médio
Ponderado de Capital). O órgão regulador utiliza dados de algumas companhias abertas do setor
de concessão de rodovias como referência para a Taxa Interna de Retorno do projeto/concessão,
sendo esta relevante tanto para o estabelecimento do teto tarifário quanto como medida de
referência para o equilíbrio econômico-financeiro. A fórmula do WACC segue na equação (1)
abaixo:
WACC = E/(E+D) Re + D/(E+D) Rd (1-T) ) (1)
Onde,
E – capital próprio;
D – capital de terceiros;
RE – custo de capital próprio;
RD – custo de capital de terceiros;
T – impostos sobre a renda.
O custo de capital próprio do WACC (RE) é calculado com base no Modelo de Apreçamento de
Ativos de Capital (Capital Asset Pricing Model) – CAPM utilizando-se a seguinte equação:
Re = Rf + b(Rm – Rf) (2)
Onde,
RE – custo de capital próprio;
Rf - é a taxa livre de risco;
β – beta ou índice de risco sistemático;
Rm - é a taxa de risco de mercado;
Para o cálculo do beta da fórmula acima, a ANTT utiliza os dados históricos (período de janeiro
de 2005 até junho de 2011) de 3 empresas listadas na Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros –
BM&F Bovespa ligadas ao setor de concessões de rodovias – Companhia de Concessões
Rodoviárias S.A (CCRO3), Arteris S.A.(ARTR3 - antiga Obrascon Huarte Lain S.A) e Triunfo
Participações e Investimentos S.A.(TPIS3). Apesar de ser um número reduzido de ativos
considerado na amostra, estas empresas respondem por ¾ dos ativos regulados pela ANTT, ou
seja, um percentual bastante expressivo. A equação (3) mostra a fórmula do beta alavancado de
cada empresa.

Onde,
COV(Rativo;Ríndice) é a covariância entre os retornos diários das ações e os retornos diários do
índice de referência;
Var(Ríndice) é a variância dos retornos diários do índice de referência.
A idéia é desalavancar o beta dessas empresas através da fórmula representada na equação (4) ,
achar um beta desalavancado ponderado pelo capital próprio de cada empresa, considerando as
concessões reguladas pela ANTT, e realavancá-lo de acordo com a estrutura de capital proposta
pelo Poder Concedente, ( neste trabalho usaremos como estrutura de capital de referência
56,27% de dívidas e 43,73% de equity, o que pode ser detalhado na Resolução número 4.075,
de 3 de abril de 2013) , conforme equação (5).

Onde,
Ei é o capital próprio representado pela média do patrimônio líquido da empresa no período
considerado e;
Di é o capital de terceiros representado pela média das dívidas de curto e longo prazo
(empréstimos, financiamentos, debêntures) da empresa no período considerado.
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T é o imposto representado pela média dos impostos pagos sobre a renda da empresa no
período considerado.
*Estas informações foram retiradas dos relatórios financeiros publicados pelas empresas em
questão. Realavancando o β:

Para o cálculo de um βdesalavancado único, é feita a ponderação do βdesalavancado de cada
empresa de acordo com o capital próprio de cada uma, considerando as concessões reguladas
pela ANTT, conforme equação (6):

(6)
A estimativa do custo de capital de terceiros (RD) é calculada através da ponderação de fontes
de financiamento existentes no mercado, seja por empréstimos disponibilizados por bancos
públicos ou privados, ou por emissão de títulos de dívida privada, por meio de debêntures, que
são os meios mais acessados por concessionárias reguladas pela ANTT para captação de
recursos com o objetivo de financiar os projetos e para capital de giro.
São considerados apenas dados do mercado doméstico para composição das informações
utilizadas no WACC. Neste ponto, vale ressaltar que alguns modelos para outros setores da
economia, como o setor elétrico, por exemplo, utilizam-se de dados globais para o cálculo do
WACC. São utilizados além do prêmio de risco de mercado (com parâmetros internacionais),
outros prêmios de risco, como risco pais e risco de crédito – anteriormente já foi alvo de
discussão, inclusive, a possível incorporação de riscos regulatórios e cambiais. A utilização de
dados apenas do mercado brasileiro ou de dados internacionais ajustados é alvo de frequente
discussão entre acadêmicos e agentes de mercado. Alguns ainda consideram que o mercado
brasileiro não é maduro, carecendo de amostras com dados históricos mais longos e
consistentes. Outros autores, porém, mostram que a utilização de apenas dados domésticos já
constitui uma alternativa a ser considerada. ( Pinto & Parente 2010, Sanvicente 2012).
Os critérios adotados para cada variável ou parâmetro da fórmula para cálculo da taxa de
desconto, atualmente utilizada no Brasil para estabelecer o equilíbrio econômico-financeiro dos
contratos de concessão de rodovias federais estão na Resolução número 4.075, de 3 de abril de
2013 da ANTT.
O Poder Concedente, com uma estimativa base de custos e investimentos para a concessão, a
projeção de tráfego esperada para o período, com um prazo fixo para a concessão (normalmente
entre 25 e 30 anos) e com a TIR máxima requerida para a mesma (que é a taxa de desconto
calculada), consegue chegar em uma projeção de receitas e uma tarifa teto. A concessionária
vencedora será aquela que oferecer o maior desconto em relação a esta tarifa.
Menor Valor Presente das Receitas (Least Present Value of Revenues – LPVR)
A teoria de contratos de concessão com prazo flexível basicamente se resume ao encerramento
do contrato condicionado ao alcance de uma meta de certa variável pré-estabelecida no mesmo.
Uma dessas variáveis pode ser, por exemplo, o número de usuários de uma concessão. Assim, o
contrato se encerraria quando determinado número de usuários fosse atingido. Outra variável que
pode ser utilizada é o valor das receitas acumuladas. Quanto maior o tráfego observado, em
comparação com a estimativa original para a concessão, menor a duração da concessão.
Quando o tráfego observado é menor, maior o prazo da concessão.
A ideia é que contratos de concessão com prazo flexível possam fazer com que a concessionária
mitigue o risco de tráfego quando realizamos uma comparação com contratos de prazos
definidos. Obviamente o risco de tráfego não é completamente mitigado neste modelo, pois
quanto maior o prazo da concessão maiores também são os custos acumulados de manutenção
e operação e vice-versa. Outro ponto é que as receitas obtidas no início da concessão terão um
valor maior para a concessionária do que aquelas obtidas no fim do contrato. Dessa forma, se o
tráfego observado é maior do que o estimado o retorno obtido pela concessionária será um
pouco maior se compararmos com o contrato de concessão de prazo fixo. Em caso contrário,
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quando o tráfego observado é menor do que o estimado, o retorno obtido também será um
pouco menor.
Engel et al(1997,2001) propuseram que este modelo não fosse só utilizado para mitigar o risco de
tráfego para a concessionária, mas também, e talvez mais importante, como variável chave de
uma proposta para um contrato de concessão. Ou seja, a concessionária que oferecesse o
menor valor presente das receitas teria o direito de concessão do contrato. Este é o mecanismo
conhecido por Menor Valor Presente das Receitas (LPVR – Least Present Value of the Revenues).
O mecanismo de LPVR funciona conforme equação (7) abaixo:

Onde,
NPV0 é o valor presente líquido calculado no ano 0;
I0 é o investimento inicial estimado pela concessionária licitante;
r é o custo médio ponderado de capital (WACC) da licitante;
n é o prazo de concessão;
pi é o preço da tarifa no ano i;
qi(pi) é a estimativa de tráfego da licitante no ano i, dependendo de pi;
mi representa os custos de manutenção e de operação estimados pela licitante no ano i.
Cada concessionária licitante vai tentar ser mais competitiva possível em sua oferta, de acordo
com suas premissas econômico-financeiras para o projeto, de forma que possa ser “premiada”
com a concessão. A maneira mais “agressiva” com que cada licitante pode proceder é
estabelecer que o valor presente de suas receitas seja exatamente igual ao valor presente de
todos os seus custos, conforme a equação (8) abaixo:

O lado esquerdo da equação mostra os custos da concessão, incluindo os investimentos iniciais
e os custos de manutenção e operação, todos trazidos a valor presente. Já o lado direito da
equação mostra as receitas obtidas trazidas a valor presente. A concessão paga todos os custos
da concessionária quando o valor presente dos investimentos e custos são iguais as receitas
trazidas a valor presente. Ou seja, para que a licitante não tenha prejuízos com o projeto, o valor
presente mínimo das receitas que ela pode ofertar é o valor presente dos custos que ela estima
para a concessão.
Aqui assume-se que a inflação não existe ou cresce a uma taxa constante. O preço das tarifas
não varia em termos reais, ou seja, p não depende de t. Os contratos de concessão de rodovias
federais são, em sua grande maioria, reajustados anualmente pelo IPCA (Índice de Preços ao
Consumidor Amplo ), o que faz com que essas premissas não fiquem muito longe da realidade.
Deste modo, o mecanismo de concessão baseado no LPVR consiste em garantir a concessão
para a licitante que oferecer o menor valor presente das receitas, de modo a cobrir os seus
custos. A concessão, então, terminará quando o fluxo de receitas, em termos reais, descontadas
por uma determinada taxa de desconto, alcançar determinado nível requerido pela
concessionária. Se o tráfego observado é menor ou maior que o esperado, a duração da
concessão será estendida ou reduzida, respectivamente.
O mecanismo de prazo flexível foi utilizado pela primeira vez em 1990 no Reino Unido, no
contrato de concessão da Second Severn Bridge, onde a concessão expiraria quando um
determinado montante de receitas acumuladas, em termos reais, fosse atingido. No final dos
anos 90, no contrato de concessão da Lusoponte, em Portugal, também foi aplicado o mesmo
mecanismo. Outros países, como a Colômbia, também adotaram este mecanismo de receitas
acumuladas e não descontadas.
Um dos primeiros países a adotar o LPVR com sucesso foi o Chile, também no final dos anos 90.
A Lei Chilena de Concessão de Obras Públicas definiu como alternativa para a licitação de
concessões, a soma das receitas acumuladas, descontadas ou não, como variável econômica
principal na determinação de contratos de concessão, tanto para rodovias como para aeroportos.
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Os termos de contrato de concessão baseados no LPVR permitiam a concessionária optar por
uma taxa de desconto fixa ou variável.
Embora o mecanismo baseado no LPVR seja bastante interessante, a grande razão pela qual não
tem sido implementado com maior frequência no mundo é a forte oposição das concessionárias
quanto a este modelo de contrato. O principal motivo pela oposição a este mecanismo é que o
mesmo limita o upside de retorno para o projeto, enquanto não limita o downside. Isso acontece,
porque grande parte das legislações que regem os contratos de concessão (principalmente no
Chile, Portugal e Espanha) tendem a limitar um prazo máximo para a concessão. Ou seja,
enquanto a duração da concessão sempre pode ser reduzida, limitando o upside, ela não pode
ser estendida a partir de determinado ponto, caso o tráfego estimado seja bem menor do que o
observado, fazendo com que a concessão possa não ser rentável. Dessa forma os riscos de
upside e downside tornam-se assimétricos.
Em Vassalo (2010) temos uma simulação do LPVR para uma concessão hipotética de prazo fixo,
onde o modelo foi implementado utilizando-se uma taxa de desconto para receitas igual ao
WACC do projeto/concessão (no exemplo é igual a 7,5% a.a.) e também sem descontar as
receitas (taxa de desconto = 0%). No artigo em questão temos uma comparação com o
mecanismo de prazo fixo (na concessão em questão é de 30 anos) e, assim, o gráfico abaixo,
simulando as taxas de retorno obtidas pela concessionária em cada um dos mecanismos em
função da variação do tráfego, e em relação a taxa anual previamente estimada.

Gráfico 1
É possível notar, então, que no mecanismo LPVR (traços azul e vermelho) o upside e o downside
são menores que no mecanismo de prazo fixo (traço verde), justamente porque no LPVR há uma
diminuição do risco de tráfego. No traço vermelho há uma inclinação mais abrupta, em termos de
retorno, quando há uma variação de tráfego muito menor do que a estimada. O prazo da
concessão teria que ser estendido para mais de 30 anos, para que as receitas trazidas a valor
presente ofertada pela concessionária fossem atingidas. Apesar de ter sido implementado o
LPVR nesta concessão hipotética, como o prazo é fixo em 30 anos, a concessionária só pode
apurar o retorno obtido dentro deste prazo máximo. Por isso o potencial de upside e downside
são assimétricos neste mecanismo, quando um prazo máximo é exigido pelo Poder Concedente.
A proposta de LPVR para adequação a regulação no Brasil e que iremos discutir aqui, segue
justamente um modelo com prazo flexível, ou seja, a concessão só termina quando determinado
nível de receitas descontadas for atingido, sem determinar um prazo máximo da concessão.
Dessa forma o downside também é limitado para a concessionária.
Um ponto importante para discussão neste modelo é a taxa de desconto que o poder
concedente determinará para descontar as receitas, pois isso vai influenciar no retorno final que a
concessionará vai obter, como demonstrado no gráfico acima. Dessa forma, como ponto de
partida, podemos utilizar a metodologia atual da ANTT para o cálculo da taxa de desconto (TIR
máxima da concessão) e aplicar no modelo LPVR para o desconto das receitas.
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Na figura abaixo, como ilustração, temos o balanço econômico do modelo LPVR, com o ponto de
equilíbrio financeiro da concessão e a partir de que pontos os retornos são maiores ou menores
do que os retornos esperados.

Figura 1 (fonte:http://www.realoptions.eu/least-present-value-of-revenues/)
Conforme a figura 1 acima, o equilíbrio econômico financeiro da concessão é atingido quando o
valor das receitas descontadas se iguala ao valor dos custos totais descontados.

Figura 2 (fonte:http://www.realoptions.eu/least-present-value-of-revenues/)
Já na figura 2 temos ilustrada a duração da concessão de acordo com o tráfego observado. Caso
o tráfego observado seja maior que o estimado, a duração da concessão é menor, as receitas
esperadas são obtidas em um prazo menor, logo o retorno é maior do que o esperado. Ao
contrário, se o tráfego observado for menor do que o estimado, a duração da concessão é maior,
as receitas esperadas são obtidas em um prazo maior, logo o retorno é menor.
ESTUDO DE CASO: LPVR APLICADO A UMA CONCESSÃO RECENTE NO BRASIL –
CONCESSÃO DAS BR-060, 153 e 262.
A Concessão
Em 4 de dezembro de 2013, a companhia Triunfo venceu o leilão para administrar as BR-060, 153
e 262. O trecho possui 1.176,5 quilômetros de extensão e abrange 47 municípios. São 630,20 km
da BR-060 e da BR-153, desde o entroncamento com a BR-251, no Distrito Federal, até a divisa
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dos estados de Minas Gerais e São Paulo, e 546,30 km da BR-262, do entroncamento com a
BR-153 ao entroncamento com a BR-381, no estado de Minas Gerais. É o maior trecho já licitado
no Brasil. O contrato, com duração de 30 anos, prevê o direito de exploração da infraestrutura da
rodovia, além da prestação do serviço público de recuperação, operação, manutenção,
implantação de melhorias e ampliação de capacidade.
Para administração deste trecho a Triunfo criou a CONCEBRA – Concessionária das Rodovias
Centrais do Brasil S.A. A companhia venceu o leilão após oferecer um deságio de
aproximadamente 52% sobre a tarifa teto estabelecida pela ANTT.
Metodologia do LPVR
Conforme citado anteriormente a tarifa teto do leilão baseou-se nos custos e investimentos da
concessão e em uma TIR requerida máxima (que para este caso e para as outras concessões da
Terceira Etapa de Concessões, foi de 7,20% a.a., em termos reais), baseada no cálculo do
WACC, conforme já demonstrado na equação (1) abaixo:
WACC = E/(E+D) Re + D/(E+D) Rd (1-T)
Onde,
E – capital próprio;
D – capital de terceiros;
RE – custo de capital próprio;
RD – custo de capital de terceiros;
T – impostos sobre a renda.
Abaixo temos as premissas adotadas pela ANTT para estipular a TIR teto nas recentes
concessões:
Período considerado: janeiro de 2005 a junho de 2011
Tabela 1. Estrutura de Capital de referência proposta pela ANTT
Dívida (%)

Equity (%)

56,27%

43,73%

Tabela 2. Efeito Tributário
IRPJ

CSLL

Efeito Tributário

25,00%

9,00%

34,00%

Tabela 3. Método de cálculo das médias dos índice e ativos
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Tabela 4. Taxa média do IDKA pré 5A.Fonte Anbima e STN
IDKA PRÉ 5A
Jan/2005 a jun/2011
13,72% a.a.

Tabela 5. Prêmio de risco de mercado
Retorno do Mercado de referência ( Rm)

Taxa livre de Risco (Rf)

Prêmio de risco de mercado (RmRf)

16,93% a.a.

13,72% a.a.

3,21% a.a.

Tabela 6. Cálculo do Beta
Concessionária
s da amostra

BETA

D/E

IR

B e t a
Desala
v.

Ke(Mil R$)

Peso

ARTR3

1,08

1,66

35%

0,52

666,6

49%

CCRO3

0,62

1,78

37%

0,29

399,25

29%

TPIS3

1,47

0,73

34%

0,99

290,65

21%

Beta U

Dívida

Equity

Beta L

0,55

56,27 4 3 , 7 3 1,02
%
%

Para o cálculo do beta das empresas foi utilizada a equação (3), com os dados apresentados na
tabela 3, no período considerado. Posteriormente foi aplicada a equação (4) para cálculo do beta
desalavancado de cada empresa, considerando a relação dívida/equity de cada
empresa((Empréstimos, Debêntures)/Patrimônio Líquido) e os impostos, também com os dados
apresentados na tabela 3.Com o beta desalavancado de cada companhia, e para obtermos um
beta único representativo do setor, a equação
(6) é utilizada, com o parâmetro de ponderação sendo o capital próprio de cada empresa, nas
concessões reguladas pela ANTT. Por fim, em posse da estrutura de capital de referência, a
equação (5) é utilizada para o cálculo do beta realavancado.
Tabela 7. Custo de capital próprio
Custo de Capital próprio (CAPM)
Taxa livre de risco (Rf)

13,72%

Taxa de risco de mercado(Rm)

16,93%

Prêmio de risco de mercado(Rm)

3,21%

Beta realavancado do projeto

1,02

Prêmio de risco do projeto

3,29%

Custo de Capital Próprio nominal

17,01%

Taxa de Inflação

5,02%

Custo Real do Capital Próprio

11,42%

O custo de capital próprio é calculado através da equação (2). Com as informações da taxa livre
de risco, da taxa de risco de mercado e, consequentemente, do prêmio de risco de mercado e do
beta realavancado pela estrutura de capital sugerida pela ANTT, atingimos um custo de capital
próprio nominal. Como estamos trabalhando com as taxas em termos reais, calcula-se o custo
real do capital próprio, descontando o custo de capital próprio nominal pela inflação do período,
utilizando a metodologia da tabela 3.
Tabela 8. Custo de capital de terceiros
Custo de Capital de terceiros
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Financiamento de longo prazo

12,60%

Mercado de capitais

15,02%

Fator de ponderação de longo prazo

52,00%

Fator de ponderação - mercado de capitais

48,00%

Custo Nominal da Dívida

13,77%

Efeito Tributário

4,68%

Taxa de Inflação

5,02%

Custo Real da Dívida após impostos

3,87%

Abaixo segue equação que expressa o cálculo do custo de capital de terceiros:
Rd = x C1 + y C2 (9)
Onde,
C1 é o custo de captação via financiamento de longo prazo;
C2 é o custo de captação via emissão de debêntures (mercado de capitais);
x e y são os coeficientes que determinam os fatores de ponderação para as diferentes
modalidades de crédito mencionadas acima.
Os coeficientes x e y sugeridos pela ANTT para o cálculo do custo de capital de terceiros são de
52% e 48% para captação via financiamento de longo prazo e via emissão de debêntures,
respectivamente.
Para o cálculo do custo de financiamento de longo prazo é utilizada uma média de custo
financiamento utilizado pelo BNDES nas operações de crédito para as concessionárias da
amostra, no período considerado.
Já para o cálculo do custo de debêntures foi utilizado uma média dos preços unitários das
debêntures, que constam na tabela do mercado secundário, que são corrigidos pela taxa de
depósito interbancário – DI. A fonte destes preços é a ANBIMA – (http://www.andima.com.br/
merc_sec_debentures/merc-sec- debentures.asp. )
Dessa forma chega-se a um resultado de custo nominal da dívida. Levando-se em conta o
benefício fiscal da dívida (conforme Tabela 2), e descontando o custo de inflação, se obtém o
custo real da dívida após os impostos.
Tabela 9. WACC
WACC
Custo Real Ponderado de Capital Próprio

4,99%

Custo Real Ponderado da Dívida

2,18%

WACC

7,17%

Conforme tabela a 1, temos definida a estrutura de capital a ser utilizada. O custo real de capital
próprio e o custo real da dívida também já foram previamente calculados. Dessa forma, com a
aplicação da equação (1) – fórmula do WACC, calcula-se o WACC ponderado, que servirá como
uma proxy de WACC do setor de concessões de rodovias, em termos reais.
Como podemos ver o WACC de referência para a TIR é de 7,17% a.a., em linha com a TIR
máxima requerida (7,20% a.a.) na concessão em questão, em termos reais.
O objetivo então, é utilizar esta taxa de desconto calculada pela ANTT para aplicação no LPVR;
ou seja, será a taxa de desconto utilizada neste mecanismo para descontar as receitas projetadas
no modelo base oferecido pela ANTT, e chegar em um LPVR para o leilão de determinada
concessão.
Como dito anteriormente, o LPVR de uma determinada concessionária só fará sentido para a
mesma se as receitas descontadas pelo WACC exigido pelo poder concedente cobrirem
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minimamente todos os custos do projeto, também descontados a valor presente (evidentemente,
cada empresa ou concessionária tem seu custo de capital, que efetivamente descontará os
custos totais, ou seja, a mesma vai ofertar um LPVR no leilão que faça sentido vis-a-vis o valor
presente dos custos totais do projeto). Ou seja, quanto menor a taxa de desconto das receitas,
maior o valor presente das mesmas e maior a possibilidade de upside para a empresa/
concessionária. Neste trabalho consideramos, a princípio, a taxa de desconto exigida pelo poder
concedente para descontar as receitas igual a da empresa/ concessionária.
Para estimarmos a probabilidade de upside e downside da concessionária vencedora do leilão
faremos simulações de tráfego para o futuro, utilizando o método de Monte-Carlo. Para isso
seguimos algumas premissas.
Assumiremos que demanda de tráfego varia estocasticamente no tempo seguindo um
movimento browniano geométrico. Esta modelagem estocástica de tráfego é usual na literatura e
pressupomos que tráfego e receitas não podem ser negativos e que a volatilidade do tráfego é
constante no tempo (Brandão et al, 2012). Segue abaixo o modelo do processo estocástico para
estimativa da demanda de tráfego ao longo do tempo, representado pela equação:
dS = aSdt +sSdz (10)
Onde
dS é a variação incremental de tráfego durante um curto período dt; S é a estimativa de tráfego
inicial;
αt é a taxa instantânea de crescimento da demanda;
σs é a volatilidade do tráfego e;
dz = e dt1/2 onde e representa um ruído branco gaussiano
Considerando agora a modelagem do processo neutro ao risco (Brandão & Saraiva, 2008) - e o
prêmio de risco de tráfego a partir do movimento browniano geométrico citado anteriormente
chegamos a uma série de demanda de tráfego, que segue um processo neutro ao risco conforme
a equação abaixo:

onde:
Snt é o tráfego estimado em t; Snt+1 é o tráfego estimado em t+1;
αt é a taxa instantânea de crescimento da demanda;
σs é a volatilidade do tráfego e;
dz = e dt1/2 onde e representa um ruído branco gaussiano
O prêmio de risco de tráfego é representado pelo termo γσs. Neste trabalho consideramos este
termo como nulo; ou seja, trabalharemos com um processo estocástico “real” e não “neutro ao
risco”.
Ou seja, a projeção de tráfego depende de uma estimativa de tráfego inicial, de uma taxa de
crescimento de tráfego anual e da volatilidade de tráfego (considerada constante durante todo o
período da concessão)
Para projetarmos o fluxo de receitas, precisamos apenas estimar a tarifa que será utilizada ao
longo da concessão (em termos reais) e aplicar em conjunto com o tráfego estimado em cada
momento, calculado através modelo citado acima.
Com estas variáveis determinadas faremos n simulações com o modelo explicitado e, desta
forma, é possível estimar as probabilidades de upside e downside para a concessionária de
acordo com variação da taxa de crescimento de tráfego anual.
Resultados
Agora, temos a aplicação da metodologia do LPVR à concessão em estudo - BR-060, 153 e 262
– vencida pela CONCEBRA. Conforme explicitado acima a taxa de desconto utilizada para
descontar as receitas a partir das projeções base de receitas da ANTT é de 7,20% a.a.(conforme
cálculo da ANTT já explicitado anteriormente).
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Considerando o prazo fixo de 30 anos e esta taxa de desconto, o menor valor presente das
receitas que cobririam todos os custos da concessão seria de R$ 7,83 bilhões, conforme gráfico
abaixo onde o eixo vertical representa as receitas esperadas em R$ MM e o eixo horizontal o
prazo da concessão em anos:

Gráfico 2
Também temos no gráfico acima qual seria o LPVR, caso as receitas não fossem descontadas. O
LPVR seria de R$ 22,95 bilhões.
O upside da concessionária seria atingido quando as receitas projetadas trazidas a valor presente
fossem iguais ou superiores a R$ 7,83 bilhões e em um prazo inferior a 30 anos. O downside
ocorreria quando este valor fosse alcançado após 30 anos.
Para estimarmos a probabilidade de upside ou downside, a idéia é simular cenários possíveis
para o tráfego. Utilizaremos a equação (11), abaixo, (já explicitada na sessão anterior),
considerando γσs=0 (prêmio de risco de tráfego ).

onde:
Snt é o tráfego estimado em t; Snt+1 é o tráfego estimado em t+1;
αt é a taxa instantânea de crescimento da demanda;
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σs é a volatilidade do tráfego e;
é o processo de Wiener padrão.
Para a estimativa de tráfego inicial utilizaremos a mesma considerada pelo modelo base da ANTT
em t=0. Logo Sn0 = 91,96 milhões de veículos equivalentes.
O próximo passo consiste em estabelecer uma taxa de crescimento médio anual de tráfego para
a concessão para servir como cenário base de crescimento de tráfego – taxa instantânea de
crescimento da demanda. A ANTT usa uma taxa equivalente ao crescimento do PIB para
projeção anual de tráfego. Através de uma metodologia própria, a ANTT calcula um valor de
crescimento médio de 2,5% a.a., no longo prazo. De acordo com as projeções de tráfego para
esta concessão, o crescimento médio ficou em torno de 2,34% a.a., em linha com o crescimento
esperado de PIB no longo prazo, sendo a que utilizaremos no modelo. Logo αt = 2,34% a.a.
Para a volatilidade do tráfego utilizaremos o valor de 8% a.a. constante ao longo dos anos
(Brandão et al, 2012). Com estes parâmetros do modelo conhecidos é possível estimar a tarifa,
em termos reais, para a projeção das receitas futuras. A ideia é utilizar a tarifa teto estipulada pela
ANTT para cada praça de pedágio e fazer uma média ponderada levando-se em conta a
quantidade de veículos equivalentes totais de cada praça de pedágio até o final da concessão
( levando-se em conta a duração da concessão de 30 anos e o modelo base da ANTT ). Dessa
forma, chegamos a uma tarifa média de R$ 6,25.
São traçados então, via simulação de Monte-Carlo, 1000 cenários com as projeções das receitas
descontadas a valor presente - dessa forma podemos calcular a probabilidade de upside e
downside da concessionária em cada cenário de tráfego. As simulações são efetuadas a partir
das variações na taxa instantânea de crescimento da demanda, cuja premissa base é de 2,34%
a.a.
Abaixo temos alguns resultados obtidos nas simulações:

- αt = 2,34%: - probabilidade de upside =59,60%( premissa base )

-

Gráfico 3
- αt = 3,34%: - probabilidade de upside =79,60% ( + 1% sobre a premissa base )
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Gráfico 4
3- αt = 4,34%: - probabilidade de upside =91,00%( + 2% sobre a premissa base )

Gráfico 5
αt = 1,34%: - probabilidade de upside =38,20%( - 1% sobre a premissa base )
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Gráfico 7
αt = 0,34%: - probabilidade de upside =19,90%( -2% sobre a premissa base )

Gráfico 8
O upside ocorre quando a concessionária alcança o LPVR antes do prazo previsto. Neste caso,
como estamos comparando concessão com prazo fixo e prazo variável, a concessionária alcança
este valor de R$ 7,83 bilhões antes de 30 anos.
Uma das vantagens do LPVR é que o risco de tráfego é dividido com o Poder Concedente. Caso
as premissas de tráfego forem inferiores as estimadas, a concessão pode ser estendida. A
concessionária obtém um retorno menor, porém consegue atingir as receitas previstas no
contrato. O upside é limitado também, já que a concessão se expira no momento em que a
concessionária atinge as receitas previstas, impedindo que a concessionária aufira ganhos
extraordinários.
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Já em uma concessão com prazo fixo, o risco de tráfego é todo da concessionária. Se em 30
anos a concessionária não recuperar todo seu investimento e seus custos devido a um tráfego
menor que o estimado a concessionária “arca” com o prejuízo. Porém, caso o tráfego seja maior
do que o estimado o upside é bem maior também.
Alterando a premissa de volatilidade de tráfego, que neste trabalho adotamos como 8% a.a.,
para uma volatilidade menor, a probabilidade de upside torna-se maior, caso o tráfego seja maior
que o estimado, porém a probabilidade de upside é menor em caso de tráfegos menores que o
estimado. Porém, se ajustarmos para uma volatilidade maior, a probabilidade de upside é menor
para tráfegos maiores do que os estimados e é maior para tráfegos menores que os estimados
(comparando-se com a premissa de volatilidade de 8% a.a.).
O exercício de se fazer simulações de tráfego a partir de algumas premissas, tal qual realizado
neste trabalho, também pode servir de base para que o governo defina um prazo máximo para a
concessão – a despeito desta ser uma das críticas das concessionárias ao LPVR, entendemos
que esta duração, no contexto deste mecanismo, pode ser calibrada de maneira mais robusta a
partir do uso da simulação de Monte-Carlo. Vale notar que não há uma metodologia proposta
para a definição do prazo máximo dentro da literatura. Hoje as concessões tem prazos que
variam entre 25 e 30 anos. Normalmente um prazo de 25 anos é definido, em detrimento a 30
anos, pois nesta concessão específica há uma expectativa de tráfego e consequentemente de
receitas maiores relativamente a uma concessão de 30 anos.
CONCLUSÕES
Neste trabalho apresentamos o LPVR como uma metodologia alternativa para o atual modelo de
concessões rodoviárias apresentadas nos recentes leilões. Aplicamos a mesma para a
concessão das BR´s- 060, 153 e 262 – vencida pela CONCEBRA no final do ano de 2013 e cujo
contrato foi efetivamente assinado em janeiro de 2014.
Este modelo tem como maior objetivo, mitigar o risco de tráfego, que no atual modelo é todo
alocado a concessionária. Aqui consideramos como a taxa de desconto do LPVR (que é a
calculada pelo governo para descontar as receitas) igual ao WACC da concessionária. Esta taxa
de desconto nunca pode ser maior que o WACC da empresa vencedora da concessão, pois caso
contrário, a concessionária não terá o incentivo de que o tráfego aumente nesta concessão (já
que a taxa de desconto das receitas será maior do que a taxa de desconto dos custos do
projeto, fazendo com que seja mais difícil que o valor presente das receitas se iguale ao valor
presente dos custos).
Apesar de quanto menor a taxa de desconto exigida pelo Poder Concedente para descontar as
receitas, maior o risco de tráfego alocado para a concessionária (e também a possibilidade de um
upside maior), no LPVR, a alocação deste risco é muito menor se comparado com o modelo de
prazo fixo.
Apesar deste modelo já ter sido adotado em alguns países, ele ainda é pouco utilizado, pois há
uma resistência grande das concessionárias frente ao mesmo. Isto ocorre porque a maioria das
propostas deste modelo vem com um prazo fixo máximo. Ou seja, os riscos de upside e
downside tornam-se assimétricos. Ao contrário do que foi apresentado neste trabalho, em que
estes riscos tornam-se simétricos quando implementamos que a concessão só se expira quando
as receitas trazidas a valor presente requerida pela concessionária são atingidas, mesmo que isto
signifique uma redução ou extensão do prazo estimado para a concessão.
Porém, acreditamos que uma metodologia baseada em simulações de tráfego, tal qual a
implementada neste trabalho, pode ser utilizada pelo Poder Concedente num momento que
antecede os leilões de concessões, caso a ideia do mesmo seja definir um prazo máximo da
concessão de maneira menos arbitrária, criando meios, assim, de obter-se um prazo máximo
provável em que as receitas requeridas sejam atingidas. Hoje a maioria das concessões
rodoviárias tem um prazo fixo de 25 e 30 anos, sem que haja uma metodologia que dê suporte a
definição dos mesmos.
Por fim, vale destacar a utilização clássica do LPVR como ferramenta útil na definição da
concessionária vencedora em determinado leilão. Trata-se de uma alternativa a ser considerada
no desenho de concessões em nosso país, como contraponto ao mecanismo atual, de prazo fixo
e onde é declarada vencedora a concessionária que oferecer o maior desconto em relação a
tarifa-teto. A metodologia LPVR, caso implementada de maneira adequada – incluindo uma
calibragem robusta do prazo máximo, tal qual sugerimos neste trabalho, a partir da simulação de
Monte-Carlo – surge como possibilidade a ser considerada pelos poderes concedentes, num
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momento em que são recorrentes as notícias relativas a atrasos em obras rodoviárias dentro do
regime de concessões atualmente praticado em nosso país.
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RESUMO
O objetivo desse trabalho é mostrar como evoluiu a normatização sobre o tema hidrometração
individualizada, bem como tem o intuito de mostrar como a individualização da hidrometração
evoluiu em condomínios no Distrito Federal.
Palavras-chave: hidrometração individualizada, economia.
INTRODUÇÃO
A Lei Federal Nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, que instituiu a Política Nacional de Recursos
Hídricos trouxe a cobrança pelo uso dos recursos hídricos como um dos principais instrumentos
para fomentar o consumo racional da água com o objetivo de assegurar à atual e às futuras
gerações a necessária disponibilidade de água.
Com o crescimento demográfico e o aumento da renda das famílias – segundo o IPEA¹ entre
2001 e 2011, os 10% mais pobres do país tiveram um crescimento de renda acumulado de
91,2% – tem-se consequentemente um aumento do consumo de água. Se no passado a
preocupação com a disponibilidade hídrica se concentrava em regiões áridas do País, hoje a
preocupação com o uso racional da água é um tema mundial independente da aparente
disponibilidade hídrica, regiões como São Paulo, por exemplo, tem sofrido com a pressão sobre
o sistema de abastecimento de água potável.
A hidrometração individualizada em condomínios vem no sentido de fomentar o consumo
racional da água por meio da cobrança exata de cada unidade, fazendo com o que o proprietário
se torne mais consciente, pagando um valor socialmente justo pelo uso da água fornecida.
METODOLOGIA
Foram analisadas as legislações do DF relacionadas ao tema, bem como compilados os dados
referentes à quantidade de unidades habitacionais que aderiram à hidrometração individualizada
no Distrito Federal desde 2006, além disso, foram analisados em paralelo dois indicadores do
SNIS – Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – quais sejam: AG008 - Volume de
Água Micromedido e AG010 - Volume de Água Consumido.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A Lei Distrital nº 3.557/2005 tornou obrigatória a instalação de hidrômetro individualizado para
cada unidade habitacional, nas edificações verticais residenciais e nas de uso misto e nos
condomínios residenciais do DF. Sendo que, as edificações habitacionais e de uso misto já
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existentes, teriam o prazo de cinco anos para proceder com a instalação individualizada dos
hidrômetros, contados da data da publicação da Lei, ou seja, até 19 de janeiro de 2010.
O Decreto nº 26.535, de 17 de janeiro de 2006 e o Decreto nº 26.742, de 20 de abril de 2006
regulamentaram a referida Lei. Entre outros pontos restou definido que a partir de agosto de
2006, todos os projetos de edificação deveriam obedecer às condições estabelecidas na Lei nº
3.557/2005, os procedimentos e a documentação necessária para a individualização no caso das
edificações já existentes, anteriores a agosto de 2006, e que caberia a ADASA, estabelecer as
disposições técnicas relacionadas à instalação de hidrômetros individuais.
A ADASA, por sua vez, publicou a Resolução Nº 175, de 19 de dezembro de 2007, considerando
a necessidade de adequar os procedimentos para instalação, estabeleceu, entre outros pontos, a
obrigatoriedade de envio de declaração a ADASA de implantação da hidrometração
individualizada, no prazo de 15 dias, após a conclusão da obra, bem como da decisão da
assembleia geral, para apreciação e homologação, da justificativa de inviabilidade de
implantação de projeto de hidrometração individualizada.
A Lei nº 4.126, de 02 de maio de 2008, suprimiu o parágrafo único do art. 6º da Lei nº 3.557,
acrescentando ao mesmo artigo os §§ 1º, 2º e 3º, com novas redações, no sentido de, caso
decidido em assembleia geral de condôminos ou órgão equivalente pela inviabilidade técnica e/
ou econômica de instalação de hidrômetros individuais, optar, dentro do prazo inicial, por formas
alternativas de medição individual de consumo de água, uma vez aprovadas pela CAESB.
Tendo em vista a necessidade de adequar o disposto na Resolução ADASA Nº 175/2009, às
alterações introduzidas na Lei Nº 4.126/2008, a ADASA publicou a Resolução Nº 99, de 16 de
novembro de 2009.
A Lei Nº 4.383, de 28 de julho de 2009, também alterou a Lei Nº 3.557/2005 e por sua vez, definiu
que o condomínio ou empreendedor poderia optar pelo modelo de hidrometração normatizado
pela concessionária ou por outro modelo tecnológico de hidrometração individualizada em que o
serviço de leitura e rateio da fatura seja feito pelo próprio condomínio. A alteração mais
significativa que a Lei nº 4.383/2009 ocasionou, foi a prorrogação do prazo inicial, que passou a
ser 19 de janeiro de 2015.
Considerando o disposto na Lei Distrital Nº 3.557/2005, com a alterações introduzidas pela Lei Nº
4.383/2009, a ADASA publicou a Resolução Nº 15, de 10 de novembro de 2011, que atualmente
estabelece os procedimentos e condições gerais para a instalação de hidrômetros
individualizados para cada unidade nos condomínios verticais residenciais e de uso misto
localizados no Distrito Federal.
Além de atualizar as regulamentações sobre o referido tema, a ADASA ainda procurou promover
a individualização das instalações hidráulicas por meio de ações publicitárias como folders e
cartilhas entregues aos condomínios.
Desde o advento da legislação distrital com a obrigatoriedade, percebe-se, pela Tabela 1, que a
princípio a adesão à individualização foi mais lenta, e que próximo ao fim do primeiro prazo
concedido para a implantação da hidrometração, houve um aumento na adesão dos usuários
pela medição individualizada.
Tabela 1 – Número de unidades que aderiram à hidrometração individualizada no DF por ano.
Ano
Quantidade de
unidades
individualizada
s

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

To t a l
Geral

1.332

5.839

10.89
8

16.75
7

15.49
6

7.99
8

4.380

5.66
3

5.021

73.384

Analisando paralelamente os dados do SNIS nota-se que, conforme a Tabela 2, entre 2006 e
2007 houve um salto na porcentagem de volume de água micromedido em relação ao volume
total de água consumido, mantendo-se em níveis altos desde então.
Tabela 2 – Informações do SNIS sobre volume de água micromedido.
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Ano de
Referência

AG008 - Volume de
água micromedido
(1.000 m³/ano)

AG010 - Volume de
água consumido
(1.000 m³/ano)

Porcentagem de
volume de água
micromedido

2013

184.477,00

185.916,00

99,2
3

2012

178.683,00

179.577,00

99,5
0

2011

175.499,00

176.569,00

99,3
9

2010

172.016,00

173.125,00

99,3
6

2009

161.006,00

162.323,00

99,1
9

2008

156.118,89

157.267,42

99,2
7

2007

156.365,71

157.671,71

99,1
7

2006

131.655,10

143.160,00

91,9
6

Embora tenha havido um aumento da quantidade de unidades individualizadas quando da
proximidade com o fim do primeiro prazo concedido para a realização da hidrometração
individualizada, é possível notar que a quantidade de individualizações continuou em patamar
elevado pelos anos seguintes mesmo com a prorrogação do prazo até 2015.
Nota-se ainda, pela Tabela 3, que as áreas mais antigas da cidade, como Brasília, Cruzeiro,
Guará e Taguatinga tiveram um grande número de unidades individualizadas, mesmo com a
flexibilização da obrigatoriedade para as edificações consideradas já existentes.
Tabela 3 – Quantidade de hidrometrações individualizadas no DF por RA’s.
R

e

g

i ã o
Administr
ativa RA

A N
O

T O T A L
GERAL

200 200
6
7

200
8

200
9

201
0

201 201
1
2

201 201
3
4

Águas Claras

205

793

1895

3897

5964

2515

2051

1784

693

19797

Brasília

233

947

2441

3044

2102

1463

1301

1640

1016

14187

Ceilândia

0

102

162

127

340

38

98

365

193

1425

Cruzeiro

417

1070

1461

986

287

86

52

26

89

4474

Estrutural

0

0

0

0

6

Gama

64

1048

240

500

957

429

147

102

389

3876

Guará

0

302

919

1959

1317

1370

212

422

414

6915

Recanto das Emas

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Itapoã

0

0

0

0

0

0

0

0

56

Lago Norte

0

133

136

164

0

0

0

Lago Sul

0

0

6

0

0

0

0

Núcleo Bandeirante

0

31

162

247

137

15

944

Octognal

0

0

388

218

Paranoá

0

0

45

0

0

739
0

0

97
0

76

306
0
116

13

0

33

6

0
56
1269
6

0

0

0

0

606

39

8

0

28

312
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Planaltina

0

0

22

0

Riacho Fundo

0

0

35

6

São Sebastião

0

25

Samambaia

152

Santa Maria

0

0
18

0

0

25

0

0

0

47

2

0

25

41

127

0

0

0

0

25

178

759

685

1166

299

286

500

597

0

26

130

139

112

54

14

68

7

550

Sobradinho I e II

0

0

132

286

199

175

26

58

88

964

Sudoeste

48

0

276

2149

637

69

37

228

3444

Taguatinga

213

1184

1689

1686

1878

1257

499

1092

9650

Vicente Pires

0

0

0

13

1089
8

1675
7

TOTAL ANO

1332 5839

0
1549
6

0
152

0

0

0

69

7998

4380

5663

5021

4622

82
73384

CONCLUSÃO
Diante do exposto, nota-se que a competência atribuída a entidade reguladora do DF - Adasa, foi
de fundamental importância no estabelecimento das disposições técnicas relacionadas à
instalação de hidrômetros individuais nas edificações verticais e nas de uso misto e nos
condomínios residenciais locais, vez que, os projetos de instalações hidráulicas individuais
devem obedecer ao que dispõe a Adasa, que é responsável pela regulação e fiscalização da
prestação do serviço público de abastecimento de água e esgotamento sanitário no DF.
Nesse sentido, muito embora houvesse legislação obrigando à realização da hidrometração
individualizada, mesmo nas regiões administrativas (RA’s) mais antigas, onde os condomínios
poderiam optar pela não individualização, houve uma grande adesão à medição individualizada.
Pode-se inferir desse fato que a experiência daqueles que logo optaram pela micromedição teve
influência positiva na tomada de decisão por outros condomínios de aderirem a individualização
de suas instalações hidráulicas. Por influência positiva é possível que se entenda por uma
economia nas contas de água, afinal se não houvesse essa economia ou se não fosse
significativa é provável que os condomínios aptos a não realizar a hidrometração individualizada
não empreenderiam uma obra que gera gastos. Os dados do SNIS mostram que os níveis de
hidrometração individualizada mantiveram-se altos mesmo com o crescimento demográfico,
infere-se portanto que as legislações, e, ações da Agência Reguladora no sentido de promover a
individualização das instalações hidráulicas, sobre o referido tema estão sendo eficazes.
Desta forma é imperativo notar que a hidrometração individualizada cumpre seu papel de tornar o
usuário de recursos hídricos mais consciente do uso racional da água, sanando a injustiça
constatada quando há cobrança global, proporcionando redução significativa no consumo
individual e até mesmo a manutenção das reservas hídricas existentes, garantindo assim,
abastecimento em quantidade, continuidade, qualidade e preços compatíveis e justos.
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RESUMO
A prestação do serviço de distribuição de energia elétrica é considerada uma atividade de
elevada periculosidade, o que requer das empresas que a exploram maior atenção com a
segurança dos seus trabalhadores. No Brasil, tal prestação é considerada serviço público
prestado mediante assinatura de contrato de concessão/permissão. Dessa forma, o contrato
impõe ao agente detentor da titularidade do contrato a obrigação de prestar serviço adequado de
distribuição de energia elétrica, considerando aspectos de segurança. Para fins de
acompanhamento dos níveis de segurança prestado pela distribuidora, a Agência Nacional de
Energia Elétrica (ANEEL) estabeleceu indicadores de desempenho em 2009, os quais são
apurados mensalmente pela empresa e, periodicamente, enviados à ANEEL. Com a finalidade de
acompanhar e avaliar a segurança nas distribuidoras no Brasil, este trabalho apresenta um breve
histórico da regulação sobre os aspectos da segurança. Em seguida, a comparação do cenário
internacional de segurança do trabalho com o brasileiro. E, por fim, a análise dos indicadores de
segurança do trabalho e da população das distribuidoras brasileiras. Os resultados revelaram que
as distribuidoras nacionais têm apresentado desempenhos distintos, fato que indica que os
problemas não são generalizados no Brasil.
Palavras-chave: Segurança do Trabalho e População, Serviço Adequado, Indicadores de
Desempenho.
INTRODUÇÃO
Os acidentes no setor elétrico podem ocorrer com os trabalhadores no ambiente da empresa e
também fora do ambiente empresarial. Em ambos os casos, tais acidentes são classificados
como acidentes do trabalho. Para esses acidentes, a legislação nacional criou uma série de
regulamentos que, de forma geral, disciplinam as obrigações e reponsabilidades de empregados
e empregadores.
Os acidentes também podem atingir cidadãos comuns quando do consumo de bens ou de
serviços colocados à sua disposição, além das situações associadas aos casos fortuitos.
Atividades econômicas ou serviços que possuem altos índices de acidentes envolvendo os
cidadãos normalmente estão associados à abrangência do serviço ou à sua periculosidade.
Como exemplo, podemos citar o transporte rodoviário e a prestação do serviço de distribuição
de energia elétrica.
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Além da visão social, percebe-se uma visão econômica na questão da segurança que afeta
diretamente as empresas. A perda econômica pode ocorrer pela redução da produtividade e,
consequente, redução do lucro, pelo aumento do custo administrativo ou judicial, pelos
afastamentos de trabalhadores e pelos impactos negativos na imagem da empresa.
Nesse sentido, este trabalho mostra um levantamento da situação da segurança do trabalho e da
população no setor de distribuição de energia elétrica, como também aspectos regulatórios sobre
o assunto.
HISTÓRICO DA REGULAÇÃO DE SEGURANÇA DO TRABALHO E DA POPULAÇÃO NA
DISTRIBUIÇÃO
A Lei nº 8.987/1995 dispôs sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços
públicos. Essa Lei definiu o conceito de serviço adequado como aquele que satisfaz as
condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade,
cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.
No Brasil, a distribuição de energia elétrica é considerada serviço público prestado mediante
assinatura de contrato de concessão/permissão. Com isso, o contrato impõe ao agente detentor
da titularidade do contrato a obrigação de prestar serviço adequado de distribuição de energia
elétrica, considerando aspectos de segurança. Como a distribuição de energia elétrica é uma
atividade regulada, destaca-se o papel da ANEEL no assunto Segurança.
Até 2009, a regulação da segurança no Brasil limitava-se ao acompanhamento dos indicadores
pela própria distribuidora, à fiscalização técnica periódica da ANEEL e à pesquisa de satisfação
dos consumidores sobre as orientações quanto ao tema da segurança. Tais medidas não
proporcionavam transparência da situação geral das distribuidoras. Nesse sentido, a
regulamentação da segurança no setor de distribuição de energia elétrica iniciou um processo de
acompanhamento e publicidade de informações relacionadas à segurança do trabalho e das
instalações com publicação da Resolução Normativa nº 395/2009. Esse regulamento aprovou a
Revisão 1 do Módulo 4 dos Procedimentos de Distribuição – PRODIST (ANEEL, 2009), o qual
estabeleceu que as distribuidoras devem realizar o acompanhamento e enviar à ANEEL os
indicadores de segurança do trabalho e de suas instalações. O PRODIST também estabeleceu a
periodicidade de apuração mensal com envio anual dos indicadores até 10 de abril de cada ano.
O primeiro encaminhamento dos indicadores pelas distribuidoras à ANEEL ocorreu em 2010 com
os registros de segurança do ano anterior (2009). Os indicadores são publicados na página
eletrônica da ANEEL (www.aneel.gov.br) (ANEEL, 2015).
Salienta-se que os dispositivos constantes do PRODIST aplicam-se tão somente às
distribuidoras de energia elétrica. Assim, a apuração, o acompanhamento e a publicação dos
indicadores estabelecidos neste artigo observam apenas os eventos ocorridos no âmbito da
distribuição, ou seja, das instalações elétricas de propriedade de distribuidoras até o ponto de
entrega das unidades consumidoras. Portanto, apenas situações de acidentes ocorridas nas
instalações da distribuidora foram contempladas.
Cabe destacar que nos demais segmentos do setor elétrico, ou seja, geradoras, transmissoras e
comercializadoras não há regulamentação específica similar à existente no setor de distribuição.
CENÁRIO NACIONAL VERSUS CENÁRIO INTERNACIONAL
Para traçar o panorama acerca da segurança do trabalho no setor de distribuição de energia
elétrica, realizou-se uma pesquisa bibliográfica com o intuito de coletar informações de acidentes
elétricos em contexto nacional e internacional.
A quantidade de informações públicas encontrada foi bastante limitada. A principal fonte
internacional referente à segurança do trabalho foi da Agência denominada Bureau of Labor
Statistics – BLS (BLS, 2013), instituição vinculada ao Departamento de Trabalho dos Estados
Unidos. O BLS é responsável por monitorar, dentre outros, as condições de trabalho dos diversos
setores econômicos. Anualmente, a BLS elabora o documento National Census of Fatal
Occupational Injuries, o qual reporta diversas estatísticas sobre acidentes fatais nos Estados
Unidos. Em particular, a Figura 1, extraída do relatório publicado em 22/8/2013, ilustra o
número de acidentes de trabalho que resultaram em óbito dos trabalhadores e também a taxa de
frequência de acidentes fatais apurados por atividade econômica no ano de 2012.
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Figura 1 - Número e taxa de acidentes de trabalho fatais registrados na indústria norte-americana
em 2012 (Fonte: BLS).
Segundo dados publicados pelo BLS, o número total de mortes contabilizadas nos Estados
Unidos em 2012 foi igual a 4.383. Ao analisar o número de acidentes fatais de trabalhadores,
verifica-se que as empresas de energia elétrica, contempladas na categoria utilities, possuem
menos óbitos do que setores com atividades intrinsicamente menos perigosas como, por
exemplo, atividades financeiras e educacionais.
No Brasil, o órgão responsável pela supervisão das ações e atividades de inspeção do trabalho
na área de segurança e saúde é o Ministério do Trabalho e Emprego – MTE. Na Figura 2
apresenta-se o número de morte de trabalhadores por atividade econômica extraídos do MTE.
Nota-se, pela Figura 2, que as empresas do setor de energia elétrica e gás, juntas, totalizaram um
número de óbitos (25) significativamente inferior às atividades consideradas menos perigosas,
tais como: educação (128), alojamento e alimentação (200). Mais ainda, o setor de energia
elétrica encontra-se muito distante dos segmentos da economia considerados mais críticos em
termos de acidentes fatais como, por exemplo, indústria de transformação (1.408), administração
pública, defesa e seguridade social (1.388) e construção (675).
INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO

1.408

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DEFESA E SEGURIDADE SOCIAL

1.388

COMÉRCIO; REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS

943

TRANSPORTE, ARMAZENAGEM E CORREIO

708

CONSTRUÇÃO

675

ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES
351

ALOJAMENTO E ALIMENTAÇÃO
SAÚDE HUMANA E SERVIÇOS SOCIAIS

200
177
128

EDUCAÇÃO

118

OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS

116

ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS
ATIVIDADES FINANCEIRAS, DE SEGUROS E SERVIÇOS RELACIONADOS

113

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

81

ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E…

67

Total de Mortes = 6.542

27
ARTES, CULTURA, ESPORTE E RECREAÇÃO
ELETRICIDADE E GÁS

25
16

ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS
ORGANISMOS INTERNACIONAIS E OUTRAS INSTITUIÇÕES… 1

Figura 2 – Número de mortes por atividade econômica no Brasil em 2012 (Fonte: MTE).
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Nota-se uma diferença razoável entre o quantitativo total de acidentes fatais no Brasil (6.542) e
nos Estados Unidos (4.383). Essa diferença é mais evidente se forem considerados os universos
de trabalhadores expostos nos dois países. Contudo, não se verifica a mesma proporção de
mortes entre utilities (22) e eletricidade e gás (25).
Além disso, o setor de energia elétrica, em ambos os países, encontra-se entre a gama de
atividades econômicas que registraram menor número de acidentes fatais, mesmo com o
elevado risco intrínseco à prestação do serviço de eletricidade. Esse aspecto não significa que o
setor elétrico encontra-se próximo da situação adequada, na qual o número de acidentes fatais
seria zero, mas apenas que as empresas de energia elétrica apresentam dados de segurança do
trabalho menos críticos do que outros segmentos da economia.
Vale a pena destacar que essa constatação fundamenta-se em uma massa de dados limitada e,
muitas vezes, apurada segundo regras distintas. A título de ilustração, enquanto alguns países
incorporam acidentes leves aos indicadores de segurança, outros os contabilizam de forma
idêntica aos acidentes graves, podendo gerar diferenças que dificultam a comparação direta.
Outro exemplo que ilustra a dificuldade de comparação das bases de dados obtidas para este
estudo está descrito a seguir. O número de mortes de funcionários próprios e terceirizados
apurados pela ANEEL em 2012, totaliza 59 óbitos, enquanto o MTE registrou 25 mortes no setor
de eletricidade e gás juntos. Apesar de o MTE utilizar um universo amostral (segmento de
geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, além de empresas do setor de gás)
superior à ANEEL (somente as distribuidoras e suas terceirizadas), o número de mortes de
trabalhadores registrados pelo MTE é menos da metade do valor computado pela ANEEL.
Com base no exposto, fica evidente que tanto a quantidade quanto a qualidade dos dados
relativos à segurança do trabalho são fatores limitantes para uma comparação mais precisa e
detalhada. Além disso, não foram encontrados dados internacionais sobre o número de mortes
da população envolvendo a rede de distribuição.
SEGURANÇA NO SETOR DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA BRASILEIRO
Esta seção analisa a evolução dos indicadores da ANEEL referentes à segurança do trabalho
entre 2009 e 2013 no segmento de distribuição de energia elétrica, tendo por ponto de
comparação os números correspondentes a outras entidades, em particular: a Fundação
COGE11 e o MTE.
Como já relatado anteriormente, as informações da ANEEL sobre segurança são provenientes do
envio dos indicadores pelas distribuidoras de energia elétrica, conforme o PRODIST. Assim, os
dados da ANEEL, objeto desta seção, contemplam apenas as distribuidoras de energia elétrica.
Cabe ressaltar que os indicadores de segurança apurados pelas distribuidoras referem-se
somente às ocorrências verificadas na rede de distribuição de energia elétrica, isto é, até o ponto
de entrega. Isso porque o ponto de entrega consiste na fronteira entre o sistema elétrico da
distribuidora e a unidade consumidora, de modo que o consumidor é responsável por garantir a
adequação técnica e a segurança das suas instalações internas. Dessa forma, acidentes elétricos
ocorridos no interior das unidades consumidoras não compõem os indicadores de segurança
apurados pelas distribuidoras de energia elétrica.
Número de mortes de funcionários próprios e terceirizados
A exposição sobre a situação no sistema de distribuição é avaliada mediante informações sobre
o número de mortes de funcionários, sejam eles próprios ou terceirizados.
Com isso, na Figura 3 apresenta-se o histórico das mortes decorrentes de acidentes de trabalho
envolvendo os funcionários que atuam na área de distribuição de energia elétrica. Os dados
contemplam mortes de funcionários pertencentes ao quadro próprio da distribuidora, como
também dos trabalhadores terceirizados. O gráfico destaca os números registrados em cada
região do Brasil no período de 2009 a 2013. Cabe ressaltar que os dados advêm de compilações
dos indicadores de segurança extraídos da página da ANEEL.

A Fundação Comitê de Gestão Empresaria - COGE, entidade jurídica de direito privado sem fins
lucrativos, é constituída por 67 empresas do setor elétrico, responsáveis pela geração, transmissão e
distribuição de mais de 90% da energia elétrica.
1
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Figura 3 – Número de mortes de funcionários em cada região do Brasil (2009-2013) (Fonte:
ANEEL).
Nota-se que o número absoluto de mortes de funcionários do segmento de distribuição de
energia elétrica encontra-se praticamente estável, com tendência de queda a partir de 2010.
Entretanto, é importante ressaltar que as redes elétricas estão em contínua expansão, o que
demanda um número maior de funcionários e implica, por conseguinte, maior número de horas
de exposição ao risco. Dessa forma, o número de mortes de funcionários por hora de exposição
ao risco no Brasil está diminuindo, o que representa um avanço no quesito de segurança do
trabalho no setor elétrico. Esse aspecto será abordado em detalhes no item “B) Taxas de
frequência e gravidade”.
A Figura 3 ilustra também a situação das cinco regiões do Brasil no que se refere ao número de
mortes de funcionários. As regiões Sul, Sudeste e Nordeste apresentam os maiores registros de
mortes envolvendo funcionários no período de 2009 a 2013, uma vez que possuem maior
extensão de rede elétrica.
As constatações acima dizem respeito ao quadro total de funcionários das distribuidoras de
energia elétrica. Considerando que há funcionários do quadro próprio e terceirizado das
distribuidoras, apresentam-se na Figura 4 os registros segregados de mortes registradas no
período de 2009 a 2013.

Mortes de Funcionários - Brasil

8
19
4

8
12

71
58

58

51
35

2009

2010

Mortes de Funcionários Terceirizados - Brasil

2011

2012

2013

Mortes de Funcionários Próprios - Brasil

Figura 4 – Número de mortes entre funcionários próprios e terceirizados (2009-2013) (Fonte: ANEEL).
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Observa-se que o número de mortes envolvendo funcionários próprios é inferior aos registrados
com trabalhadores terceirizados. Alguns estudos (DIEESE, 2010 e 2011) apontam razões que
podem explicar tal diferença. Em geral, as empresas terceirizadas não empregam o mesmo rigor
quanto à segurança dos seus funcionários, não lhes oferecendo, muitas vezes, equipamentos de
segurança adequados e de boa qualidade, treinamentos regulares, exames periódicos, adoção
de procedimentos operacionais e até mesmo aplicação de punições para os funcionários que
desobedecem as normas de segurança. Ademais, o excesso de horas trabalhadas é outro fator
que contribui para a ocorrência de acidentes fatais. Também se verifica que as atividades de
maior risco são executadas, geralmente, por funcionários terceirizados. Assim sendo, os estudos
apontam que esses fatores, aliados à falta de remuneração adequada, implicam elevadas taxas
de rotatividade no setor, de modo que os trabalhadores terceirizados não desenvolvem
qualificação técnica satisfatória. Como conclusão desses estudos, os funcionários terceirizados,
em geral, são mais expostos ao risco de acidentes em relação aos funcionários próprios.
Por outro lado, os registros de mortes de funcionários próprios são menores, pois as exigências
de cumprimento de normas internas de segurança, geralmente, são mais rígidas. Há
obrigatoriedade de exames periódicos para todos os seus funcionários, sendo feito um
acompanhamento mais cuidadoso daqueles que trabalham em áreas de risco. Em geral, são
oferecidos aos funcionários próprios treinamentos regulares, constantes campanhas internas,
jornadas de trabalho adequadas e uso de equipamentos de segurança adequados.
Um aspecto importante acerca dos acidentes fatais de funcionários refere-se às discrepâncias
dos dados apurados entre as instituições que acompanham essas informações. Além das
informações recebidas pela ANEEL, a Fundação COGE tem acompanhado o histórico de
acidentes fatais no setor elétrico por mais de 20 anos, como pode ser observado na Figura 5.

Figura 5 – Número de mortes envolvendo funcionários próprios e terceirizados (Fonte: Fundação
COGE, 2013).
Apesar de os dados provenientes da Fundação COGE serem distintos da ANEEL, percebe-se que
há uma diferença expressiva entre o número de mortes envolvendo os funcionários próprios e os
terceirizados, também verificado nos dados da ANEEL. A Figura 5 demonstra, inclusive, que tal
diferença está aumentando nos últimos anos.
Com relação à divergência dos dados de acidentes fatais de trabalho, a Tabela 1 apresenta
informações coletadas por algumas instituições que apuram estatísticas referentes ao setor
elétrico. Mais especificamente, essa tabela reporta o número de mortes de funcionários
registrado no ano de 2012.
Tabela 1 – Número de mortes de funcionários registradas em 20122 .
MTE (GTD)

FUNCOGE (GTD)

ANEEL (D)

25

67

59

GTD refere-se aos segmentos de Geração, Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica. D refere-se ao
segmento de Distribuição de Energia Elétrica.
2
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Ao analisar os dados apresentados na Tabela 1, verifica-se uma diferença significativa entre os
registros de mortes de funcionários. Essa discrepância de dados relativos à segurança do
trabalho é fator limitante na construção de um diagnóstico preciso do cenário atual. Dessa forma,
torna-se relevante aprimorar a coleta e validação das informações de segurança, de modo a se
caracterizar a real situação das distribuidoras de energia elétrica em termos de segurança do
trabalho.
Retornando à análise dos dados de segurança do trabalho, é possível estratificar os indicadores
de acidentes fatais por concessionária de distribuição, conforme ilustrado na Figura 6. Essa
figura reporta o número médio de mortes de trabalhadores verificado no período entre 2009 e
2013.

Figura 6 - Mortes da força de trabalho (média 2009-2013) (Fonte: ANEEL).
Pela Figura 6 é possível constatar que algumas distribuidoras não registraram, em cinco anos de
amostra, nenhuma morte no quadro de funcionários, o que pode significar algum tipo de
inconsistência na apuração dos indicadores de segurança.
Além disso, a Figura 6 demonstra que concessionárias com grande extensão de rede, por
exemplo, CEMIG, COELBA e COPEL, apresentam número de acidentes fatais com trabalhadores
mais elevados. Em geral, as concessionárias com maior extensão de rede possuem mais
trabalhadores e, portanto, uma massa maior de funcionários expostas a risco, o que eleva a
probabilidade de ocorrência de acidentes.
Observa-se que a comparação dos números absolutos de acidentes por concessionária pode
levar a conclusões equivocadas, uma vez que o número de trabalhadores varia significativamente
entre as distribuidoras. Nesse caso, é necessário utilizar mecanismos que permitam realizar uma
comparação mais adequada das diversas concessionárias brasileiras.
A Figura 7 ilustra, por concessionária de distribuição, o número médio de acidentes fatais
envolvendo trabalhadores no período entre 2009 e 2013, normalizado pelo número de unidades
consumidoras da distribuidora.
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Figura 7 - Mortes da força de trabalho (2009-2012) - Média por milhão de UCs (Fonte: ANEEL).
Após essa normalização, nota-se uma mudança significativa no cenário exposto anteriormente.
De fato, fica evidente que a região Norte do país apresenta um número médio de acidentes fatais
envolvendo trabalhadores mais elevados em relação às demais regiões do país.
Por outro lado, empresas com número reduzido de unidades consumidoras são mais sensíveis
nesse tipo de análise relativa, pois um único acidente fatal pode colocá-las em uma situação de
atenção. Nesse sentido, eventuais fatalidades podem acabar distorcendo a análise,
principalmente quando o histórico de dados para cálculo do número médio de mortes é reduzido.
Tais particularidades devem ser levadas em consideração durante as análises, já que nem
sempre os acidentes de trabalho são ocasionados por negligência da distribuidora.
Taxas de frequência e gravidade
Com relação às taxas de frequência e gravidade, salienta-se que os indicadores da ANEEL não
possibilitam a agregação das informações encaminhadas pelas distribuidoras de modo a
constituir indicadores em base temporal anual ou em base espacial regional/nacional. Contudo, a
Fundação COGE, em seus estudos, possui dados suficientes para calcular a evolução das taxas
nacionais de frequência e gravidade dos acidentes ocorridos no setor elétrico brasileiro.
As Figuras 8 e 9 mostram que as taxas de frequência e gravidade decresceram no período de
1977 a 2013. Esse bom desempenho ao longo dos anos pode ser explicado pela preocupação
com a segurança pelas empresas do setor elétrico brasileiro, como também do efeito do
aumento das exigências normativas e regulamentares.

1040

IX Congresso Brasileiro de Regulação e 3º ExpoABAR

Figura 8 – Histórico de taxas de frequência de acidentes (Fonte: Fundação COGE).

Figura 9 – Histórico de taxas de gravidade de acidentes (Fonte: Fundação COGE).
Embora haja diferença nas taxas de frequência e de gravidade apuradas para funcionários
próprios e terceirizados, nota-se uma tendência de redução desses indicadores em ambos os
casos. Tal informação pode indicar o nível de preocupação entre as distribuidoras e das
empresas terceirizadas em reduzir continuamente os acidentes de trabalho.
Número de mortes da população
Nesta subseção apresenta-se o levantamento do número de acidentes e de mortes da sociedade
civil envolvendo o sistema elétrico da distribuidora. Cabe destacar que os acidentes internos às
unidades consumidoras não são contabilizados nos indicadores apurados pelas distribuidoras e
enviados à ANEEL.
A Figura 10 mostra o número de acidentes da população envolvendo a rede elétrica e demais
instalações da distribuidora no período entre 2009 e 2013.
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Figura 10 – Número de acidentes envolvendo a população - Brasil (2009-2013) (Fonte: ANEEL).
Nota-se que não houve variações expressivas no indicador ao longo dos últimos cinco anos. Na
média, foram registrados 885 acidentes da população em todo o território nacional.
Outra análise interessante pode ser obtida ao se estratificar o número de acidentes envolvendo a
população por cada região do Brasil, conforme ilustrado na Figura 11.
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Figura 11 – Número de acidentes por Região - Brasil (2009-2013) (Fonte: ANEEL).
Observa-se que as regiões Sul, Sudeste e Nordeste apresentam, em valores absolutos, os
maiores registros de acidentes envolvendo a sociedade civil. De fato, tais regiões concentram as
maiores densidades populacionais, o que motiva registros de acidentes mais elevados em
relação às demais regiões do país.
A Figura 12 ilustra a evolução do número de mortes da população durante o período entre 2009 e
2013 registrados pelas distribuidoras, segregado por região do país.
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Figura 12 – Evolução do número de mortes registrado em cada região do Brasil (2009-2013)
(Fonte: ANEEL).
Em uma primeira análise, o número de mortes da população no território nacional encontra-se
estável. De forma similar ao número de acidentes, nota-se que o Sul, Sudeste e Nordeste
apresentam os maiores registros de mortes envolvendo a população. Vale ressaltar que essas
regiões também são as mais populosas do país.

Figura 13 – Mortes da população (média 2009-2013) (Fonte: ANEEL).
A análise dos acidentes fatais envolvendo a sociedade civil também pode ser estratificada por
concessionária de distribuição, conforme ilustrado na Figura 13. Nela são reportados os valores
médios de mortes da população apuradas pelas concessionárias no período de 2009 a 2013.
De modo similar ao verificado durante o diagnóstico de acidentes de trabalho, nota-se que
algumas distribuidoras não registraram, em cinco anos de amostra, sequer uma morte
envolvendo a sociedade civil. Tal fato pode indicar tanto subnotificação de mortes pelas
concessionárias quanto eventuais inconsistências na apuração dos indicadores.
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Figura 14 - Mortes da população (2009-2013) - Média por milhão de UCs (Fonte: ANEEL).
A comparação dos números absolutos de acidentes por concessionária pode levar a conclusões
equivocadas, uma vez que o número de usuários varia significativamente entre as distribuidoras.
Para mitigar esse problema, a Figura 14 ilustra, por concessionária de distribuição, o número
médio de acidentes fatais envolvendo a população no período entre 2009 e 2013, normalizado
pelo número de unidades consumidoras de cada distribuidora.
Após essa normalização, nota-se uma mudança significativa no cenário exposto anteriormente.
De fato, fica evidente que a região Norte do país apresenta um número médio de acidentes fatais
envolvendo a sociedade civil mais elevado em relação às demais regiões do país.
CONCLUSÕES
Este trabalho apresentou um diagnóstico da segurança do trabalho e da população nas
distribuidoras de energia elétrica. Esse diagnóstico foi fundamentado em dados internacionais,
em especial a Agência Americana BLS, bem como em informações de instituições nacionais,
dentre elas, o MTE, o MPS, a Fundação COGE e a ANEEL.
Em relação à segurança do trabalho, a análise dos dados revelou que as empresas do setor de
energia elétrica no Brasil possuem indicadores semelhantes às internacionais. No cenário
nacional, verificou-se que o setor elétrico, apesar da alta periculosidade inerente à prestação do
serviço de eletricidade, enquadra-se entre as áreas da economia com menor número de
acidentes fatais de trabalhadores.
Ao analisar os indicadores do segmento de distribuição de energia elétrica, constatou-se que
uma tendência geral de melhoria dos indicadores de segurança e da população do trabalho no
setor elétrico. Além disso, as empresas apresentam desempenhos distintos, fato que indica que
os problemas, no quesito da segurança, não são generalizados em todo o Brasil.
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RESUMO
No presente trabalho são abordadas propostas para a atuação das agências que regulam e
fiscalizam os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário nos municípios cujo
plano municipal de saneamento básico (PMSB) esteja desatualizado, indicando alternativas para
os reguladores estimularem a atualização dos planos municipais não revisados, ainda que a
competência para revisão do plano seja exclusiva e indelegável do poder concedente.
Inicialmente, será comentado o contexto legal em que o PMSB está inserido, incluindo as
obrigações e competências das agências em relação aos PMSBs dos municípios regulados.
Em continuidade, será descrita a atuação do órgão regulador considerando o cenário ideal, ou
seja, aquele em que o PMSB está atualizado e apto a produzir efeitos.
Com o objetivo de avaliar a importância desta discussão, será verificada a atualidade dos PMSBs
no âmbito da Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo – ARSESP,
por meio de levantamento dos planos daqueles municípios que delegaram as competências
regulatórias relacionadas aos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário para a
Agência Reguladora.
Ainda, considerando que a desatualização do plano pode prejudicar a atividade regulatória, serão
propostos mecanismos para que as agências reguladoras possam fomentar o processo de
revisão dos PMSBs dos municípios regulados, utilizando como exemplo a área de atuação da
ARSESP.
Por fim, será analisada a abordagem mais adequada para o regulador executar suas atividades
naquele município que não revisou o seu PMSB.
Palavras-chave: Revisão do PMSB, Plano Municipal, Agência Reguladora, Saneamento Básico
INTRODUÇÃO
O plano municipal de saneamento básico (PMSB) é instrumento indispensável à implementação
da política pública de saneamento básico, que compreende os serviços de abastecimento de
água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos.
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Nele o titular do serviço identifica, qualifica, quantifica, organiza e orienta todas as ações públicas
e privadas, por meio das quais estes serviços devem ser prestados ou colocados à disposição.
Um dos princípios fundamentais da Lei Federal nº 11.445/2007 – que estabelece as diretrizes
nacionais para o saneamento básico – é a universalização dos serviços, para que todos tenham
acesso ao abastecimento de água com qualidade e em quantidade suficientes às suas
necessidades, à coleta e tratamento adequado do esgoto e dos resíduos sólidos e ao manejo
adequado das águas pluviais.
A questão que parece mais importante no novo ambiente legal
é a garantia do acesso aos serviços de saneamento. A Lei nº
11.445/2007 inova quando trata implicitamente o saneamento
básico como direito social, um direito não apenas dos atuais
usuários, mas de todos os cidadãos. Para assegurar esse
direito é preciso que haja planejamento e investimentos que
garantam a todos o acesso integral aos serviços de
saneamento básico. (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2011, P. 41)
A elaboração do PMSB também é uma oportunidade para toda a sociedade conhecer e entender
o que acontece com o saneamento de sua cidade, identificar e discutir as causas dos problemas
e escolher as melhores soluções. Assim, juntos, a população e o poder público podem
estabelecer metas para o acesso a serviços de boa qualidade e decidir quando e como deseja
chegar à universalização dos serviços de saneamento básico.
Os titulares dos serviços públicos de saneamento básico devem elaborar seus planos e a
respectiva política de saneamento, não podendo delegar essa responsabilidade a terceiros. Os
planos são instrumentos indispensáveis e obrigatórios para a contratação ou concessão dos
serviços e também para ter acesso a recursos federais destinados ao saneamento básico. Cada
município deve definir como será o acompanhamento desse planejamento, ou seja, como e
quem vai avaliar se as obras e outras ações estão sendo realizadas e se os objetivos estão sendo
alcançados.
Em consequência, o PMSB é instrumento indispensável para atividade de regulação e
fiscalização desses serviços, pois cabe à entidade reguladora verificar o cumprimento do que foi
estabelecido no plano quando a execução desses serviços for concedida ou delegada a um
terceiro.
Desta forma, considerando que a Lei 11.445 entrou em vigor em 05 de janeiro de 2007, o
presente estudo é o fruto da análise dos planos celebrados pelos municípios do Estado de São
Paulo que delegaram a prestação dos serviços sob a égide da legislação supracitada e que
mantém convênio de cooperação com o Estado para a delegação das funções de controle,
regulação e fiscalização à ARSESP.
Assim, o trabalho realizado teve como objetivo avaliar o atual estágio em que se encontram os
planos de saneamento frente às disposições legais que impõe a necessidade de sua revisão em
período não superior a quatro anos, a atuação das agências reguladoras nos municípios em que
o PMSB estiver desatualizado, além de possíveis implicações pelo seu descumprimento.
MARCO REGULATÓRIO – LEI 11.445/2007
A Lei Federal n° 11.445/2007 é considerada o marco regulatório do saneamento básico no Brasil
e, como foi dito, estabelece as diretrizes para o setor. Com isso a União assumiu o seu papel
diretivo em relação ao saneamento básico, previsto no inciso XX do art. 21 da Constituição
Federal1 , cuja coordenação é feita pelo Ministério das Cidades. A mencionada Lei reforça a

Art. 21. Compete à União:
(...)
XX - instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e
transportes urbanos;
1
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competência2 do município como protagonista, titular dos serviços públicos de saneamento
básico e define quatro funções básicas para a gestão desses serviços: (i) o planejamento; (ii) a
prestação; (iii) a regulação; e (iv) a fiscalização. Essa gestão deve observar o principio do controle
social, garantindo à sociedade o acesso às informações, participação nos processos de
formulação de políticas, planejamento e avaliação (art. 3º, IV).
O principal produto da etapa de planejamento é o PMSB, ferramenta estratégica para
regulamentação dos serviços de saneamento básico e para embasamento da tomada de
decisões técnicas dos gestores municipais e prestadores de serviços.
O Capítulo IV da Lei trata do planejamento do setor de saneamento básico, estabelecendo que o
PMSB deva conter, no mínimo, os seguintes aspectos: (i) diagnóstico da situação e os impactos
nas condições de vida; (ii) objetivos e metas de curto, médio e longo prazo para a
universalização; (iii) programas, projetos e ações necessárias para atingir os objetivos e metas;
(iv) ações para emergência e contingências; e (v) mecanismos e procedimentos para avaliação
sistemática da eficiência e eficácia das ações programadas.
As propostas e estudos que fundamentam o PMSB, ainda, devem ter ampla divulgação, incluindo
a realização de audiência e consulta pública, como garantia de realização do controle social.
Das ações de competência do município, a de planejamento (elaboração do PMSB) é a única
indelegável a outro ente (art. 9°, I e art. 19, §1°). As demais (execução, regulação e fiscalização)
podem ser delegadas mediante contratos e convênios, respeitando a característica de cada
relação entre os entes (art. 9°, II e art. 10). Para que as demais etapas sejam eficientes e eficazes,
é muito importante que a etapa de planejamento seja realizada da melhor forma possível, uma
vez que todas as outras serão realizadas a partir dele, conforme explicado a seguir.
Na etapa de execução dos serviços, a Lei de Saneamento Básico determina que a existência do
PMSB é requisito indispensável para (i) a validade dos contratos que delegam a prestação dos
serviços (art.11, I); (ii) para a elaboração dos planos de investimentos e projetos dos prestadores,
que devem estar compatíveis com as diretrizes do plano (art. 11, §1º); e (iii) para a alocação de
recursos públicos federais e os financiamentos com recursos da União (art. 50).
Lelis (2011) afirma que, o PMSB, na forma como está previsto na Lei de Saneamento Básico
como um instrumento de planejamento e de gestão participativa, passa a ser uma ação de
governo e permite que haja continuidade administrativa.
O §6° do art.19 determina, também, que “a delegação do serviço de saneamento básico não
dispensa o cumprimento pelo prestador do respectivo plano de saneamento básico em vigor à
época da delegação”. O que implica dizer que nova contratualização não obriga elaboração
imediata de novo PMSB, nem pode ser alegada para descumprimento do que havia sido
planejado anteriormente pelo município.
Como condição de validade daqueles contratos de concessão ou de programa que transferem a
execução dos serviços de saneamento básico para um terceiro, vale ressaltar a existência de
estudo sobre a viabilidade técnica e econômico-financeira da prestação dos serviços “nos
termos do respectivo plano de saneamento básico” (art. 11, inc. II). Portanto, é importante,
quando da formulação ou revisão do plano pelo titular, que seja levada em consideração a
viabilidade das ações propostas, que devem ser factíveis e condizentes com a realidade de cada
município.
De acordo com o Decreto Federal nº 7217/2010, que regulamenta a Lei 11.445/2007, os planos
elaborados ou revisados após a contratação dos serviços de saneamento, só serão eficazes em
relação ao prestador mediante a preservação do equilíbrio econômico-financeiro:

A Lei 11.445/2007 não trouxe definição clara de que o município é o titular dos serviços de saneamento,
porém, em razão do inciso V, do artigo 30 da Constituição Federal – que diz competir aos municípios a
organização e prestação dos serviços públicos de interesse local que tenham caráter essencial – a
titularidade dos serviços de saneamento básico é considerada municipal. Este entendimento é flexibilizado
quando se tratar de regiões metropolitanas, haja vista o Acórdão do Supremo Tribunal Federal na Ação
Direta de Inconstitucionalidade 1842 (ADI 1842/RJ) declarar que "O interesse comum e a compulsoriedade
da integração metropolitana não são incompatíveis com a autonomia municipal. O mencionado interesse
comum não é comum apenas aos municípios envolvidos, mas ao Estado e aos municípios do agrupamento
urbano..." e reconheceu que nestes casos, o poder concedente e a titularidade do serviço pertencem ao
colegiado formado pelos municípios
e
pelo
estado federado.
(disponível
em http://
redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=630026)
2
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Art. 25. A prestação de serviços públicos de saneamento
básico observará plano editado pelo titular, que atenderá ao
disposto no art. 19 e que abrangerá, no mínimo:
(...)
V - mecanismos e procedimentos para avaliação sistemática
da eficiência e eficácia das ações programadas.
§ 5º O disposto no plano de saneamento básico é vinculante
para o Poder Público que o elaborou e para os delegatários
dos serviços públicos de saneamento básico.
(...)
§ 8º No caso de serviços prestados mediante contrato, as
disposições de plano de saneamento básico, de eventual
plano específico de serviço ou de suas revisões, quando
posteriores à contratação, somente serão eficazes em relação
ao prestador mediante a preservação do equilíbrio econômicofinanceiro.
No que se refere à regulação dos serviços, o PMSB se torna indispensável para o exercício das
atividades da entidade reguladora e fiscalizadora, pois, conforme art. 20 em seu parágrafo único
da Lei de Saneamento, compete a ela a “verificação do cumprimento dos planos de saneamento
por parte dos prestadores de serviços, na forma das disposições legais, regulamentares e
contratuais”.
O art. 19, §4º, ainda, determina que o PMSB deve ser revisto pelo titular em prazo não superior a
quatro anos. Tal prática permite que a prestação dos serviços, a regulação e a fiscalização
ocorram em sintonia com a realidade, eliminando as possíveis distorções de projeções que não
se concretizaram e/ou agregando situações não previstas anteriormente.
Cumpre mencionar que os planos podem sofrer revisão a qualquer momento, e que o prazo de
quatro anos é a estimativa máxima, legal, para que ele ainda reflita a realidade local.
PLANO ATUALIZADO: CENÁRIO IDEAL PARA O REGULADOR
Segundo Moraes (2011, p.47), o PMSB não deve ser visto apenas como um instrumento técnico.
Ele é resultado de um processo de decisão político-social, onde foram negociados os interesses
dos atores envolvidos. Ele afirma ainda que a discussão do PMSB “pode ser um momento
estratégico para instalar no município um fórum permanente de discussão sobre as questões de
saneamento básico”.
As atividades de regulação e fiscalização são importantes para garantir que os prestadores de
serviços cumpram o que foi planejado no PMSB e tem papel fundamental na fase de revisão dos
planos, pois toda avaliação e verificação das metas e obras previstas estarão sob a
responsabilidade do órgão regulador. Assim, quando o município retornar à fase de planejamento
(revisão do plano), o órgão regulador deverá fornecer subsídios para que o novo ciclo seja
revisado e ajustado de acordo com as necessidades técnicas e econômico- financeiras daquela
localidade.
Considerando que o PMSB reflete as necessidades do município no que se refere ao
saneamento, a principal atividade do órgão regulador é fazer com que o prestador de serviços
atenda às diretrizes e obras contidas no plano, garantindo o cumprimento das condições e metas
estabelecidas.
Quando da formalização do contrato de programa ou de concessão dos serviços de
abastecimento de água e esgotamento sanitário, a concessionária ou prestador apresenta o
estudo de viabilidade econômico-financeira daquilo que foi acordado, cujo resultado é um fluxo
de caixa do período da concessão. Este estudo é feito com base no plano de investimentos,
metas, previsão de demandae demais condições previstas no PMSB.
A revisão tarifária, que é atividade específica do órgão regulador, ocorre em período definido no
contrato, (a cada quatro ou cinco anos), e tem como objetivo definir um novo nível tarifário para
prestação dos serviços, tendo em vista os fatos ocorridos nos anos anteriores e as novas
condições de mercado para o ciclo tarifário seguinte ou período remanescente do contrato.
Para isso, a concessionária deve apresentar um novo plano de negócios para o período do
contrato, contemplando as diretrizes do PMSB vigente. Esse novo plano de negócios é analisado
pelo regulador durante o processo de revisão tarifária, de acordo com a metodologia definida,
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visando custos eficientes, níveis de investimento prudente e metas estabelecidas para prestação
dos serviços.
No caso de prestação regionalizada, ou seja, aquela em que um único prestador atende a dois ou
mais municípios, o plano de negócios pode ser elaborado levando em consideração as metas e
investimentos previstos nos PMSBs de todos os municípios atendidos para o período que
compreende o ciclo tarifário, conforme prevê o §4° do art. 11 da Lei 11.445/2007.
Moraes (2013, p.5) afirma que “O plano deve também ser fruto de um processo de planejamento
integrado, de uma construção coletiva e sua visão como processo requer a incorporação de
perspectiva estratégica, que propicia transformá-lo em ação efetiva”.
Nessa linha, para que não ocorram situações imprevistas com a edição ou revisão de planos que
não atendam às premissas anteriores (PMSB que não reflita a realidade da localidade ou com
viabilidade técnico-financeira que extrapole os limites para modicidade tarifária), as agências
reguladoras devem criar mecanismos de participação e/ou acompanhamento do processo de
revisão do PMSB.
Esses mecanismos devem permitir que o poder concedente, os usuários e o prestador de
serviços sejam alertados para o fato de possível desequilíbrio da concessão ou incapacidade de
pagamento dos usuários para viabilizar a execução do PMSB. Caso isso ocorra, o plano não
deverá ser descartado mas, devem ser previstos mecanismos de compensação que viabilizem a
cumprimento do plano por parte da prestador.
Portanto, o cenário ideal para o órgão regulador é aquele onde o PMSB está atualizado,
permitindo a criação de mecanismos de regulação dos serviços públicos, a fiscalização das
obras e condições estabelecidas no planejamento, bem como reajustes e revisões que garantam
tarifas adequadas e suficientes para a realização dos investimentos previstos e manutenção dos
sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário.
SITUAÇÃO DO PMSB NOS MUNICÍPIOS REGULADOS PELA ARSESP
Por meio de convênios de cooperação, a ARSESP recebeu, até dezembro de 2014, as
competências regulatórias dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário de
277 municípios paulistas. Vale ressaltar que, para a celebração desses convênios foi verificado se
cada um dos municípios atendia aos requisitos da Lei 11.445/2007, dentre eles, a existência do
PMSB.
Como o objetivo de explicitar a importância e amplitude da discussão a que se propõe este
artigo, foi feita uma análise da situação do PMSB nos municípios regulados pela ARSESP. Para
isso, foi considerada a data de assinatura do contrato de programa ou concessão como prazo de
início de validade do PMSB, pois nos registros da ARSESP não consta a data de criação de cada
plano acompanhado pela Agência.
Tal data se justifica, já que a execução do plano deve ser realizada pelo prestador dos serviços
que, por sua vez, inicia seus trabalhos na data em que assina o contrato. Sendo assim,
considerou-se que, para os contratos assinados entre 2006 e 2010, já teria transcorrido o período
de pelo menos quatro anos, que é o prazo máximo para revisão do PMSB – ou da atualidade do
planejamento.
Na Tabela 1, os municípios regulados pela ARSESP estão agrupados por ano de assinatura do
contrato de programa ou concessão. Foram assinados 202 contratos assinados no período 2006
a 2010, que representa 73% dos municípios regulados pela ARSESP. Destes, apenas três
apresentaram à Agência o PMSB revisado, que corresponde a 1,5% dos contratos assinados
neste período.
Tabela 1: Quantidade de municípios regulados pela ARSESP por ano de assinatura do contrato
de programa ou de concessão com o prestador de serviços
Ano de assinatura
do contrato

Quantidade de
municípios

2006

1

2007

106

2008

53

2009

14
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28

2011

27

2012

32

2013

8

2014

8
Total

277

ATUAÇÃO DO REGULADOR NA REVISÃO DOS PMSBs
Como dito anteriormente, compete ao titular a revisão do PMSB e à prestador de serviços a sua
execução. À agência reguladora cabe a verificação do cumprimento do PMSB, cuja atualidade é
fundamental no desempenho de suas atividades.
Apesar de não ter competência para revisá-lo, a agência reguladora pode dispor de mecanismos
para fomentar a atualização dos PMSBs. Estes mecanismos, que serão descritos a seguir,
referem-se à área de atuação de ARSESP e podem ser adaptados para aplicação em outras
localidades.
Programa de Apoio Técnico à Elaboração dos Planos Municipais de Saneamento
O Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos (SSRH),
criou o Programa de Apoio Técnico à Elaboração dos Planos Municipais de Saneamento3 , cujo
escopo é a celebração de convênios com os municípios paulistas para a elaboração conjunta dos
PMSBs e sua consolidação no Plano Estadual de Saneamento Básico.
Por meio desse programa, o Governo Estadual ofereceu apoio técnico para os municípios que
não elaboraram o PMSB, seja por falta de conhecimento técnico ou falta de recursos financeiros,
com o objetivo de garantir aos municípios paulistas condições técnicas para elaboração de um
plano que fosse consistente em relação às metas e investimentos, e que permitisse a integração
regional.
Os planos elaborados por meio deste programa devem passar por audiência pública no
município e aprovação da respectiva câmara municipal, ou seja, eles ainda podem sofrer
alterações no âmbito municipal.
Uma das propostas é para que a ARSESP verifique, dentre os municípios atendidos pelo
programa, se há algum conveniado com a Agência e se o PMSB vigente é mais recente do que o
que foi entregue quando da celebração do convênio de cooperação.Além disso, poderia ser
verificada a viabilidade de ampliação da abrangência do Programa da SSRH para àqueles
municípios que delegaram as atividades de regulação à ARSESP, cujos PMSBs estejam vencidos.
Estreitar o relacionamento com as associações de municípios
É prática comum a organização dos municípios em associações de acordo com suas
características ou localidade. A Associação Paulista de Municípios (APM) é a que concentra
todos os municípios paulistas, sendo que há outras associações nas quais os municípios
subdividem-se.
As lideranças dessas associações são compostas por gestores dos poderes municipais que,
entendemos ser os mais indicados para iniciar os procedimentos de revisão do PMSB.
A proposta é que a ARSESP estabeleça um canal de comunicação e um plano de trabalho com
essas associações, com o objetivo de criaruma agenda para troca de subsídios técnicos,
auxiliando a aproximação da agência aos municípios regulados.
Além disso, a APM realiza anualmente o Congresso de Municípios, que é um fórum de debate
entre os gestores e pode ser utilizado pela ARSESP para discussão da necessidade e
importância de manter o PMSB atualizado.
Revisões tarifárias
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O plano de negócios da concessionária é instrumento base para o processo de revisão tarifária,
conforme explicado anteriormente no item 3 – cenário ideal para atuação do regulador.
Sendo assim, utilizar um PMSB desatualizado pode comprometer o resultado obtido no processo
de revisão tarifária. Há uma relação direta entre o nível tarifário resultante do processo de revisão
e o PMSB, que se torna mais evidente quando a concessionária presta serviço para apenas um
município.
No caso de prestação regionalizada, o impacto da revisão do plano de um único município pode
ter seu efeito diluído no plano de negócios da prestador, uma vez que este último pode agrupar
as diretrizes dos planos de todos os municípios atendidos. Ainda assim, a atualidade dos planos
é fundamental para que o plano de negócios reflita, de forma mais precisa, a realidade da área
atendida.
Sendo assim, uma das formas de fomentar a revisão do PMSB é vinculá-la ao processo de
revisão tarifária, estabelecendo compromissos e prazos para os envolvidos no processo, e
realizando mediações, se necessário, entre o município e a prestador de serviços.
Canais de comunicação entre ARSESP e as Prefeituras
A ARSESP dispõe atualmente de canais de comunicação exclusivos com as prefeituras e
câmaras municipais, e formas de correspondência que poderiam ser utilizados como
instrumentos para ressaltar aos gestores a necessidade de revisão do PMSB, inclusive a previsão
legal e demais implicações de se manter um plano desatualizado.
São eles:(i) boletim trimestral encaminhado aos municípios “ARSESP para gestores” (inativo
atualmente); (ii) reuniões nas prefeituras e câmaras municipais; (iii) telefone gratuito direto para as
prefeituras (0800); (iv) email específico para o atendimento aos gestoresmunicipais:
arsesp.municipios@arsesp.sp.gov.br; (v)ofícios; e
(vi) participação e realização de eventos.
REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS COM PLANOS DESATUALIZADOS
Mesmo que se utilize todos mecanismos e estratégias sugeridos anteriormente para
comunicação e troca de informações entre agências reguladoras e titulares dos serviços de
saneamento, eles podem não surtir efeitos imediatos. Não obstante, as agências reguladoras não
podem paralisar suas atividades até que os PMSBs sejam revistos.
Para tanto, a atuação da regulação deve considerar os PMSBs, mesmo que não revistos/
atualizados, como documentos válidos, mantendo seu compromisso de fazer cumprir as metas e
demais ações previstas.
Adicionalmente, diante de projeções que não se confirmaram, é recomendado que seja feita uma
análise junto aos prestadores de serviços nos casos de obras e investimentos que possam ser
julgados como desnecessários, cujas evidências devem ser cobradas quando é fiscalizada a
prestação dos serviços.
Caso haja consenso sobre a não necessidade do investimento, é fundamental que os
compromissos assumidos sejam repactuados entre a prestador de serviços e o titular, inclusive
com a atualização do plano de investimentos, evitando futuros questionamentos de possível
descumprimento dos planos e contratos de programa/concessão.
Embora não seja de sua competência, as agências reguladoras têm papel fundamental no
processo de revisão dos planos, pois ela é fonte de informações e validações de investimentos e
da prestação adequada dos serviços de saneamento. Assim, na etapa de revisão, todo
conhecimento obtido pelo regulador ao atuar especificamente naquela localidade, é um
componente importante e deve ser considerado pelo titular do planejamento dos serviços
regulados.
Em síntese, a atuação das agências reguladoras diante de planos desatualizados deve ser a
mesma caso fossem atualizados, com a ressalva de avaliação e suspensão de possíveis
penalidades por não cumprimento dos investimentos pactuados até que ocorra a repactuação
dos compromissos com bases atuais.
CONCLUSÃO
Pode-se concluir que o PMSB é um instrumento indispensável para o planejamento das
atividades de saneamento básico e para a definição de como a universalização será alcançada
em cada município. Ele é uma ferramenta de governo, fundamental para o desempenho das
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demais atividades que compõe a gestão do saneamento, que são execução, regulação e
fiscalização dos serviços.
Desta forma, a revisão do PMSB, de acordo com a Lei de Saneamento, deve ocorrer no prazo
máximo de quatro anos, e é fundamental para a manutenção da atualidade do plano e
aproximação do que está sendo planejado à realidade do município.
No caso dos municípios regulados pela ARSESP, a etapa de formulação do plano já foi superada,
uma vez que ele é requisito indispensável para validade dos contratos de programa e de
concessão e foi avaliado na ocasião da assinatura dos convênios que transferiram as
competências regulatórias dos municípios para a Agência. No entanto, passados sete anos do
início das atividades da ARSESP, nota-se que a maior parte dos contratos firmados entre 2006 e
2010 ainda não tiveram seu PMSB revisto no período de quatro anos.
Desta forma, mesmo sendo competência indelegável do poder concedente, as agências
reguladoras podem dispor de mecanismos para fomentar a renovação dos PMSBs vencidos,
alertando os gestores sobre a necessidade de se cumprir essa exigência legal e os
desdobramentos negativos que podem ocorrer ao manter um PMSB desatualizado.
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RESUMO
Este trabalho apresenta um modelo alternativo para a avaliação do chamado desconto de
reequilíbrio adotado em concessões rodoviárias, que se baseia na redução do valor do pedágio
por obras não realizadas pelo concessionário. Este fator é fundamental dentro do reequilíbrio
econômico financeiro de um contrato desta natureza e é avaliado com periodicidade anual,
consistindo, na realidade, num mecanismo regulador aplicado quando a concessionária
descumpre os parâmetros de desempenho previstos no momento da contratação e também,
como um mecanismo de incentivos ao desenvolvimento de melhorias previstas em caso de
aumentos no tráfego – duplicações de vias, por exemplo. Esse mecanismo afeta financeiramente
e de forma negativa a concessionária, que será penalizada pelo descumprimento de tais
exigências contratuais, tendo reduzida a sua tarifa pela aplicação do desconto e, também, de
forma positiva, os usuários, que pagarão uma tarifa menor pelo serviço até que o nível de
qualidade ótima do serviço seja reestabelecido. Deste modo, há um “trade-oﬀ”, ou opção
estratégica em poder da empresa concessionária, que pode avaliar, dinamicamente, qual
alternativa implica em maior geração de valor: atrasar voluntariamente, economizando gastos
com investimentos e sofrendo redução na tarifa de pedágio ou cumprir os cronogramas e
exigências contratados, desembolsando, assim, os investimentos previstos mas não sofrendo
decréscimos no pedágio cobrado. Assim, este trabalho propõe um modelo alternativo para a
estimativa do desconto de reequilíbrio, levando em conta essa decisão estratégica do agente
concessionário, frente a diversos cenários para as variáveis que venham a impactar a receita e o
valor gerado pela concessão.
Palavras-chave: Opções reais, Concessão Rodoviária, Desconto de reequilíbrio, análise de
projetos
Introdução
Este trabalho apresenta um modelo alternativo para a avaliação do chamado desconto de
reequilíbrio adotado em concessões rodoviárias, que se baseia na redução do valor do pedágio
por obras não realizadas pelo concessionário. Este fator é fundamental dentro do reequilíbrio
econômico financeiro de um contrato desta natureza e é avaliado com periodicidade anual,
consistindo, na realidade, num mecanismo regulador aplicado quando a concessionária
descumpre os parâmetros de desempenho previstos no momento da contratação e também,
como um mecanismo de incentivos ao desenvolvimento de melhorias previstas em caso de
aumentos no tráfego – duplicações de vias, por exemplo.
Esse mecanismo afeta financeiramente e de forma negativa a concessionária, que será
penalizada pelo descumprimento de tais exigências contratuais, tendo reduzida a sua tarifa pela
aplicação do desconto e, também, de forma positiva, os usuários, que pagarão uma tarifa menor
pelo serviço até que o nível de qualidade ótima do serviço seja reestabelecido. Deste modo, há
um “trade-oﬀ”, ou opção estratégica em poder da empresa concessionária, que pode avaliar,
dinamicamente, qual alternativa implica em maior geração de valor: atrasar voluntariamente,
economizando gastos com investimentos e sofrendo redução na tarifa de pedágio ou cumprir os
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cronogramas e exigências contratados, desembolsando, assim, os investimentos previstos mas
não sofrendo decréscimos no pedágio cobrado.
Assim, este trabalho propõe um modelo alternativo para a estimativa do desconto de reequilíbrio,
levando em conta essa decisão estratégica do agente concessionário, frente a diversos cenários
para as variáveis que venham a impactar a receita e o valor gerado pela concessão. A base será
a Teoria das Opções Reais, já amplamente utilizada para a avaliação de investimentos sob
incerteza, sendo importante destacar que a metodologia de estimação atualmente em uso não é
capaz de considerar estes aspectos de maneira apropriada, conforme será explicitado nos
próximos capítulos.
O artigo se organiza da seguinte maneira: o capítulo a seguir apresenta os principais detalhes
envolvidos no processo de tarifação e o arcabouço atual para determinação do desconto de
reequilíbrio, assim como considerações sobre a estrutura de incentivos envolvida. Por fim, nos
capítulos subsequentes, apresenta-se a modelagem propriamente dita, os resultados obtidos e
as principais conclusões deste estudo.
Tarifas de Pedágio e o Desconto de Reequilíbrio
A metodologia detalhada, de aferição e aplicação do Desconto / Acréscimo de Reequilíbrio
consta em anexos contratuais, sendo um fator crucial em um contrato de concessão rodoviária
para determinação do Fator D, a ser aplicado contratualmente, sobre o valor da Tarifa Básica de
Pedágio, relativo às concessões de serviços públicos rodoviários, no caso de eles não serem
considerados satisfatórios em avaliação de desempenho conduzida pela ANTT.
O Desconto de Reequilíbrio consiste em um mecanismo pactuado para desonerar os usuários do
Sistema Rodoviário no caso de o serviço público prestado na concessão apresentar não
conformidades com o que foi pré- estabelecido contratualmente e no Programa de Exploração
Rodoviária (PER) não devendo, em vista disso, ser remunerado integralmente. Consiste em
mecanismo para manutenção do equilíbrio econômico–financeiro a ser aplicado em casos de não
cumprimento dos Parâmetros de Desempenho da Frente de Recuperação e Manutenção e não
execução de obras e serviços da Frente de Ampliação de Capacidades e Melhorias Manutenção
do Nível de Serviço.
O desconto de reequilíbrio (fator D) é um fator de reequilíbrio econômico financeiro de um
contrato, aplicado em base anual. Esse ajuste é aplicável quando a concessionária descumpre os
parâmetros de desempenho, previstos no contrato de concessão, como obras de ampliação de
vias necessárias para manutenção do nível de serviço acordado, entre outros. Esse mecanismo
afeta a concessionária, que será penalizada pelo descumprimento do contrato, tendo sua tarifa
reduzida, como também os usuários, que passam a perceber um pedágio menor, condizente com
o nível de serviço oferecido. O desconto incide sobre o pedágio cobrado, que possui como
contrapartida de sua cobrança a realização de investimentos. O desconto vai reduzindo a tarifa
de pedágio, reduzindo o lucro da concessionária, forçando a mesma a realizar os investimentos
acordados durante a concessão para que o desconto seja zerado e o pedágio possa ser cobrado
novamente de maneira integral.
Existem alguns fatores avaliados cujos resultados compõem o desconto de reequilíbrio:
pavimentos, sinalização, obras e melhorias. Na variável pavimento são analisadas questões
relacionados a pavimentação da via, como por exemplo, a ausência de depressões. Um exemplo
da variável sinalização consiste no atendimento ao limite mínimo de retrorefletância na
sinalização horizontal e vertical. Na variável obras e melhorias tem-se o indicador da execução de
obras de duplicação das vias em função do volume de tráfego que passe pelos seus subtrechos.
Cada um desses elementos representará um percentual do desconto de reequilíbrio, a ser
determinado de acordo com a Equação 1, a seguir, que exemplifica o percentual relativo ao
parâmetro de sinalização no desconto de reequilíbrio:
DRSin = VPSin / (VPI + VPC)
Equação 1 – Fórmula do Desconto de Reequilíbrio
Onde VPSin é o valor presente dos investimentos em sinalização previstos na concessão, VPI é o
valor presente dos investimentos totais e VPC é o valor presente dos custos operacionais.
(BNDES, 2013)
O desempenho de concessões de serviços públicos rodoviários é acompanhado objetivamente
pela ANTT com base em indicadores, visando à manutenção da equivalência contratual entre os
serviços prestados pela concessionária e a sua remuneração. Valores percentuais são atribuídos
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a esses indicadores de qualidade ou parâmetros de desempenho, em número de sete, da Frente
de Recuperação e Manutenção (FRM) relacionados à situação do pavimento e da sinalização
(13,09%); um indicador da Frente de Ampliação de Capacidade e Manutenção do Nível de
Serviços do PER, relacionados a execução de obras e serviços condicionadas ao volume de
tráfego e seis dos que estariam em desacordo com a previsão contratual, totalizando quatorze
parâmetros de avaliação em três frentes distintas. O desconto relativo aos parâmetros de um a
sete da FRM é determinado multiplicando-se os percentuais relativos aos indicadores pela
extensão total em quilômetros do segmento homogêneo em que os parâmetros de desempenho
não foram atendidos pela concessionária.
A cada ano a ANTT calcula o desconto de reequilíbrio através do somatório de todos os itens não
cumpridos, presentes nos parâmetros de desempenho do contrato. Esse desconto percentual
será aplicado no pedágio do ano subsequente e só será retirado do fator de desconto, caso o
problema observado pela ANTT seja sanado.
Cabe mencionar, também, que os itens pavimento e sinalização são distribuídos por todos os
subtrechos da rodovia, enquanto os elementos obras e melhorias são rateados pelos subtrechos
em que deverão ocorrer. A análise dos fatores é realizada anualmente e a ANTT verifica se alguns
dos investimentos não foram cumpridos, utilizando os parâmetros técnicos e os parâmetros de
desempenho, seja na Frente de Recuperação e Manutenção de obras e melhorias ou na Frente
de Ampliação de Capacidades e Melhorias e Manutenção do Nível de Serviço.
Com relação à execução de obras de ampliação de capacidade em função do volume de tráfego
os percentuais relativos ao indicador, independente do ano de aplicação e para a extensão total
do trecho, serão proporcionais à extensão da obra não disponibilizada ao usuário. O percentual
relativo à execução de obras obrigatórias de ampliação de capacidade e obras de ampliação da
capacidade de travessia sobre rios deverá ser multiplicado pela extensão da obra não
disponibilizada ao usuário em relação a meta estabelecida anualmente para cálculo do desconto
e pela extensão da obra disponibilizada ao usuário adicional em relação à meta anual no caso do
acréscimo. No caso da execução das obras de implantação de vias marginais (Parâmetro 10 do
desconto) e a de suas melhorias (Parâmetro 13) o percentual relativo ao indicador deverá ser
multiplicado pela extensão total prevista para a via marginal. Da mesma forma o percentual
relativo à execução de obras de contorno obrigatório em trechos urbanos (Parâmetro 14) deverá
ser multiplicado pela extensão total prevista para via.
Segundo Velloso e de Freitas (2014), devido a não obrigatoriedade de apresentação do plano de
negócios, tem-se o fato da empresa poder preferir não realizar o investimento, pelo fato de o
desconto previsto ser menor do que o custo da obra, conduzindo a um comportamento da
concessionária não alinhado com os interesses de realização de obras de melhoria da via. Se o
plano de negócios fosse obrigatório, o desconto poderia ser maior ou igual ao custo de execução
previsto. Um outro comportamento possível seria a realização das obras somente nos trechos da
rodovia, onde o custo de execução fosse baixo, devido ao fato da exigência não ser em função
de um trecho específico e sim do fato gerador da penalização. Velloso e de Freitas (2014)
fornecem um exemplo específico acerca desta situação - o desnível entre o acostamento e a
faixa de tráfego é punido com 0,00169% da tarifa por quilômetro, conforme a metodologia da
ANTT em vigor. Como essa penalidade é idêntica independentemente do trecho da via, a
concessionária pode optar em realizar os investimentos onde for barato para ela e não realizar
nos trechos em que for mais caro, mesmo que mais necessários.
Deste modo, um dos grandes problemas decorrentes da aplicação do sistema de desconto de
reequilíbrio reside no fato de muitas vezes ser mais vantajoso levar uma penalidade do que
realizar os investimentos necessários contratados. O dispêndio financeiro é muito grande perante
o valor da penalidade a ser recebida pela firma, em virtude do desconto estar, provavelmente,
subavaliado. Ela pode continuar lucrando e pagar as penalidades impostas, com isso não
realizando as melhorias nem implementando as obras necessárias. Borges (2008) apresentou 572
obras que haviam sido incluídas nos Termos de Ajuste de Conduta (TAC) da ANTT com o objetivo
de acelerar a realização dos investimentos. De acordo com o Ministério Público Federal, os TACs
são documentos assinados por partes que se comprometem, perante os procuradores da
República, a cumprir determinadas condicionantes, de forma a resolver o problema que estão
causando ou a compensar danos e prejuízos já ocorridos. Pela ótica do setor de transporte, os
TACs foram elaborados para que a ANTT implementasse um modelo mais rígido de
acompanhamento, com fiscalização local de cada obra. As obras contidas no TAC foram obras
contratuais que não saíram do papel, presentes em oito contratos de concessão de 2008.
Entre as ações de governo buscando o equilíbrio custo-benefício para o cidadão sem descuidar
do desenvolvimento do setor, existe a previsão, em estradas federais privatizadas, de pagamento
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das tarifas de pedágio por parte dos usuários de automóvel somente do valor equivalente ao
trecho percorrido, com a implantação do Sistema Nacional de Identificação Automática de
Veículos (SINIAV), previsto em lei desde 1996, conforme notícia apresentada no jornal O Globo no
dia 19/01/2015.
O que se percebe, então, é que o valor da tarifa consiste em variável-chave nos modelos de
avaliação de projetos com um nível de incerteza relevante e a medida anteriormente mencionada
tende a corrigir distorções presentes nas concessões já concedidas. A exigência da cobrança do
pedágio por quilômetro rodado nos próximos leilões das rodovias a serem concedidas torna os
valores mais justos pela ótica social, havendo uma perspectiva de redução das tarifas sem
necessariamente impacto maior nas receitas das concessionárias e sem justificativa pela não
realização de investimento em função da redução em receitas. A mudança de ótica nos leilões ao invés da menor tarifa por quilometro para tarifa por quilometro efetivamente rodado, corrige o
fato de haver situações onde o usuário pode rodar pouco e ser cobrado e outras nas quais roda
muito e não paga, em virtude das praças de pedágio se localizarem em pontos fixos. A ideia
consiste em que, à medida que a placa eletrônica for implantada em um número crescente de
veículos, permitindo a cobrança eletrônica do pedágio, a tendência será de aumento da base
pagante e de maior modicidade das tarifas.
Dada a descrição do problema do desconto de reequilíbrio e sua estimação, nos próximos
capítulos temos a apresentação das técnicas que suportam o modelo alternativo proposto e seus
resultados. O modelo deve permitir que um ponto de equilíbrio entre os diferentes interesses dos
agentes seja alcançado, criando incentivos para que as firmas realizem as obras programadas
em caso de acionamento; ou seja, o objetivo é determinar um valor, que incentive as empresas a
efetuarem os investimentos comprometidos, de modo a evitar uma perda maior com as
penalidades que poderão sofrer.
Metodologia
Conforme mencionado anteriormente, o presente trabalho objetiva o desenvolvimento de um
modelo alternativo para estimativa do impacto, quanto a sua eficácia, do mecanismo de
desconto de reequilíbrio, partindo de variáveis relacionadas a situações reais observadas em
contratos anteriormente realizados, considerando a função regulatória desse mecanismo e os
diferentes interesses dos agentes Governo e Concessionário. O modelo sistematiza uma nova
proposta para buscar o nível de equilíbrio mais viável socialmente, que equalize os interesses
envolvidos, minimizando os vieses comportamentais dos agentes, observados em algumas
situações, e criando um limiar a partir do qual cada um deles poderá avaliar benefícios e riscos.
A metodologia utilizada será baseada na Teoria das Opções Reais (Real Options), complementar
aos modelos clássicos no que se refere a incorporação da incerteza - com esta visão, um modelo
para estimar o valor gerado para um concessionário foi desenvolvido, decorrente do fato dele ter
direito a um atraso estratégico dos investimentos. Nos contratos de concessão rodoviária, a
empresa privada é penalizada por atraso em obras não cumpridas; porém as firmas podem
atrasar estrategicamente, pois o valor dessa penalidade não é alto o suficiente para não estimular
este comportamento por parte da empresa. Assim, o objetivo do trabalho consiste em modelar o
valor desta ação estratégica, através da metodologia das Opções Reais e, desta forma, prover
melhores subsídios para o desenho deste mecanismo de incentivos dentro das concessões
rodoviárias brasileiras.
Como pode ser observado, esse tipo de problema possui incertezas intrínsecas, relacionadas ao
tráfego que passa pela rodovia e que influenciam no viés oportunista como uma opção da
empresa, a de não realizar o investimento e pagar a penalidade por ser financeiramente menos
dispendioso. Para esse tipo de problema, a utilização puramente da metodologia de fluxo de
caixa descontado não se mostra suficiente, vide ela não levar em consideração as flexibilidades
inerentes ao projeto, encarando o projeto de maneira estática e não dinâmica, desconsiderando
as escolhas da gerência da firma em realizar o investimento ou não, como previamente explicado.
(Brandão 2002). O modelo de fluxo de caixa descontado não leva em consideração as
informações que vão surgindo ao longo do tempo. Ele só utiliza as informações presentes no
instante inicial, o que não é adequado em projetos de grande escala, com grandes necessidades
de investimento, como são os de infraestrutura rodoviária, nas quais as concessões são muitas
vezes de um horizonte de trinta anos, horizonte suficiente para diversas mudanças de cenário e
com isso necessidade de readequação das estratégias.
Outro fator que deve ser considerado na construção do modelo consiste na questão de projetos
rodoviários não possuírem ativos físicos de mercado comumente comercializados, como por
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exemplo, minério e petróleo, que são negociados em bolsa. Nesse tipo de projeto não é possível
montar um portfólio de ativos que possua as características estocásticas de variáveis de
mercado, sendo assim um problema de mercados incompletos. Isso implica que o gestor não
consegue mapear perfeitamente os movimentos do fluxo de caixa ao longo do tempo,
necessitando-se de uma metodologia específica para resolução desse problema, como a
desenvolvida por Copeland e Antikarov (2003) em projetos dessa natureza.
Assim, o modelo proposto foi elaborado em três etapas principais. Na primeira foi determinado o
Valor Presente Líquido (VPL) do projeto, sem utilizar as flexibilidades presentes. Após esse
primeiro momento foi realizada uma simulação de Monte Carlo, visando reduzir as incertezas a
uma única fonte. A última etapa consiste na elaboração de uma árvore binomial, na qual em cada
nó existe uma decisão sobre investir ou receber a penalização, representando as opções do
projeto, podendo-se assim quantificar o valor da opção estratégica detida pelo concessionário.
Através da árvore binomial será obtida a variável alfa, que corresponderá ao desconto de
reequilíbrio do projeto. A ideia foi comparar o alfa obtido através da árvore com aquele obtido
através da fórmula do Fator D, apresentada em tópico anterior, visando analisar se a introdução
das opções de escolha da concessionária conduz a um aumento do desconto de reequilíbrio, o
que levaria a uma penalidade maior para a concessionária caso o investimento não fosse
realizado. A construção do modelo demandou reflexão sobre diversas singularidades cujas
razões de escolha são consideradas a seguir.
O modelo de análise de decisão proposto consiste em determinar o parâmetro alfa (α) associado
a decisão de investir ou não em melhorias contratuais. Assim, a ideia é determinar qual o valor a
ser assumido pelo parâmetro alfa (α), diretamente associado ao investimento e percebido como
um fator de ganho ou perda da empresa, associado a decisão de realizar ou não o investimento,
à medida que o valor do projeto de concessão, dado pelo seu Valor Presente Líquido (VPL), é
reduzido por este Desconto de Reequilíbrio. O problema da concessionária pode ser expresso
pela Equação 2, e será aprofundado nos parágrafos seguintes.
Máx (Investir, Não Investir)
Equação 2 – Opção Estratégica da Concessionária
Onde “Investir” corresponde à diferença entre o valor do projeto e o investimento realizado (ações
previstas no contrato de concessão e passíveis de punição em caso de não realização) e “Não
Investir” corresponde a situação no qual a empresa será penalizada pelo desconto de reequilíbrio
(não realiza as ações previstas em contrato). Com isso ela terá uma redução no valor do projeto,
como pode ser observado na Equação 3, onde V simboliza o valor do projeto na data de análise, I
o investimento requerido e α o desconto de reequilíbrio.
Máx (V – I, aV)
Equação 3 – Decisão da Concessionária
Para avaliar-se o valor do desconto de reequilíbrio como uma opção estratégica, o primeiro passo
foi obter o fluxo de caixa estático do projeto, sem levar em consideração as flexibilidades e as
possibilidades de decisão a cada período de tempo.
Como o objetivo do trabalho é estudar o impacto do desconto de reequilíbrio para a
concessionária e não para os bancos, não foi utilizado a variável financiamento no projeto, pois
se objetivava analisar o retorno dos ativos para a concessionária, sem a influência de terceiros. O
fluxo de caixa dos ativos, seguiu o formato apresentado na equação a seguir.
Tarifa do Pedágio x Quantidade de Veículos =
= Receita Bruta
- Impostos sobre a Receita (Cofins, ISS e PIS)
= Receita Líquida
- Custos Operacionais
= EBITDA
- Depreciação
= EBIT ( 1 – IR – CSLL)
= NOPAT
+ Depreciação
= Fluxo de Caixa dos Ativos
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- CAPEX
Equação 4 – Modelo do Fluxo de Caixa Operacional
É importante explicitar que a tarifa de pedágio é obtida através de variáveis contratuais, conforme
apresentado a seguir. A tarifa do leilão é o valor obtido com o encerramento do processo de
licitação, no qual a firma vencedora apresentou o menor pedágio. O multiplicador de veículo é um
valor tabelado contratualmente atrelado ao veículo, dependendo da quantidade de eixos que ele
possuir. A distância de cobertura de praça é simplesmente a diferença da distância entre duas
praças. Se uma praça estiver no km 100 e a seguinte no km 200, a cobertura dessa praça será
de 100 km.
Tarifa de Pedágio = Tarifa Leilão x Multiplicador Veículo x Distância de cobertura da Praça
Equação 5 – Fórmula de Obtenção da Tarifa de Pedágio
Nesse estágio do fluxo de caixa foram calculadas duas situações com VPLs estáticos diferentes:
um primeiro cenário com a concessionária realizando todos os investimentos e um segundo
cenário com a empresa só investindo a parte que interessa a ela e atrasando a outra parte dos
investimentos. A decisão de criar dois cenários na modelagem relaciona-se a avaliar qual seria o
impacto do atraso do investimento em relação ao retorno financeiro da empresa. Os demais
dados excetuando o investimento, foram iguais para ambos os cenários dos modelos, vide o
interesse da pesquisa estar voltado para o impacto da não realização do investimento. Os
cenários considerados foram identificados daqui em diante como cenário 1 e cenário 2, para
maior clareza. Não foi utilizado na modelagem o termo contratual que implica em a receita só
pode ser obtida após 10% dos investimentos realizados.
O resultado obtido no fluxo de caixa operacional foi descontado para se obter o Valor Presente
Líquido do Projeto utilizando-se o Custo Médio Ponderado do Capital - WACC, calculado através
da Equação 6, a seguir. As variáveis utilizadas na fórmula são o custo da dívida (KD) e o custo do
patrimônio líquido (KE).
WACC = Ke (% E) + Kd (%D)
Equação 6 – Fórmula do WACC
O próximo passo, após a obtenção do VPL estático, consistiu na aplicação da simulação de
Monte Carlo para obtenção de uma única fonte de incerteza, a volatilidade do próprio projeto e
que é utilizada na montagem da árvore de decisões binomial para a obtenção do alfa – desconto
de reequilíbrio ótimo do modelo. A simulação foi realizada a partir do fator de risco mais primitivo
a impactar o projeto, o tráfego, decomposto em duas variáveis que explicam a sua variação, o
IPCA e o PIB. A partir do desvio-padrão obtido na simulação de Monte-Carlo, outras variáveis de
entrada da árvore foram calculadas: o fator de crescimento (u), o fator de decrescimento (d) e a
probabilidade neutra ao risco (p), para a qual também é necessária, dentro da construção do
modelo, a utilização da taxa livre de risco (Rf) determinada exogenamente. As Equações 7, 8 e 9
foram utilizadas para determinação dos parâmetros descritos.
u = es
Equação 7 – Parâmetro de Crescimento
d = 1/u
Equação 8 – Parâmetro de Decrescimento
p = (1+ Rf – d) / (u – d)
Equação 9 – Probabilidade neutra ao risco
Após a obtenção das variáveis de entrada, o próximo passo foi a montagem da árvore para trinta
anos (período da concessão). Deste modo, o modelo proposto pode ser resolvido por indução
retroativa, similar a metodologia utilizada na resolução de jogos sequenciais em teoria dos jogos
e na solução do preço de opções americanas na teoria de finanças, onde uma árvore é resolvida
a partir do último nó até o nó presente, supondo- se, assim, que os agentes envolvidos tomam
decisões ótimas. A lógica de resolução da árvore pode ser explicada através do exemplo
hipotético abaixo. O VPL é utilizado como valor inicial no instante t=0 e ele cresce a partir das
variáveis (u) e (d) determinadas conforme apresentado anteriormente. Esse procedimento é
realizado até o último ano da concessão. A partir desse momento, a árvore é descontada
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utilizando-se a probabilidade (p) e se aplicando a lógica que pretende ser estudada, que nesse
modelo, foi analisar a opção estratégica possuída pela concessionária, que pode realizar o
investimento previsto ou assumir a penalização, conforme será melhor detalhado adiante.

Figura 1 – Exemplo de Árvore Binomial
A árvore hipotética da figura anterior possui três períodos: 0,1 e 2. A lógica por trás do modelo é
que em t=0 a natureza, ou o acaso, como é comum na teoria dos jogos ditos bayesianos,
estipulará se o tráfego é alto ou baixo. (Dutta, 1999) Admite-se que a natureza é que realiza esse
primeiro lance do jogo, pelo fato da concessionária e do governo não terem controle em relação
ao que pode ocorrer com o tráfego, que pode se distanciar bastante com relação ao definido no
instante da concessão. Após a natureza jogar em t=0, o governo estipula um alfa – percentual de
desconto de reequilíbrio, que chamaremos de alfa da ANTT a partir de agora, para demonstrar ao
concessionário que, se ele não realizar aquele investimento previsto sua tarifa será reduzida em
N%, reduzindo o seu lucro. Após o governo realizar a sua jogada em t=1, a concessionária toma
sua decisão racional de investir ou não investir, em t=2. Como pode ser observado a partir do
exemplo acima, a concessionária sabe como é calculado o valor do alfa da ANTT e com isso
pode tomar a decisão mais racional para maximizar os seus lucros, podendo essa decisão ser
investir ou não.
A teoria das opções reais demonstra que essa opção de investir ou não, que é a decisão da
concessionária, possui um valor financeiro atrelado a ela, que pode ser calculado a partir da
diferença entre o VPL inicial no momento de montagem da árvore e o valor obtido ao se
descontar a árvore do instante t=30 até o instante t=0, que corresponde a um VPL que embute a
existência desta opção estratégica.
Assim, com os parâmetros expostos até o momento, a decisão estratégica da concessionária fica
determinada pela equação 10 a seguir.

Equação 10 – Problema de otimização da concessionária período a período
A primeira parte da fórmula descreve o impacto da empresa não realizar o investimento, onde o
valor do projeto para ela será a relação entre o valor presente esperado do projeto, descontado
pela taxa livre de risco e multiplicado pelo desconto de reequilíbrio, ou seja, se a firma não
investir ela será penalizada pelo desconto de reequilíbrio alfa. A segunda parte da relação
matemática descreve o impacto da empresa realizar o investimento, sendo o valor do projeto
para ela simplesmente o valor presente no período em questão menos o investimento que
deveria ser realizado naquele ponto. Aplicando essa relação para descontar a árvore desde o ano
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trinta até o ano zero, obtém-se o valor da opção estratégica de investir ou não para a
concessionária e o alfa ótimo, do ponto de vista do poder público, obtido numericamente a partir
da premissa que o regulador (ANTT) deve escolher um alfa que incentive o concessionário a
implementar os investimentos previstos – ou seja, um fator alfa que minimize o valor da opção
estratégica que ele possui em mãos e que se relaciona, conforme descrito no trabalho, a um valor
gerado por um desvio oportunista com relação ao combinado contratualmente.
A comparação entre o valor do valor do parâmetro alfa (α), obtido pelo modelo proposto e aquela
obtido pela metodologia aplicada pela ANTT permite avaliar ainda a eficácia da aplicação do
método na influência sobre as concessionárias, na decisão de realizar ou não o investimento.
O próximo capítulo, assim, apresentará a implementação numérica do modelo, a partir de dados
reais de uma concessão, seus principais resultados e análises de sensibilidade.
Premissas e Análise de Resultados
A rodovia utilizada como referência para a elaboração do trabalho foi a BR-262, que cruza os
estados de Espirito Santo, Minas Gerais, São Paulo e Mato Grosso do Sul, pela sua localização
estratégica e diversificação de usuários. O trecho utilizado foi a concessão realizada, e vencida
pela concessionária Triunfo Participações e Investimentos, em dezembro de 2013 de um trecho
de 546,3 km em Minas Gerais, interligando desde o entroncamento com a rodovia BR-153 até o
entroncamento da BR-381.
O estado mineiro possui um grande polo industrial e agricultor, demandante de vias para
escoamento da produção e recebimento de insumos. A rodovia BR-262 pode ser utilizada como
via de escoamento desses produtos, como milho e soja, vindo de estados como Mato Grosso do
Sul e Mato Grosso, para Vitória e para o Sudeste do Brasil, através do entroncamento com a
BR-040, que segue até o estado do Rio de Janeiro, passando por cidades industriais importantes
como Juiz de Fora. Além disso, a BR-262 cruza cidades industrialmente importantes no estado
de Minas Gerais, começando por Betim, famosa pela indústria automobilística, situada perto de
cidades como Nova Lima, polo de mineração, Sete Lagoas, polo de siderurgia, indo até próximo
de São José do Rio Preto, no estado de São Paulo, passando por Uberaba, importantes pela
indústria de biotecnologia e criação do gado zebu. Além disso a via serve como escoamento para
diversas indústrias presentes em cidades próximas, como Divinópolis, a 35 km, conhecida pela
indústria moveleira, têxtil e siderúrgica; Patos de Minas, a 159 km, famosa pela indústria de
fertilizantes e Uberlândia, a 120 km, conhecida pela indústria de biotecnologia, além de setores
como calçados, café, cosméticos, entre outros.
Outro fator que impacta a quantidade de tráfego presente na rodovia, reside no fato de não
existirem outras rodovias de alto tráfego ao redor, nem ferrovias, pressionando aos empresários,
funcionários de empresas e setor público e usuários comuns a utilizarem a rodovia para
deslocamento.
Em relação ao prazo da concessão adotado, foi estipulado que o projeto em análise se inicia no
momento em que a empresa venceu o leilão de concessão. Como se deve levar em consideração
o prazo das licenças obrigatórias para início das obras, estipulou-se que o inicio da realização
dos investimentos ocorreria após um ano. Dentre as licenças obrigatórias existem as ambientais,
que são a licença prévia e licença de instalação das Obras em trechos urbanos, previstas no PER
(tópico 5.1.1.b), além da necessidade de concordância do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). A concessionária deve protocolar junto ao IBAMA,
dentro de quatro meses após a assinatura do contrato, os documentos necessários para a
viabilização das obras (tópico 5.1.1.a). Outro parâmetro obrigatório é a entrega das Obras de
Ampliação de Capacidade e Melhorias, que deve ser entregue no prazo de 4 meses a partir da
assinatura do contrato (tópico 6.10). Um terceiro compromisso consiste no plano de
desocupação da faixa de domínio, que deve ser submetido a ANTT pela concessionária dentro
do prazo de três meses (tópico 9.2.2). Existe ainda uma licença de instalação, necessária para o
cumprimento da primeira meta das Obras de Ampliação de Capacidade e Melhorias. Essa
licença fica disponível para a concessionária em até um (1) ano após a assinatura do contrato.
Dentro do modelo proposto e descrito anteriormente, algumas premissas foram realizadas com o
intuito de implementar-se o passo inicial – VPL estático. Primeiramente, obteve-se a receita do
projeto, multiplicando o tráfego, pelo preço da tarifa de pedágio. De acordo com o contrato de
concessão (item xlvi – página 9), a tarifa deve ser ajustada anualmente utilizando o IPCA para
cada praça. A receita final foi o somatório das receitas das cinco praças de pedágio. No modelo
só foi utilizada a receita obtida a partir da tarifa de pedágio, não se levando em consideração as
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receitas extraordinárias, que são receitas obtidas de outras origens, como publicidade de outras
empresas na rodovia.
De acordo com o Programa de Exploração da Rodovia (PER), no trecho utilizado existem cinco
praças, situadas em Campo Florido, Campos Altos, Luz, Perdizes e Florestal/Pará de Minas. A
tarifa foi determinada através da fórmula apresentada a seguir, na qual a tarifa utilizada foi a tarifa
vencedora do leilão, que no caso da BR-262 foi 0,02851 por km rodado correspondente ao valor
apresentado pela Triunfo com deságio de 52%.
Os valores apresentados pelas concessionárias no certame divulgados pela ANTT podem ser
observados na Tabela 1, a seguir, lembrando-se que nos leilões de rodovias, o vencedor é a
empresa que propuser o menor lance.
Tabela 1 – Lances Apresentados no Leilão
Proponente

Valor do Lance

Deságio

Teto

0,05940

-

Triunfo Participações

0,02851

52%

Invepar

0,03437

42%

Consórcio Via Capital

0,03493

41%

Consórcio Rodovias Federais 2013

0,03683

38%

Companhia de Participações em Concessões

0,04668

21%

O multiplicador do veículo se refere ao valor pelo qual deverá ser multiplicado a tarifa resultante
do leilão devido a quantidade de eixos dos veículos. Esse fator já é tabelado no contrato de
concessão (item 18.2.6).
Por último, a distância de cobertura da praça consiste em quantos quilômetros a praça de
pedágio engloba, que foi determinada através da distância entre duas praças.
As tarifas de referência utilizadas na elaboração da pesquisa podem ser observadas na Tabela 9,
a seguir. As quatro categorias utilizadas para projeção da receita foram a categoria 1, englobando
automóveis, a categoria 2, com ônibus, a categoria 4, com caminhão, a categoria 6, com
caminhão com reboque e semirreboque e por último a categoria 10, com motocicleta.
A distância de cobertura de cada pedágio é estipulada no contrato de concessão (tópico 18.3.3).
Tabela 2 – Tarifas de Pedágio (Categoria)
Tarifa pedágio (Categoria)
P r a ç a s
BR-262

Km

1

2

4

6

10

Praça 1

99,1

2,8

5,7

8,5

11,3

1,4

Praça 2

102,
5

2,9

5,8

8,8

11,7

1,5

Praça 3

109,
0

3,1

6,2

9,3

12,4

1,6

Praça 4

129,
4

3,7

7,4

11,1

14,8

1,8

Praça 5

106,
4

3,0

6,1

9,1

12,1

1,5

Para obtenção do tráfego da rodovia, foi utilizado a variável Veículo Diário Médio Anual (VDMA),
uma média da quantidade de veículos que passam pela praça de pedágio por dia, divulgado pela
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ANTT para a rodovia em questão. O VDMA para cada praça de pedágio foi multiplicado por 365,
número de dias para obtenção do tráfego anual.
Em função da agregação dos dados publicados em somente três categorias: automóveis,
caminhões e motos, determinou-se a participação de cada modalidade de veículo de interesse
aplicando-se um percentual decorrente da quantidade do veículo de interesse em cada categoria.
Assim foi aplicado um percentual na categoria 1 (automóveis) para saber quanto desse valor se
referia exclusivamente a automóveis (categoria 1) repetindo-se o mesmo raciocínio para ônibus
(categoria 2), e na categoria 4 (caminhões), para verificar quantos eram caminhões simples
(categoria 4) e quantos eram caminhões com reboque (categoria 6).
Esse percentual foi calculado a partir dos dados da frota brasileira em 2013 publicados pelo
Denatran, apresentados no Anexo 5 - Frota de Veículos Brasileiros. Os fatores obtidos podem ser
vistos na Tabela 10, a seguir. Para a obtenção dos fatores da categoria 1 e 2, foram somados os
dados relativos a automóveis, camioneta, utilitário, caminhonete, ônibus e micro-ônibus,
enquanto para obtenção das categorias 4 e 6, foram somados os dados de caminhão, caminhão
trator, trator e reboque e semi-reboque. Essas divisões seguem a divisão presente no contrato de
concessão da rodovia (tópico 18.2.6).
Tabela 3 – Fatores de Ajuste do Tráfego
Fatores de
Ajuste

Percentual de
Ajuste

Categoria 1

98%

Categoria 2

2%

Categoria 4

62%

Categoria 6

38%

Como se trata de um projeto de 30 anos de duração, iniciado em 2013 e a ser concluído em 2043
o tráfego e a tarifa de pedágio devem ser ajustados de acordo com o horizonte de tempo. O
tráfego foi ajustado utilizando o crescimento do PIB, projetado, devido às incertezas
macroeconômicas, enquanto a tarifa de pedágio, assim como os custos, foi ajustada utilizando a
variação do IPCA. Os dados do PIB foram obtidos a partir do IBGE e as projeções obtidas da
EPE2050, estudo realizado pelo Ministério de Minas e Energia, onde uma projeção dos próximos
cinquenta anos é realizada para o país. O IPCA foi obtido a partir do IBGE e a projeção realizada
na realidade foi a previsão de manutenção do valor, como pode ser observada no gráfico, em
virtude da ação de governo de manter o valor dentro da meta.
A receita bruta foi obtida multiplicando a tarifa de pedágio pelo tráfego calculado, determinandose a partir daí os impostos que impactam na receita do projeto para obtenção da receita líquida.
Para o cálculo foram utilizados o Imposto sobre serviços (ISS), com uma alíquota de 5%, o
Programa de Integração Social (PIS) com alíquota de 0,65% e a Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (COFINS) com 3% de alíquota.
A receita bruta para o primeiro ano foi de 76 milhões, chegando a um valor de 807 milhões daqui
a 30 anos, valores iguais tanto para o cenário 1, quanto para o cenário 2. A receita líquida variou
de 70 milhões até 737 milhões no ano 30.
O próximo passo no modelo de fluxo de caixa estático foi a determinação dos custos
operacionais, a partir de dados divulgados pela ANTT para a concessão em questão. As
categorias de custos consideradas foram: administrativos, operação, conservação e
monitoração. Devido a agregação de valores por trechos da concessão e a pesquisa englobando,
conforme previamente explicado, somente um trecho da concessão, foi realizado uma
ponderação nos custos, utilizando como variável de ajuste os quilômetros totais. Além disso os
custos também foram ajustados através do IPCA. A variação dos valores no horizonte temporal
foi de R$ 30 milhões no ano um até 115 milhões no ano trinta.
De acordo com o modelo clássico de finanças, com a retirada dos custos operacionais da receita
líquida, atinge-se o Earning Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization (EBITDA), que
variou de 40 milhões no ano 2013 até 623 milhões no ano 2043.
O próximo passo foi a aplicação da depreciação, com valor estipulado de 10% do Capital
Expenditure (CAPEX), obtido a partir de dados publicados pela receita federal. Nesse passo
ocorreu a primeira diferença entre o cenário 1 e cenário 2, pois como no primeiro cenário todo o
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CAPEX era realizado, a depreciação era maior do que no cenário 2, onde somente uma das
variáveis era utilizada. As variáveis escolhidas na modelagem serão explicadas a frente no
momento da abordagem do CAPEX para obtenção do fluxo de caixa.
Ao se retirar a depreciação do EBITDA, obteve-se o Earnings Before Interest and Taxes (EBIT),
base para a obtenção do Net Operational Profits After Taxes (NOPAT), resultado da multiplicação
do EBIT por um menos o imposto, cuja alíquota utilizada foi de 34%, aberta em 25% do imposto
de renda e 9% da contribuição social sobre o lucro líquido.
O último passo para obtenção do fluxo de caixa estático foi calcular o fluxo de caixa a partir dos
dados obtidos no NOPAT. Primeiramente somou-se novamente a depreciação, retirada
anteriormente, ao valor do NOPAT, obtendo o fluxo de caixa dos ativos. Isso ocorre porque a
depreciação não simboliza um desembolso financeiro e sim um movimento contábil, permitido
pela legislação, para redução do pagamento de imposto de renda. O próximo passo foi obter o
fluxo de caixa operacional, resultado do somatório do fluxo de caixa dos ativos com o fluxo de
caixa dos investimentos, determinado pelo CAPEX. O resultado dessa soma consiste no fluxo de
caixa operacional, que será descontado pelo método WACC para obtenção do VPL do projeto. O
resultado obtido para os três primeiros e os três últimos anos de ambos os cenários da parte dos
fluxos de caixa são apresentados na Tabela 4 a seguir, onde FCA significa o fluxo de caixa dos
ativos, FCI o fluxo de caixa dos investimentos, FCO o fluxo de caixa operacional e FCD o fluxo de
caixa descontado pelo WACC.
Tabela 4 – Valores dos Fluxos de Caixa para ambos os Cenários

Cenári
o1
Ano
201
3

FCA
-

FCI
-

Cenário 2

FCO
-

FCD
-

FCA
-

FCI

FCO

FCD

-

-

-

2 3 , 5 26,14
2

-

26,14

23,52

( 5 1 , 7 29,65
7)

-

29,65

24,00

201
4

26,1 4

26,14

201
5

3 2 , 9 96,88
4

(63,94)

204
1

353,7 90,87
8

262,91

1 3 , 6 352,14
7

42,43

309,71

16,10

204
2

383,1 104,23
8

278,95

1 3 , 0 381,54
5

55,79

325,75

15,24

204
3

421,5 311,90
0

109,60

4,61

263,46

156,39

6,58

419,85

Em relação ao CAPEX, duas variáveis foram utilizadas para se estudar a eficácia do modelo. A
primeira foram os investimentos em manutenção de rodovias, que se abrem em pavimento,
elementos de proteção e segurança, obras-de-arte especiais, sistema de drenagem e obras-dearte correntes, terraplenos e estruturas de contenção, canteiro central e faixa de domínio,
edificações e instalações operacionais, sistemas elétricos e de iluminação, manutenção de
contornos e manutenção de marginais. A segunda foram as obras de ampliação da capacidade e
de outras melhorias, que engloba melhorias em trechos urbanos e melhorias físicas e
operacionais.
O valor total investido, ao longo dos trinta anos, para a variável de manutenção de rodovia foi de
R$ 2,292 bilhões e para a variável obras de ampliação foi de R$ 2,110 bilhões, segundo dados
publicados pela ANTT para o trecho de referência na modelagem em construção. No primeiro
cenário, assumiu-se que a empresa realizou os investimentos previstos em ambas as variáveis,
que simboliza o cenário da concessionária investindo todo o valor sob sua responsabilidade. No
segundo assumiu-se que a empresa só realizou os investimentos relacionados a manutenção de
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rodovia, deixando de realizar os investimentos obrigatórios de ampliação, visando assim ter um
lucro maior com o projeto, não sendo tão impactado por futuras penalidades. Os valores do
CAPEX podem ser observados nas figuras 2 e 3 a seguir.

Figura 2 – CAPEX Realizado no Cenário 1

Figura 3 – CAPEX Realizado no Cenário 2
Com relação à taxa de desconto, o manual brasileiro recomenda a taxa de 12% a.a., similar à
aplicada pelo Banco Mundial. Não há maiores explicações sobre a racionalidade utilizada para se
chegar a esse número relativamente alto. É interessante também notar que o risco de um projeto
é medido por meio de análises de sensibilidade, porém ignorando benefícios indiretos. Em um
país como o Brasil, com grande volatilidade das taxas de juros, escolher a taxa de desconto para
projetos de tão longo prazo é, de fato, um desafio. (Brandão, 2002) O WACC obtido e utilizado
para descontar o fluxo de caixa de ambos os cenários foi 11,14% a.a., muito próximo ao
defendido pela literatura, conforme explicado no parágrafo anterior.
Na avaliação financeira, a taxa de desconto deve refletir a percepção de risco do projeto. Para se
obter os valores percentuais referentes a dívida (KD) e ao patrimônio líquido (KE), utilizou-se a
média dos dados obtidos de quatro concessionárias: Camargo Corrêa (CCRO3), Ecorodovias
(ECOR3), Arteris (ARTR3) e Triunfo (TPIS3), conforme apresentado na Tabela 12. A relação obtida
foi de 68% em dívida e 32% em patrimônio líquido, como pode ser visto na tabela abaixo.
Tabela 5 – Dados Concessionárias

Ação
CCRO3

Beta

Debt

Equity

0,6201

76%

24%

1065

IX Congresso Brasileiro de Regulação e 3º ExpoABAR
ECOR3

0,8912

63%

37%

ARTR3

1,0974

74%

26%

TPIS3

1,2182

60%

40%

Setor

0,9567

68%

32%

Para obtenção do custo da dívida (Kd), supõe-se um peso de 50% para a taxa de juros de longo
prazo (TJLP) somados de dois pontos percentuais e 50% para a média do prêmio das
debentures no mercado. Para o custo do capital próprio (Ke), calculou-se o CAPM, tendo como
dados de entrada a taxa livre de risco, de 10,53%, um beta desalavancado de 0,68 e um prêmio
pelo risco de 5,59%. Os dados foram obtidos a partir de planilhas publicadas pela ANTT.
Após descontar o projeto, o VPL obtido para o cenário 1, com todo valor investido foi de R$ 10
milhões, enquanto no cenário 2, de investimentos de interesse da concessionária foi de R$ 409
milhões, confirmando a lógica de que a empresa pode se beneficiar da não realização do
investimento, tendo assim um retorno maior, confirmando o comportamento que é o alvo de
estudos desta trabalho.
As figuras 22 e 23 a seguir mostram os fluxos de caixas operacionais de ambos os cenários,
antes de serem descontados para cálculo do VPL - em ambos os dados estão em milhões de
reais.

Figura 4 – Fluxo de Caixa Operacional – Cenário 1

Figura 5 – Fluxo de Caixa Operacional – Cenário 2
Na etapa da simulação de Monte Carlo, foram elaborados 30 cenários aleatórios, obtendo-se o
desvio- padrão (σ) a ser utilizado na árvore binomial da ordem de 36%. Esse valor implicou nos
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demais parâmetros do modelo binomial - parâmetro de subida u = 1.38, parâmetro de queda d =
0.72 e a probabilidade p de 0,57.
Com a aplicação dessas variáveis foi elaborada a árvore binomial do ano zero até o ano trinta,
possibilitando, assim, encontrar-se o valor da opção da concessionária.
O parâmetro alfa ótimo, do ponto de vista do regulador, foi obtido numericamente, variando-se a
partir de zero e com intervalos de 0,02, visando-se obter qual alfa retornaria o maior valor de
opção para a concessionária, conforme apresentado na Figura 24. Como os valores a partir de
0,34 permaneceram fixos, o gráfico contempla somente até 0,50 para melhor visualização.
Percebe-se, então, que este percentual, obtido a partir do modelo proposto, é o que limita o valor
da opção estratégica do concessionário.

Figura 6 – Real Option do Concessionário
Conforme pode ser visto no comportamento da curva na figura acima, conforme o alfa vai
aumentando, a opção do concessionário também aumenta, até o momento que o alfa atinge o
valor de 0,34, ponto cujo valor da opção estratégica da empresa é de 79,30 milhões. Com isso, o
valor do alfa obtido através do modelo foi de 0,34.
O cálculo do alfa da ANTT, correspondente ao Desconto de Reequilíbrio, é realizado através da
Equação 1 apresentada anteriormente no tópico 6 – Tarifas de Pedágio.
Os resultados obtidos calculados foram R$ 671 milhões para o VPI, correspondente ao valor
presente dos investimentos totais, R$ 376 milhões para o VPC, correspondente ao valor presente
dos custos operacionais e R$ 259 milhões para o VPSin correspondente ao valor presente dos
investimentos na variável obras de ampliação, determinando-se um alfa de 0,25 através da
metodologia da ANTT, um valor 38% menor do que o obtido pelo modelo proposto, conforme
apresentado na Tabela 6 a seguir, mostrando que o modelo da ANTT subestima o valor
potencialmente ótimo do desconto de reequilíbrio.
Tabela 6 – Resultados Obtidos para o Parâmetro Alfa
Modelos

Resultado α

Diferença Percentual

Proposto

34,00%

38%

ANTT

24,72%

Para que a comparação pudesse ser realizada entre os dois modelos, ambos foram calculados
para o cenário dois apresentado anteriormente, que ocorre quando a concessionária só realiza os
investimentos de manutenção na rodovia e não investe nas obras de ampliação.
Como pode ser observado, a modelagem utilizando a árvore binomial, na qual são levadas em
consideração a opção estratégica da firma investir ou não, variável que o modelo estático do
fluxo de caixa não considera, além de considerar a flexibilidade da variação do tráfego, que pode
forçar a empresa também preferir não investir, retorna um desconto de reequilíbrio (alfa) mais
alinhado com as expectativas de mercado, na qual quanto maior o desconto, mais as firmas
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serão obrigadas a realizar os investimentos para evitarem de serem impactadas nos suas tarifas
de pedágio e consequentemente no seu lucro.
Após o término da modelagem foi realizada uma análise de sensibilidade para as duas variáveis
que impactam diretamente o modelo: o PIB e o IPCA. Para ambas, buscou-se verificar qual seria
o impacto da variação delas no desconto de reequilíbrio, estudando se o modelo apresentado
obteria resultados melhores que o da ANTT em cenários diferentes.
A variável PIB impacta a receita, pois a mesma ajusta a quantidade de carros que passarão nos
pedágios nos anos futuros, com isso o aumento do PIB levaria a um aumento da receita. Como
somente a receita bruta da empresa é afetada por essa variável e todas as outras linhas do fluxo
de caixa permanecendo inalteradas, um aumento no PIB levaria a um aumento do VPL do
projeto. Com isso, analisando a igualdade matemática do modelo, que simboliza a situação onde
o gestor é indiferente entre investir ou não, apresentada novamente na equação 11 abaixo, se o
valor do projeto (V) aumenta, com o investimento permanecendo constante, para que a igualdade
permaneça, é necessário que ocorra um aumento do alfa. Como o governo deseja forçar a
concessionária a realizar o investimento, para que isso ocorra o retorno no cenário de investir (V –
I) deve ser maior que o retorno no cenário de não investir (αV), pois caso contrário a firma iria
preferir não investir para obter um valor de projeto maior. Com isso, analisando a equação
matemática, para forçar um retorno no cenário de investir maior, é necessária uma redução do
alfa, pois assim o retorno no cenário de não investir será reduzido, levando a empresa a preferir
investir. O motivo do investimento permanecer constante é uma premissa adotada, devido ao fato
dos dados terem sido obtidos no site da ANTT já para os 30 anos, assim não necessitando de
ajuste via PIB ou IPCA.
V – I = aV
Equação 11 – Situação de Indiferença na Decisão do Gestor
A análise de sensibilidade do PIB foi realizada buscando analisar cenários da economia com PIB
´s ruins e melhores para o Brasil, variando assim o seu valor de 1,3% a 5,5%. O valor estipulado
foi utilizado nos 30 anos do modelo. Como pode ser observado na figura 25, conforme o PIB
aumenta, o alfa obtido pelo modelo proposto se reduz, atingindo um valor de 18% no cenário de
bom desempenho econômico do país. O resultado esperado confirma a hipótese de que o
modelo proposto agrega para análises de projeto de concessão de rodovia, pois se o cenário
econômico está favorável para um país, a tendência é que a concessionária realize os
investimentos pois está tendo um lucro alto, não precisando assim deixar de investir visando um
maior lucro; em contrapartida, em cenários de baixo crescimento, a obrigação da obtenção de
lucro, pode levar a comportamentos oportunistas por parte da empresa, levando ela a deixar de
realizar os investimentos necessários.

Figura 7 – Sensibilidade do Alfa x PIB
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Ao se analisar o impacto da inflação, o resultado obtido, através da igualdade matemática
apresentada anteriormente, demonstra que um aumento na inflação também leva a um aumento
no VPL, pois impacta na tarifa de pedágio, assim impactando a receita. A diferença em relação ao
PIB ocorre nos custos operacionais, que também são impactados pela inflação, conforme
contrato de concessão. Com isso a magnitude de impacto do IPCA no VPL é menor do que a do
PIB.
Como pode ser visto na figura 8, o intervalo utilizado para a análise do IPCA foi o centro da meta
(4,5%) e o teto da meta (6,5%) do governo brasileiro. O resultado obtido foi de que para cenários
de baixa inflação, o modelo proposto se torna mais eficiente na medição do desconto de
reequilíbrio, atingindo um valor de 0,37 contra 0,252 do modelo da ANTT, uma diferença de quase
12%. Em cenários de alta inflação, o modelo da ANTT pode estar superestimado, devido ele não
incorporar a incerteza presente no modelo, com isso não sendo impactado como o modelo
proposto. Em cenários de alta inflação, como o teto da meta de 6,5%, o modelo da ANTT obtém
um valor para o desconto de 0,232, enquanto no modelo proposto o valor é e 0,22. Esse
comportamento pode ser explicado pelo fato de que cenários de alta inflação, no modelo
apresentado, levam a um aumento do valor do projeto; com isso, assim como no caso do PIB
mostrado anteriormente, é necessário que o valor do projeto no caso de não investir seja menor
do que no caso de investir. Para que isso ocorra, assumindo um aumento no valor do projeto (V)
é necessária uma queda no valor do alfa, assim como explicado anteriormente para o PIB.
Esse comportamento também corrobora a atitude econômica das firmas. Em cenários de alta
inflação, a empresa provavelmente estará com dificuldades maiores do que em cenários de baixa
inflação, com isso se o governo realizar altos descontos na firma, a mesma poderá ter problemas
na realização dos investimentos.

Figura 8 – Sensibilidade do Alfa x IPCA
Como pode ser observado nas análises apresentadas, as variáveis de IPCA e PIB impactam
diretamente o modelo apresentado, levando a resultados diferentes dependendo do cenário
econômico do país. O modelo proposto engloba mais informações do que o modelo da ANTT,
sendo assim mais impactado com as variações da inflação e do PIB, podendo o segundo estar
superestimado em cenários de alto crescimento ou de alta inflação. Uma possível proposta de
estudo futuro para essas variáveis seria realizar um modelo mais robusto na qual as variáveis do
PIB e IPCA fossem analisadas estocásticamente, levando a uma análise mais profunda dos seus
impactos.
Conclusão
O setor rodoviário necessita de estudos constantes que abordem como melhorar a situação da
infraestrutura de transportes no Brasil.
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A partir dos resultados obtidos nesse trabalho, pode-se perceber que o desconto de reequilíbrio
força as concessionárias a realizarem seus investimentos para que a tarifa de pedágio não seja
reduzida.
Esse efeito alinhado com outros argumentos teóricos, como ganhos de produtividade, receitas
alternativas, redução do custo de crédito e comportamento da demanda, podem ajudar a se ter
uma tarifa mais justa, que leve em consideração tanto o lucro das firmas quanto a questão da
modicidade para os consumidores. Assim como um maior desconto de reequilíbrio reduzirá a
tarifa a ser cobrada do consumidor, ganhos de produtividade, lucro com receitas alternativas,
redução do custo de crédito e aumento da demanda podem levar a uma redução da tarifa, vide a
concessionária estar lucrando com todas as variáveis apresentadas.
A união dos fatores nos contratos de concessão pode levar a incentivos mais corretos no setor
rodoviário, levando a uma evolução do setor e com isso um desenvolvimento maior do país.
Assim, este trabalho abordou a construção de um modelo para análise do desconto de
reequilíbrio, parâmetro contratual na qual a firma possui sua tarifa de pedágio reduzida devido a
não realização de investimentos. Como pode ser visto, a modelagem utilizada pela ANTT não leva
em consideração o comportamento estratégico da firma de escolher decidir se investe ou não,
vide a concessionária saber a priori qual desconto lhe será aplicado, podendo assim maximizar
seu lucro já levando em consideração as penalidades que irá sofrer. Esse comportamento
estratégico faz com que as concessionárias continuem tendo retornos grandes não realizando
investimentos necessários para a população, o que leva a constante problemas nas rodovias
brasileiras, como dificuldade para escoamento dos produtos e grande número de acidentes. O
uso de modelo que leve em conta outras variáveis relacionadas ao processo decisório e a
interação entre os agentes conduz a um resultado que sinaliza no sentido que a margem do
poder público exercer o ser controle pode ser ampliada na medida em que o alfa de 0,34,
determinado pelo modelo proposto representa um valor maior que o alfa de 0,25, determinado
pela metodologia adotada pelo regulador.
Portanto, levar em consideração as variáveis estratégicas e as flexibilidades do modelo levam a
um aumento do desconto de reequilíbrio em 38% de 0,25 para 0,34, conduzindo assim a um
impacto maior nas receitas das empresas, visando assim um maior alinhamento entre o lucro das
concessionárias e o benefício ganho pela população em usar rodovias de qualidade.
A importância do estudo realizado reside não somente no seu resultado numérico, sinalizador de
espaço para a ação reguladora do poder público, mas, em especial, pelo fato de construir uma
nova abordagem para a determinação do desconto de reequilíbrio, combinando teorias
conhecidas dentro da Ciência Econômica – Opções Reais e Teoria dos Jogos – e capazes de
avaliar de maneira mais abrangente cada dificuldade do problema, permitindo assim a sua
utilização na prática, tanto para o regulador quanto para os regulados..
Os resultados obtidos no desenvolvimento do modelo indicam a existência de um campo de
pesquisa a ser percorrido e algumas propostas de estudos futuros podem ser formuladas no
sentido da utilização de modelos mais complexos e que considerem mais variáveis durante a
estimativa do fluxo de caixa, como por exemplo, o financiamento junto aos bancos, através da
TJLP para a realização de investimentos e receitas extraordinárias. Outra extensão natural da
pesquisa seria a inclusão da escolha do alfa ótimo por parte do regulador de maneira dinâmica,
constituindo um problema mais complexo de otimização intertemporal, além de abordar no
processo de estimação do desconto, não somente o ganho para a concessionária e também o
custo social atrelado a ele, buscando analisar o impacto na sociedade dessa modelagem.
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RESUMO
Busca-se com o presente trabalho difundir a cultura bifásica do tema sancionamento. As
penalizações strictu sensu aplicadas pelas agências reguladoras darão lugar à pactuação de
ações de reparo e melhoria do sistema como um todo. A sanção pecuniária é posta em situações
nas quais se esgotam os meios alternativos de solução dos problemas detectados nas
fiscalizações.
Verifica-se que todos os atores são beneficiados: A Prestadora, que passa a efetivamente operar
um sistema com qualidade, o que representa, por conseguinte, ganhos de produtividade e
redução de custos; O usuário, que passa a receber um serviço de melhor qualidade; E a Agência
Reguladora que passa a cumprir seu papel de estimular a melhoria da qualidade, produtividade e
eficiência dos regulados.
PALAVRA-CHAVE: Fiscalização de saneamento básico, Reguladora aplica multas, Autos de
infração, Termos de notificação, Substituição de multa.
Introdução
Os serviços públicos de saneamento básico são reconhecidamente complexos e multissetoriais.
O avanço em busca da ampliação das coberturas é caro e exige ações e obras cujos resultados,
muitas vezes, serão evidenciados somente em gestão de governo futura. Resultados imediatistas
podem ser desastrosos em longo prazo.
Da mesma forma devem ser considerados os processos administrativos gerados a partir de
fiscalizações e constatações das Agências Reguladoras. A mera aplicação de sanção pecuniária
sem respeito ao contraditório e ampla defesa administrativa ou para fins de ampliação de receita
ou para satisfação de anseio público não agrega valor ao saneamento básico e tampouco
ocasiona ganhos ao usuário do serviço.
Deste modo, o ativismo sancionatório das agências reguladoras está longe de ser a ferramenta
mais apropriada para a melhoria da prestação dos serviços de saneamento básico. Sua utilização
desmesurada não apresenta ganho prático na realidade do setor, tanto ao que tange o valor das
multas aplicadas, quanto à destinação dos valores arrecadados ou vantagens obtidas para o
sistema de saneamento e à população.
Exalta-se neste trabalho que o procedimento prévio de apuração de irregularidades, necessário
para a instauração de processo administrativo sancionatório pode e deve ser utilizado
considerando a consensualidade administrativa que trará mais benefícios para o sistema de
saneamento básico que a mera aplicação de sanções.
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Discorrendo sobre cada uma das fases, observam-se ganhos significativos sem incorrer em
ilegalidades ou qualquer irregularidade, desde que os agentes públicos estejam investidos e
capacitados para execução destas tarefas.
Procedimento prévio de apuração de irregularidades
O procedimento prévio de apuração de irregularidades é aquele destinado a verificação das
condições gerais de prestação dos serviços públicos de saneamento básico da concessionária
pela Reguladora. Esta é uma fase investigativa. É tida também como fase operacional.
Durante esse procedimento é que são levantados dados dos serviços públicos de modo a avaliar
as formas de atendimento aos requisitos pactuados em contrato.
Se forem identificados desvios ao padrão estabelecido em contrato ou em normativos
regulatórios, a Agência Reguladora deve exigir da Prestadora ações que reposicionem os
serviços às condições adequadas.
Esta é a dinâmica da fase de apuração de irregularidades: Identificação dos desvios e
determinação para a adequação e acompanhamento das ações efetivadas pela Prestadora.
Ressalta-se que determinações constam dos Termos de Notificação e são obrigações impostas
ao prestador quando a simples cessação da não conformidade não for suficiente para o
restabelecimento da situação de normalidade1 . Também podem ser chamados de “auto de
notificação” 2 .
As determinações impostas pela Agência Reguladora não tem caráter sancionatório, não geram
anotações no prontuário da empresa notificada para fins de reincidência ou de maus
antecedentes. Daí a grande vantagem de se “aproveitar” a identificação de determinada não
conformidade considerando-a, por parte da Prestadora, como uma oportunidade de melhoria.
Se persistirem as irregularidades, tem-se na fase de apuração de irregularidades a possibilidade
reconhecer a necessidade de “novos prazos de execução” ou novas formas de comprovação da
efetividade das ações com vistas à prestação dos serviços adequada ou retorno à condição de
normalidade.
A Consensualidade do Procedimento Prévio de Apuração de Irregularidade
Consensualmente pode-se obter readequação dos serviços, dos prazos para a conclusão de
ações e ainda a reconsideração quando a necessidade ou não de se exigir que as determinações
continuem a ser exigidas.
Floriano de Azevedo explicita que essa perspectiva mais negocial e plurilateral adotada pela nova
regulação deixou suas pegadas inclusive no exercício do poder sancionador pelos órgãos
autônomos. Vista sob uma perspectiva mais instrumental, a atividade sancionatória vem se
despindo de seu caráter simbólico (a resposta necessária a um descumprimento da norma
jurídica que representaria uma ameaça à própria autoridade regulatória) e adquirindo cada vez
mais o papel único de meio para alcançar das pautas e finalidades de interesse coletivo3.

A Deliberação ARSESP 31/2008, art. 15, § 2º, II conceitua a determinação como a “obrigação que deverá
ser cumprida pelo prestador, quando a simples cessação da não conformidade não for suficiente para
restabelecer a situação de normalidade, exigindo ação adicional do prestador”
No mesmo sentido a Resolução Normativa 003/2011 da Agência Reguladora Intermunicipal de
Saneamento (ARIS) em seu art. 3º, II.
1

O Auto de Notificação consta na Resolução ARES-PCJ 71/2014 em seu artigo destinado às definições.
Art. 2º Para os fins desta Resolução são adotadas as seguintes definições: II - Auto de Notificação:
documento através do qual se dá conhecimento ao prestador de serviços sobre as Não-Conformidades na
prestação dos serviços e as determinações necessárias;
2

MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. CYMBALISTA, Tatiana Matiello. Os Acordos Substitutivos do
Procedimento Sancionatório e da Sanção. Revista Eletrônica de Direito Administrativo Econômico (REDAE),
Salvador, Instituto Brasileiro de Direito Público, nº. 27, agosto/setembro/outubro, 2011. Disponível na
Internet: < http://www.direitodoestado.com/revista/REDAE-27-AGOSTO-2011-FLORIANO-AZEVEDOTATIANA-MATIELLO.pdf>. Acesso em: 20/07/2015.
3
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Em linha prática, a existência de acordo substitutivo não afasta a instauração de procedimento
sancionatório, haja vista o seu descumprimento ocasionar nova não conformidade, a qual seja o
“não cumprimento da determinação no prazo estabelecido”4.
O cumprimento da determinação em seu tempo oportuno ou a consensualização e repactuação
da determinação visa a melhoria, ampliação ou retorno à normalidade da prestação dos serviços
descritos no contrato celebrado entre o titular e a Concessionária. O caráter técnico da
Reguladora fundamentada na alta especialidade dos agentes fiscalizadores é que dá a validade e
segurança jurídica aos contratos, com a garantia do equilíbrio econômico financeiro da prestação
e acompanhamento desta fase consensual.
Como exemplo, poderia a Prestadora acordar com a Reguladora a instalação de bombas
reservas em diversas instalações com agendamento pré definido e no interregno factível de modo
a não comprometer seu equilíbrio econômico financeiro. A avaliação técnica e econômica da
proposta da concessionária só pode ser avaliada por grupo especializado e de grande
capacidade técnica que somente é encontrado na Agência Reguladora. Essa avaliação,
obviamente, considerará a criticidade de cada instalação para o sistema, dificuldades
operacionais de reparo e substituição dos equipamentos, seus custos de operação etc.
Em outra situação, determinado titular dos serviços relatou à Reguladora às constantes “faltas d
´água” em determinado bairro. A fiscalização de campo identificou com a Prestadora que a
solução do problema passaria pela instalação de booster e reservatório em local estratégico.
Foram reaproveitados equipamentos já disponíveis na Prestadora e que estavam sem destinação
até aquele momento. A Municipalidade participou com a abertura de valas e fornecimento de
equipamento de escavação. A solução foi concluída e o abastecimento de água normalizado.
Como benefícios dessa fase, temos:

• Maior possibilidade de diligências, reuniões e aprimoramento do sistema de saneamento;
• Reconhecimento por parte da agência dos dificultadores para cumprimento das
•
•
•
•
•
•

determinações;
Melhor compreensão dos papeis de cada um (fiscalizado e fiscalizador);
Melhoria dos processos fiscalizatórios;
Melhoria da capacidade técnica dos Fiscais;
Melhoria dos processos internos dos fiscalizados;
Melhoria na capacidade de planejamento das ações fiscalizatórias;
Melhor capacidade de avaliação dos elementos fáticos e jurídicos nos processos
sancionatórios.

A especialização do quadro técnico profissional faz com que haja a simplicidade processual,
conforme se sintetiza no fluxograma deste procedimento.
Fluxograma do procedimento prévio de apuração de irregularidades da ARSESP
A simplicidade do procedimento é marcante. Deflagrada a fiscalização e identificadas
irregularidades, são elaborados relatórios e laudos. Estes são encaminhados à Municipalidade e à
Prestadora acompanhados de Termo de Notificação (TNS), sobre o qual cabe manifestação no
prazo de 15 dias.

O “não cumprimento de determinação” é tipificado pelas agências reguladoras, por exemplo no art. 9º, I
da Deliberação 31/2008 da ARSESP. O Normativo da ARES PCJ também traz como consequência ao
desatendimento da determinação a instauração de processo administrativo sancionatório em seu art. 13 da
Resolução 71/2014. A ARIS, em seu normativo 03/2011, art. 14, sanciona com multas do grupo 4 o
descumprimento de determinação. Essa multa é caracterizada como natureza altíssima, cuja sanção é
0,5% do faturamento.
4
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Findo o período inicia-se a fase consensual, na qual o Especialista em Fiscalização fará as
diligências necessárias com vistas ao cumprimento da determinação. O foco é sempre a melhoria
do sistema ou retorno às condições de normalidade da prestação dos serviços.
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Havendo justificada necessidade de repactuação de prazos ou adequação da prestação dos
serviços, há a oficialização desta nova condição.
Ressalta-se que durante a fiscalização é necessário o levantamento de dados suficientes para a
análise do quão é ou não crítica a situação de irregularidade constatada, assim como a
aceitabilidade ou não dos argumentos técnicos da Prestadora.
Ao final, constatado que o prestador cumpriu as determinações, o processo é arquivado, caso
contrário, é aberto processo administrativo sancionatório com a instauração de Auto de Infração.
Processo Administrativo Sancionatório
O processo administrativo sancionatório deixa de ser operacional e distancia-se, de certo modo,
da situação do vivida durante a fiscalização.
O cunho processual administrativo tem autonomia perante o procedimento prévio, apesar de
depender deste. No caso da ARSESP, é condição de validade do Auto de Infração sua instrução
com laudo de constatação técnica que acompanha o Termo de Notificação. Entre os requisitos
para encaminhamento de termo de notificação, está o encaminhamento de relatório e laudo de
constatação técnica elaborado durante o procedimento prévio de apuração de irregularidades.
Assim, a instauração de processo administrativo sancionatório somente é possível se concluído o
procedimento prévio de apuração de irregularidades.
Quando do recebimento do Auto de infração, o autuado tem 15 dias para apresentação de sua
defesa5. A Defesa é recebida com efeito suspensivo na parte que impugnar o AI.
A análise da defesa também possui particularidades em cada uma das agências.
Na ARSESP, há a análise da defesa em duas linhas: A primeira, denominada de “manifestação
técnica dos órgãos competentes da ARSESP”, analisa as condições que motivaram a
instauração. A Segunda é realizada pelo órgão de consultoria jurídica da Agência (Procuradoria
Geral do Estado). Com posse dessas duas análises O Diretor Relator coloca em votação pela
Diretoria Colegiada o provimento ou não do Recurso.
Na ATR (Tocantins) a defesa é submetida a uma junta recursal (art. 22 da Resolução 028/2009),
cabendo ainda Recurso Voluntário (art. 22, § 4º do mesmo instrumento), cuja análise jurídica é
facultativa.
Dessa decisão cabe pedido de reconsideração (pela Diretoria Colegiada), no caso da ARSESP, de
cuja análise provém o encerramento da instância administrativa.
Assim como na agência paulista, é comum a inscrição na divida ativa (do Estado ou do
Município) no caso de não pagamento da multa.
Quanto à sanção, a penalidade de multa não é a única aplicada por meio dos processos
sancionatórios. No caso da ARSESP há também a possibilidade de aplicação de advertência. A
ARIS de Santa Catarina prevê em seu normativo 003/2011 o embargo de obra (art. 26),
intervenção administrativa (Art. 27) e a rescisão contratual (art. 28).
Verifica-se que todo o aparato normativo sancionatório é rígido e não contempla o reparo ou
melhoria do sistema de saneamento básico. Não há a figura da determinação de reparar o
sistema ou melhorar as condições da prestação dos serviços como ocorre na fase de apuração
prévia de irregularidades.
Daí se observa que o cunho meramente sancionatório traz poucas vantagens para o sistema de
saneamento básico. Está em debate na fase sancionatória a existência ou não da irregularidade
(já discutida na fase anterior) e a dosimetria da pena.
Fluxograma do Processo Administrativo Sancionatório da ARSESP
Instaurado o processo administrativo sancionatório, haverá a abertura do prazo para defesa da
ora autuada, análise técnica e jurídica e ainda a decisão da Diretoria Colegiada que recebe a
pauta por meio do voto do Diretor relator. A cada decisão colegiada há sua publicação no Diário
Oficial. O não pagamento da multa ocasiona a inscrição do valor em dívida ativa do Estado, cujo
procedimento é de competência de órgão da Procuradoria Geral do Estado.

Deliberação ARSESP 31/2008, art. 16. Esse prazo de defesa varia em cada um dos procedimentos das
agências. Em Tocantins, a Resolução nº28/2009 permite a defesa em 20 dias. O mesmo prazo é
disponibilizado na ARSEMA (Maranhão) , na Resolução 10/2014, art. 22.
5
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ou

Verifica-se que a instauração do processo administrativo sancionatório demanda
acompanhamento técnico jurídico e envolvimento de todo o aparato administrativo da agência.
Entra em cena além do Diretor responsável pela Área que instaurou o Auto e Infração (AI),
também órgão jurídico externo (PGE), Diretoria Colegiada, Publicações na imprensa oficial e
ainda a manutenção do sigilo processual até a decisão final.
Enquanto toda a máquina administrativa é utilizada para a análise do AI, o motivador da
instauração, ou seja, a irregularidade identificada durante o procedimento prévio continua sem
solução, daí a necessidade de aproveitar-se a fase primária frente aos desafios do saneamento
básico.
Do valor das multas aplicadas
Os contratos de prestação de serviço de saneamento básico são instrumentos administrativos
pactuados entre o titular dos serviços6 e a Prestadora. A Agência Reguladora, com

A titularidade dos serviços de saneamento básico ainda é discutida no STF, especialmente quando se
trata de Regiões Metropolitanas e Aglomerados Urbanos. A ADI 1.842/RJ reconhece que a titularidade será
do órgão colegiado formado pelos Municípios integrantes da região metropolitana e o Estado Federado. A
legislação paulista foi submetida a ADI 4.028/SP e Recurso Especial 539.253/SP, ainda não julgado,
portanto sem definição. Para fins que se destina este trabalho, o titular do serviço, seja Município, Estado,
Órgão Colegiado ou configuração jurídica diversa, será chamado de Titular.
6
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capacidade77 para tal função, editará normas específicas de regência do setor, respeitando, por
óbvio, as leis e outros regulamentos8.
Nesse diapasão, constata-se que há em muitos contratos celebrados entre o titular e a
Prestadora cláusula limitadora do valor pecuniário da multa. As limitações constatadas nos
instrumentos pactuados são variadas: Algumas estipulam o teto sancionatório em 0,1% do
faturamento líquido mensal do prestador no município, outras em 2% do faturamento líquido
anual, ou seja, a pactuação depende da vontade das partes (titular e prestador).
De qualquer sorte, o valor arrecadado com as multas não é hábil a indenizar o titular pela conduta
desviante da Prestadora e tampouco a custear, em substituição às ações do prestador, reparos e
melhorias no sistema de saneamento.
Da destinação dos valores arrecadados
Alguns contratos celebrados entre o Titular e o Prestador descrevem que os valores decorrentes
de multas que vierem a ser aplicadas pelo descumprimento contratual serão revertidos a
determinado Fundo Municipal de Saneamento.
Porém, mesmo com a descrição contratual, há Municípios que não possuem tal fundo, pois ao
constatar que as penalidades aplicadas revertem-se em valor tão pequeno das multas aplicadas
(às vezes irrisório), não têm interesse.
Ressalta-se também que o usuário final não terá vantagem alguma. Havendo conduta faltosa da
Prestadora que é sancionada com multa pecuniária, esta não reverterá para o usuário por
motivos óbvios: a) O valor não é revertido para o usuário, ou seja, não é indenizado ou ressarcido;
b) O valor da multa é pequeno e não cobrirá os custos de melhoria e ampliação do saneamento
básico; c) A celeridade do processo administrativo sancionatório pode não ser suficiente para a
solução dos problemas detectados etc.
Conclusão
Conclui-se que a mera aplicação de penalidade pecuniária está longe de ser considerada a
melhor opção coercitiva apara melhoria dos sistemas públicos de saneamento básico.
Ademais, o critério pedagógico de gradação de penalidades não é, contudo, absoluto e nem
universal isto é, ele não se aplica a todo tipo de falta cometida pelo prestador. É possível a
ocorrência de faltas que, por sua baixa lesividade, sejam compensadas ou dirimidas às ações
compensatórias e preventivas da repetição da falha. Isso evita a instauração de processos
administrativos sancionatórios longos, postergadores da melhoria dos serviços regulados.
A Agência Reguladora propicia a estabilidade necessária para que o plano de saneamento,
instrumento vital para o desenvolvimento, seja cumprido e discutido de modo a manter sua
modernidade e atualidade frente às mudanças culturais e econômicas de cada região.
O consensualismo no exercício da atividade administrativa traz ganhos consideráveis por reduzir
de sobremaneira a máquina administrativa exigida para análise recursal dos autos de infração.
Deverão, portanto, ser considerados pela Agência, uma vez que (i) são prática corrente na vida
cotidiana dos órgãos reguladores, o que demonstra a sua compatibilidade com o ordenamento
brasileiro de maneira geral; (ii) encontra-se em plena aderência com os preceitos constitucionais,

Lei federal 11.445/2007: Art. 23. A entidade reguladora editará normas relativas às dimensões técnica,
econômica e social de prestação dos serviços, que abrangerão, pelo menos, os seguintes aspectos:
§ 1o A regulação de serviços públicos de saneamento básico poderá ser delegada pelos titulares a
qualquer entidade reguladora constituída dentro dos limites do respectivo Estado, explicitando, no ato de
delegação da regulação, a forma de atuação e a abrangência das atividades a serem desempenhadas
pelas partes envolvidas.
7

Carlos Ari Sundfield, quando da análise do diploma Cidade Limpa da capital paulista, registrou que a Lei
“não deve conversar com as normas que estão acima ou ao lado dela, mas também com os seus
regulamentos, ou seja, normas infralegais responsáveis por complementar ou dar maior concretude ao
texto legal”. In: Direito da Regulação e Políticas Públicas. 1ª edição. Sociedade Brasileira de Direito
Público. Editora Malheiros. 2014. Pág. 50.
8
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legais e infra-legais aplicáveis à atividade regulatória da Agência e (iii) poderão representar ganho
de eficiência e economia de recursos para ambas as partes envolvidas9.
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Brasil – Tel.: +55(61)9219-7610 - e-mail: cintia.araujo@ana.gov.br
RESUMO
O Projeto Piloto de Análise de Impacto Regulatório – AIR busca estabelecer diretrizes para
implementação dessa política na ANA. Será apresentada uma metodologia própria para a
Agência, que poderá ser utilizada, analisando-se caso a caso, a necessidade e conveniência de
seu emprego quando da verificação da oportunidade de emitir algum normativo, ou ao escopo de
uma futura agenda regulatória.
O estudo de caso apresentado buscou listar as alternativas possíveis e/ou disponíveis na
literatura para solucionar o problema das falhas de mercado identificadas. Após análise detalhada
e exemplificação das possibilidades, foi reali- zada uma avaliação de viabilidade das alternativas
propostas, levando-se em consideração a Lei nº 12.334/2010 que trata do tema Segurança de
Barragens e restringe legalmente as possibilidades na tomada de decisão.
Palavras-chave: Análise de Impacto Regulatório, Agência Nacional de águas, Segurança de
Barragens
INTRODUÇÃO
A ferramenta de Análise de Impacto Regulatório – AIR traz benefícios como uma maior
transparência e padronização no processo de elaboração de regulamentos, fortalecimento da
governança regulatória e apoio à tomada de decisão no processo de elaboração e
implementação de políticas públicas. Assim, o primeiro objetivo desse estudo é o de apresen- tar
um roteiro que poderá ser seguido para novos regulamentos ou avaliação de regulamentos
existentes na Agência Nacional de Águas - ANA.
A AIR tem o objetivo de que se questione qual o verdadeiro problema que incita o
estabelecimento de um novo regu- lamento como solução, qual sua causa, que falha de mercado
está por trás desse problema. A partir daí é possível avali- ar as alternativas para atingir o objetivo
desejado, de modo a que o tomador de decisão tenha mais subsídios para deci- dir, com base
em dados, fatos e cálculos disponíveis e elaborados durante o estudo. Essa análise também
inclui um monitoramento de resultados da alternativa escolhida e avaliação de seus resultados
com a apresentação de um feed- back.
CONTEXTUALIZAÇÃO
Para atingir o objetivo final de realizar o projeto piloto verificou-se a necessidade de elaborar uma
metodologia própria para AIR na ANA, bem como um formulário que organiza o processo inicial
de reflexão do tema que será submetido à análise e pode ser considerado como um primeiro
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passo a que todos os regulamentos deveriam passar. Após desenvol- vida a metodologia própria,
foi aplicado o processo ao estudo de caso
Assim, o estudo realizado foi dividido da seguinte Forma:

• Seção1: Metodologia de AIR proposta para a Agência Nacional de Águas – ANA
• Seção2: Estudo de Caso
SEÇÃO 1: Metodologia de AIR proposta para a ANA
A AIR tem o objetivo de que se questione qual o verdadeiro problema que incita o
estabelecimento de um novo regu- lamento como solução, qual sua causa, que falha de mercado
está por trás desse problema, avaliação de alternativas possíveis para atingir o objetivo desejado,
de modo que o tomador de decisão tenha mais subsídios para decidir, com base em dados, fatos
e cálculos disponíveis e elaborados durante o estudo. Essa análise também inclui um monitoramento de resultados da alternativa escolhida e avaliação de seus resultados com a apresentação
de um feedback.
Várias metodologias estão disponíveis para a realização dessa análise, em cada estudo deve ser
avaliada a melhor alter- nativa, isso dependerá das características do problema que se enfrenta.
Entre essas especificidades, destaca-se que quantificar uma opção refere-se a capacidade de se
relacionar, objetivamente, as vantagens e desvantagens da alternati- va. Em muitas análises não
é possível monetizar custos e/ou benefícios, então pode ser realizada uma análise mais
quantitativa ou qualitativa.
Abaixo estão descritas, de forma resumida, algumas características dessas análises:
• Análise Custo-Benefício: Considerada como uma ferramenta “default” da análise de impacto
regulatório. Nesse tipo de análise deve-se monetizar os custos e benefícios das alternativas
e comparar os resultados.
• Análise Custo-Padrão: Analisa, basicamente, os custos impostos por determinada
regulação, inclusive considera o custo de compliance, cumprimento do regulamento
• Análise Custo-Eficácia: Consiste na comparação dos custos entre regulações que ge- ram
benefícios iguais ou semelhantes. Após a comparação entre os custos, escolhe- se a
instrução regulatória que possui o menor custo e gera o mesmo benefício.
• Análise Multicritério: Utilizada quando não é possível quantificar ou monetizar cus- tos e/ou
benefícios. Realiza-se, então, uma análise estabelecendo-se critérios de ava- liação e
atribuindo-se uma ponderação para cada critério e para cada opção em rela- ção a cada
critério. É considerada como uma análise qualitativa
O passo a passo apresentado nesse artigo segue a proposta do Green Book – Guia do
Departamento do Tesouro Britâ- nico e também da OCDE para realização de Análise de Impacto
regulatório. Não se propõe que seja adotada a metodologia utilizada por eles, apenas que sejam
seguidas as etapas como uma forma de organizar a análise. Propõe-se que as seguintes etapas
sejam seguidas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Definir o Problema
Estabelecer os fundamentos;
Elencar os objetivos;
Apresentar opções;
Realizar a análise das opções e seus impactos;
Consulta Pública;
Implementar e Monitorar os resultados;
Avaliar os resultados (após o monitoramento);
Apresentar o feedback.

Essas etapas são descritas em detalhe a seguir:
DEFINIR O PROBLEMA: O problema, em geral, tem seu contorno definido pelas consequências
de uma falha de mercado verificada. Existe algo (uma ameaça) que afeta a sociedade em sua
segurança, saúde ou bem estar, ou economicamente, que é identificável, incluindo sua origem e
consequências. Esta ameaça poderá ser controlada de modo a reduzir o risco para a sociedade.
É preciso identificar a ameaça, os atores envolvidos, a situação em que ocorre e seus aspectos,
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enfim, todo o contorno da questão, separando bem o que é causa ou origem, e as suas
consequências.
Exemplo:
FATO VERIFICADO: Uma fábrica polui um rio durante seu processo produtivo, pois despeja resíduos sem
tratamento no corpo hídrico. Nesse caso, verifica-se uma externalidade negativa produzida. A fábrica polui por ser
mais barato liberar resíduos diretamente no rio do que investir em equipamentos que tratem os resíduos. Por outro
lado, para a sociedade, há um alto custo social nesse comportamento.
PROBLEMA: A poluição gerada pela fábrica prejudica a sociedade como um todo, e é uma consequência da não
internalização dessa externalidade negativa.

ESTABELECER OS FUNDAMENTOS: Os Fundamentos do estudo devem se basear na “Causa
do Problema”, ou seja, identificada uma necessidade evidente de intervenção que maximizaria o
bem- estar da sociedade, o governo deve tomar providências, porém faz-se necessária uma clara
exposição das razões para a intervenção. A base dessa fundamentação, normalmente, está nas
deficiências do mercado ou em áreas nas quais há claros objetivos distributivos do governo a
serem atingidos. O mercado apresenta falhas quando não existem condições de produzir, por si
só, um resultado eficaz, a intervenção buscará resolver o problema.
Vale destacar que, na maioria das vezes, uma intervenção governamental pode incorrer em
custos e criar distorções econômicas. Isso deve ser considerado para determinar se a
intervenção em questão se justifica.
QUESTÕES PARA REFLEXÃO:
• Existe uma necessidade identificada com clareza?
• A intervenção proposta compensará o custo? (Custos x Benefícios)

ELENCAR OS OBJETIVOS: Nessa etapa é importante estabelecer com clareza os resultados e
objetivos desejados de uma intervenção, a fim de identificar todas as opções eventualmente
disponíveis para atingir esses objetivos e resultados. É necessário estabelecer metas para ajudar
a atingir os objetivos.
Os resultados são os benefícios finais pretendidos para a sociedade. Com frequência, os
objetivos são descritos em termos dos resultados desejados. Mas, às vezes, os resultados não
podem ser mensurados diretamente será apropriado especificar os produtos como passos
intermediários para se atingir um resultado final. Produtos são os resultados de atividades e
podem ser claramente descritos ou mensurados e que estão, de alguma maneira, relacionados
aos objetivos desejados.
As metas podem ser usadas para ajudar a avançar em termos de desenvolvimento de produtos,
obtenção de resultados e consecução de objetivos.
APRESENTAR AS OPÇÕES
Ao apresentar as opções, um primeiro passo deve ser o de mapear todas as opções disponíveis
para se atingir o objetivo desejado. Em seguida é importante fazer uma lista reduzida, a fim de
manter o controle do processo. A lista reduzida deve incluir sempre a opção de “não fazer nada”.
As razões para a rejeição de cada opção excluída devem ser registra- das.
REALIZAR A ANÁLISE DAS OPÇÕES E SEUS IMPACTOS
O propósito da análise das opções é apresentar aos tomadores de decisão a gama potencial de
ações que existem para atingir o mesmo objetivo de política pública, mas demonstrar que as
diferentes alternativas possuem uma eficácia e consequências diferentes.
Vantagens e Desvantagens das Opções:
Deve-se analisar de forma quantitativa, monetizando ou não, ou qualitativa as vantagens e
desvantagens de cada opção. Essa análise deve considerar, principalmente, como questões
relevantes para o estudo aquelas que podem ser afetadas ou afetar a decisão a ser tomada.
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Sempre que possível é importante calcular custos e benefícios das opções, considerando-se o
período de vida útil dos bens, tendo como base os preços de mercado. Custos e benefícios
sociais e ambientais devem ser considerados em todas as avaliações, mesmo aqueles para os
quais não há preço de mercado explícito que se possa tomar como referência.
Para que seja possível comparar os valores, inclusive ao longo do tempo, a valoração dos custos
e benefícios deve ser expressa em preços relativos, ou seja, “termos reais” ou “preços
constantes” (isto é, em nível geral de preços “de ho- je”), e não em “termos nominais” ou “preços
atuais”. Quando se analisa a movimentação de preços relativos, é útil considerar se o valor de um
benefício ou de um custo se elevará com o aumento da renda.
Estimativa de Custos:
Na avaliação e quantificação e/ou monetização de custos, deve-se expressá-los em termos de
custos de oportunidade correspondentes. O custo de oportunidade de uma determinada
alternativa é o resultado associado com a melhor das alternativas não escolhidas, ou seja, é o
valor da próxima melhor alternativa que é renunciada quando uma alternativa é escolhida. Custos
já incorridos e irrevogáveis de bens e serviços devem ser ignorados na apreciação. Esses são
“custos irrecuperáveis”, ou custos afundados. É importante ter em mente que o que importa são
os custos sobre os quais ainda se pode tomar decisões.
Estimativa do valor dos benefícios:
O objetivo principal de se atribuir valor aos benefícios é considerar se os benefícios provenientes
de uma determinada alternativa justificam seus custos e permitir que essas opções sejam
sistematicamente comparadas em termos de valores líquidos de benefícios ou custos. A regra
geral é atribuir valor aos benefícios, mesmo que isso seja claramente imprat i- cável. Mesmo que
seja inviável ou impraticável atribuir valor a todos os benefícios de uma proposta, é importante
identificá-los e, ao menos, quantifica-los ou qualificá-los em relação às diferentes opções.
Destaca-se que, assim como os efeitos diretos da intervenção, também é importante considerar
os efeitos mais amplos em outras áreas da economia, tais como custos ambientais, que também
precisam ser incluídos na apreciação. Em todos os casos, esses efeitos mais amplos devem ser
claramente descritos e considerados.
Assim como no caso de avaliação dos custos, para cálculo dos benefícios também devem ser
utilizados preços de mercado reais ou estimados, com exceção a casos de dominação de
mercado, monopólios ou oligopólios em que o preço de mercado não reflete os reais custos e
benefícios, nem o custo de oportunidade.
Análise Distributiva:
Ao se elaborar qualquer tipo de regulamento ou política pública deve-se ter em mente que isso se
traduz em intervenção do estado na economia, que mesmo justificada, terá consequências e
impactos na sociedade.
Para minimizar esse impacto, ou buscar atingir o objetivo da intervenção de maneira mais
eficiente possível, é importante que se avalie o impacto distributivo de cada opção considerada
durante a análise das opções.
Dessa forma, o impacto de um regulamento ou de uma política pública sobre o bem-estar de um
indivíduo variará de acordo com a sua renda; o fundamento que deve ser utilizado nesse caso
significa considerar que R$ 1,00 (um real) extra na renda proporcionará mais benefício a uma
pessoa carente do que a alguém rico. Na economia, esse conceito é conhecido como “utilidade
marginal decrescente de consumo adicional”. Dessa forma, políticas que têm como resulta- do
essa política distributiva de crescimento da renda da parte mais carente da população teria um
peso maior do que outro tipo de política que proporcione o crescimento da renda da parte mais
rica.
Uma política destinada a melhorar a eficiência de mercado por meio da correção de falhas de
mercado precisa também considerar os resultados em termos de equidade.
Assim, segundo o Greenbook, nos casos em que os responsáveis pela análise das opções
decidirem não fazer ajustes explícitos para impactos distributivos, eles precisam apresentar uma
justificativa para a decisão. Esse julgamento deve ser fundamentado pelas seguintes
considerações:
A. A importância do impacto da análise distributiva para a proposta em questão;
B. A facilidade com que os impactos distributivos podem ser mensurados;
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C. A escala do impacto associado a um projeto ou uma proposta específica.
Descontos:
Para que seja possível comparar custos e benefícios advindos de períodos de tempo diferentes é
necessário que os valo-es sejam descontados e levados a um mesmo momento no tempo. É um
conceito que diferencia-se do conceito de inflação e é baseado na “teoria das preferencias
temporais”, em geral, as pessoas preferem receber bens e serviços agora e não no futuro.
A taxa de desconto1 é usada para converter todos os custos e benefícios em “valor presente”
para que possam ser co m- parados. Calcular o valor presente das diferenças entre os fluxos de
custos e benefícios fornece o valor presente líquido (VPL), que é o principal critério para decidir
se a ação do governo pode ser justificada.
Riscos e Incertezas:
O gerenciamento de riscos deve envolver a identificação antecipada dos possíveis riscos, bem
como de mecanismos para minimizar a possibilidade de que eles ocorram; monitoramento
desses riscos com informações confiáveis e mit i- gação de consequências adversas dos
mesmos, caso se materializem.
Assim, a análise de riscos e incertezas deve ser considerada na análise e para isso os
responsáveis pela avaliação das opções devem calcular um valor esperado para todos os riscos
de cada opção e considerar o quanto cada opção está exposta a incertezas futuras. Antes e
durante a implementação, devem ser adotadas medidas para prevenir e mitigar riscos e
incertezas.
Custos e Benefícios não valorados:
Por fim, sabe-se que muitos custos e benefícios não poderão ser valorados, mas devem ser
avaliados, elencados e deve ser feita uma análise quantitativa e/ou qualitativa dos mesmos. Eles
não devem ser ignorados simplesmente porque não é fácil atribuir-lhes valor. Todos os custos e
benefícios precisam, portanto, ser claramente descritos em uma análise e devem ser
quantificados sempre que for possível e significativo.
A técnica normalmente mais usada para comparar custos e benefícios não valorados é a
atribuição de pesos e pontua- ção (às vezes chamada de análise multicritério). O método básico
consiste em atribuir pesos aos critérios e depois po n- tuar as opções em termos do seu
desempenho contra os critérios ponderados. Os pontos ponderados são então somados, e essas
somas podem ser usadas para classificar as opções. Um método ainda mais simples é listar os
critérios de de- sempenho exigidos (às vezes chamados “fatores fundamentais de sucesso”) e
avaliar as opções para verificar se elas atendem ou não aos critérios.
CONSULTA PÚBLICA:
A consulta pública é um instrumento de apoio ao processo decisório e contribui para a
transparência das políticas pú- blicas e regulamentos elaborados pelo setor público. Faz parte de
um processo democrático para construção conjunta com a sociedade para atingir os objetivos
adequados e almejados por todos, atendendo assim às demandas coletivas.
Por meio desse processo de participação, o governo pode contar com a colaboração de todas as
partes interessadas no assunto que está sendo discutido, pode receber contribuições que partem
de uma visão que o governo não consegue ter como regulador/fiscalizador. Muitas vezes a visão
dada pelo regulado, de quem irá seguir a norma estabelecida colabo- ra com respostas que
podem somar à visão do regulador.
Apesar de estar listado em que deveria ser realizado ao final do processo de análise, a consulta
pública também pode ser realizada no início, incentivando a participação da população, inclusive
com a sugestão de possíveis alternativas para solução do problema que está sendo analisado.
Na ANA, o processo formal de consulta pública deve ser realizado seguindo as diretrizes da
Resolução ANA nº 52/2011.
IMPLEMENTAÇÃO E MONITORAMENTO DE RESULTADOS:

A decisão sobre o valor utilizado para a taxa de desconto caberá ao técnico que estiver realizando o
estudo e deve considerar o custo de oportunidade de se investir o referido valor em outra atividade
1
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Após a avaliação das opções e etapa de consulta pública, o resultado do estudo deve ser
submetido ao tomador de decisão para que este escolha a melhor alternativa que atende ao
objetivo da instituição e à demanda da sociedade. Esta decisão final deverá, em seguida, ser
convertida em uma solução.
Se foi realizada uma análise de custo-benefício completa, a melhor opção provavelmente será
aquela com o maior valor presente líquido ajustado para o risco. Na análise de custo-eficácia, a
opção com o menor custo presente líquido deve ser a melhor, admitindo-se outra vez que as
estimativas de custo sejam tão precisas e confiáveis quanto possível.
Se existir um teto orçamentário, deve-se então escolher a combinação de propostas que
maximize o valor dos benefícios. A relação entre o valor presente líquido e as despesas que caem
dentro dos limites pode ser um guia útil para desenvolver a melhor combinação de respostas.
Na prática, outros fatores também afetarão a seleção da melhor opção, em particular, a questão
dos custos e benefícios não valorados. As técnicas de atribuição de pesos e pontuação são úteis
para comparar diversas opções usando os mesmos critérios. No entanto, como a pontuação não
é expressa em termos monetários, é necessário um julgamento para comparar os resultados da
atribuição de pesos e pontuação com a necessidade de uma análise de se chegar a uma
decisão.
É importante que após escolhida a melhor opção e tomada a decisão, seja feito um
acompanhamento do desempenho com relação ao sucesso de uma política, um programa ou um
projeto em atingir seus objetivos e garantir os benefícios esperados. Para fins de avaliação, isso
significa a coleta sistemática de dados com o estudo realizado e verificar se as previsões feitas
sobre a forma de resolver o problema se realizaram, verificar se alguma ação do ente público
imputou uma carga administrativa muito grande ao regulado, se o regulado está seguindo o que
foi determinado, e por fim, se a solução dada ao problema surtiu todos os efeitos desejados.
AVALIAÇÃO DE RESULTADOS
A avaliação examina o resultado de uma política pública, programa ou projeto em comparação
com o esperado e destIna-se a garantir que as lições aprendidas sejam incorporadas ao
processo de tomada de decisão. Isso assegura que a ação do governo seja continuamente
refinada para espelhar a decisão que melhor alcance os objetivos e promova o interesse público.
A avaliação exige iniciativa administrativa e monitoramento intensivo. A eficácia de uma avaliação
deve depender do grau do impacto de uma política, programa ou projeto e, até certo ponto, do
nível de interesse público. A atividade a ser avaliada precisa ser especificada com clareza.
FEEDBACK
Consiste na apresentação de um relatório avaliando o resultado previsto no AIR, com metas e
objetivos e o que real- mente aconteceu após a implementação de determinada alternativa.
Ressalta-se a importância de um feedback compaRativo com o objetivo de um melhoramento
contínuo das políticas adotadas pelo governo.
SEÇÃO 2: Metodologia Estudo de Caso – Análise de Impacto Regulatório – Aplicação de
Metodologia ao Estudo de Caso da Inspeção Especial em Segurança de Barragens
A promulgação da Lei nº 12.334, de 20 de setembro de 2010, estabeleceu a Política Nacional de
Segurança de Barragens destinadas à acumulação de água para quaisquer usos, à disposição
final ou temporária de rejeitos e à acumulação de resíduos industriais e cria o Sistema Nacional
de Informações sobre Segurança de Barragens (SNISB). Nesse contexto, a PNSB trouxe
responsabilidades ao empreendedor – agente privado ou governamental com direito real sobre as
terras onde se localizam a barragem e o reservatório ou que explore a barragem para benefício
próprio ou da coletividade – e para a entidade fiscalizadora, estabelecida de acordo com a
finalidade da barragem e a origem de sua autorização, licenciamento ou outorga para
implantação, considerando o domínio do curso d'água barrado. Essa política foi criada com o
intuito de garantir a observância de padrões de segurança de barragens, de maneira a reduzir a
possibilidade de acidentes e suas consequências.
A ANA, como entidade outorgante do direito de uso dos recursos hídricos em corpos de água de
domínio da União, inclusive para a finalidade de acumulação de água, fica responsável por
fiscalizar a segurança das barragens existentes em cursos d'água sob sua jurisdição (exceto
daquelas que têm como uso preponderante o aproveitamento hidrelétrico) e por manter o
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cadastro atualizado dessas barragens, com identificação dos empreendedores, para fins de
incorporação ao SNISB. Assume ainda as atribuições de organizar, implantar e gerir o SNISB, de
promover a articulação entre os órgãos fiscalizadores de barragens, e de coordenar a elaboração
do Relatório de Segurança de Barragens. A configuração da PNSB pode ser vista na Figura 2B.1.

Figura 1 - Configuração da PNSB – seus instrumentos, atores e papéis
Atualmente no Brasil são 45 as entidades fiscalizadoras da segurança de barragens: ANEEL,
ANA, DNPM IBAMA, 15 órgãos estaduais gestores de recursos hídricos e de meio ambiente, 12
órgãos estaduais gestores de recursos hídricos e 12 órgãos estaduais gestores de meio
ambiente.
Considerando o levantamento realizado para o Relatório de Segurança de Barragens 2011 (http://
arquivos.ana.gov.br/cadastros/barragens/Seguranca/
RelatorioSegdebarragens_2011_Completo.pdf), há mais de barragens cadastradas pelas
entidades fiscalizadoras de segurança de barragens no Brasil.
De acordo com o Cadastro de Barragens Outorgadas pela ANA, até dezembro de 2013 existiam
121 barragens cadas- tradas sob domínio da União, que devem ser alvo de fiscalização para
garantir a sua segurança. Desse universo, 65 % tem capacidade entre 0,5 hm³ e 3hm³, 27% tem
capacidade declarada entre 3 hm³ e 75 hm³ e 11% acima de 75 hm³. É importante observar que
além desse conjunto de barragens cadastradas existem outras em rios de domínio dos estados,
situadas a montante dessas, que se não sofrerem processo de fiscalização e monitoramento
podem impactar as cadas- tradas em rios de domínio da União.
Em um contexto mais amplo, a Agência Nacional de Águas (ANA) relacionou 476 reservatórios de
maior porte, em onze das doze regiões hidrográficas brasileiras e chegou a 481 km³ de
armazenamento total e 39.500 km² de área por eles alagada. Em particular, 205 desses
reservatórios servem a usinas hidrelétricas, armazenando 447 km³ (dos quais, 299 km³
correspondem ao chamado volume útil) e ocupando a área de 37.000 km². As informações foram
coletadas junto à Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), ao Operador Nacional do
Sistema (ONS) e à própria Agência Nacional de Águas (“Base de Dados dos Reservatórios do
Nordeste com capacidade superior a 10 hm³”, ANA, 2011, além do Atlas Brasil - “Abastecimento
Urbano de Água”, ANA, 2010, para regiões metropolitanas). (Gomide, 2012)
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Essas barragens estão espalhadas pelo território do país sujeitas às mais variadas condições
climatológicas. Em Minas Gerais, região Sudeste, por exemplo, as barragens estão submetidas a
variância climática que impõe um regime pluvial intenso nos meses de dezembro, janeiro e
fevereiro. Há registros históricos de desastres ambientais nesse estado, como o ocorrido em
2007 em que uma barragem de acumulação de rejeitos de mineração rompeu e vazou 2 bilhões
de litros de lama – resultado da lavagem de bauxita – no rio Fubá, afluente do rio Muriaé, que
transbordou e inundou a cidade de Miraí (MG). Por outro lado, existem várias barragens na
região nordeste que estão sujeitas a períodos de estiagem proeminentes e períodos de chuvas
concentrados.
A Lei nº 12.334/2010 é a legislação primária no caso da PNSB. Alguns de seus artigos não são
autoaplicáveis e, por- tanto, a própria lei impõe que as entidades fiscalizadoras definam e
detalhem as condições de sua aplicação.
Os atos normativos, resultantes da regulamentação dos artigos da Lei nº 12.334/2010,
elaborados e publicados pelas entidades fiscalizadoras da segurança de barragens ou pelo
CNRH podem ser considerados como legislação subordina- da.
Foi realizada internamente na Agência uma consulta jurídica para identificar os artigos da Lei que
deveriam ser, a princípio, regulamentados. Dessa análise resultou a indicação dos artigos
apresentados na Tabela 1, onde também são informados o andamento desse trabalho na ANA,
em outras entidades fiscalizadoras e no Conselho Nacional de Recur- sos Hídricos (CNRH), e os
normativos já publicados. Dentre os artigos apontados, destaca-se para este trabalho o art. 9º
que versa sobre as Inspeções de Segurança Especial ou Inspeções Especiais de Segurança de
Barragens (IE).
Tabela 1: Regulamentos – situação atual
Art.
d a
L e i
12.33
4/
10

Art. 7°

Art. 8°

Inst
i tuiç
ão

CNR
H

A D
A SA

Objeto

Classificação
das barragens
quanto
à
categoria de
risco, ao dano
potencial
associado e ao volume.
Estabelece o
Pla- no de
Segurança da
Barragem

Regulamen
to

Resolução CNRH Nº 143, de 10 de julho de 2012 (seção 1 do
D.O.U de 4 de setembro de 2012). Estabelece critérios gerais
de classificação de barragens por categoria de risco, dano potencial associado e pelo volume do reservatório, em
atendimen- to ao art. 7° da Lei n° 12.334, de 20 de setembro
de 2010.

Resolução nº 10, de 13 de maio de 2011. Estabelece procedimentos gerais para requerimento e obtenção de registro e outorga para implantação e regularização de barragens em
corpos de água de domínio do Distrito Federal e em outros
delegados
pela União.
Resolução ANA Nº 91, de 02 de abril de 2012 (seção 1 do
D.O.U de 11 de abril de 2012). Estabelece a periodicidade de
atualização, a qualificação do responsável técnico, o conteúdo
mínimo e o nível de detalhamento do Plano de Segurança da
Barragem e da Revisão Periódica de Segurança da Barragem,
conforme art. 8°, 10 e 19 da Lei n° 12.334 de 20 de setembro
de 2010.

ANA

Plano de Segu-
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Art. 8°
e 10

A r t .
8°,
11, 12

DNP
M

Portaria DNPM Nº 416, de 03 de setembro de 2012 (seção 1
do
D.O.U de 5 de setembro de 2012). Cria o Cadastro Nacional
de Barragens de Mineração e dispõe sobre o Plano de
Segurança, Revisão Periódica de Segurança e Inspeções
Regulares e Espe- ciais de Segurança das Barragens de
Mineração, conforme a
Lei nº 12.334, de 20 de setembro de 2010, que dispõe
sobre a Política Nacional de Segurança de Barragens.

INE
MA

Portaria INEMA Nº4672, de 28 de março de 2013 (seção 1,
p.33, do D.O.E. da Bahia, de 29 de março de 2013).
Estabelece a periodicidade de atualização, a qualificação do
responsável técnico, o conteúdo mínimo e o nível de
detalhamento do Plano de Segurança da Barragem e da
Revisão Periódica de Seguran- ça da Barragem de
acumulação de água, conforme art. 8°, 10 e
19 da Lei n° 12.334 de 20 de setembro de 2010.

DNP
M

Portaria DNPM Nº 526-de 11 de dezembro de 2013.
Estabelece a periodicidade de atualização e revisão, a
qualificação do responsável técnico, o conteúdo mínimo e o
nível de detalha- mento do Plano de Ação de Emergência das
Barragens de Mi- neração (PAEBM), conforme art. 8°, 11 e
12 da Lei n° 12.334, de 20 de setembro de 2010, que
estabelece a Política Nacional
de Segurança de Barragens (PNSB), e art. 8º da Portaria nº
416, de 3 de setembro de 2012

ANA

Art. 9°
DNP
M

INE
MA

Art.
2 0 ,
XII

Plano de Segurança da Barragem (PSB) e
R e v i s ã o
Periódica de
Segurança de
Barragem
(RPSB).

CNR
H

Plano de Ação
de Emergência
(PA- E)

Inspeção de
Segu- rança
Regular de
Barragens
Inspeções de
Segurança
Regu- l a r e
Especial de
Barragens

Resolução ANA Nº 742, de 17 de outubro de 2011 (seção 1 do
D.O.U de 27 de outubro de 2011). Estabelece a
periodicidade, a qualificação da equipe responsável, o
conteúdo mínimo e o nível de detalhamento das inspeções de
segurança regulares de
barragem, conforme art. 9° da Lei n° 12.334 de 20 de
setembro de 2010.
Portaria DNPM Nº 416, de 03 de setembro de 2012 (seção 1
do
D.O.U de 5 de setembro de 2012). Cria o Cadastro Nacional
de Barragens de Mineração e dispõe sobre o Plano de
Segurança, Revisão Periódica de Segurança e Inspeções
Regulares e Espe- ciais de Segurança das Barragens de
Mineração conforme a Lei nº 12.334, de 20 de setembro de
2010, que dispõe sobre a Política Nacional de Segurança de Barragens.

Inspeção de
Segu- rança
Regular de
Barragens

Portaria INEMA Nº4673, de 28 de março de 2013 (seção 1,
p.35, do D.O.E. da Bahia, de 29 de março de 2013).
Estabelece a periodicidade, a qualificação da equipe
responsável, o conte- údo mínimo e o nível de detalhamento
das inspeções de segurança regulares de barragem de acumulação de água, conforme
art. 9° da Lei n° 12.334 de 20 de setembro de 2010.

Diretrizes para
implementação
da PNSB

Resolução CNRH Nº 144, de 10 de julho de 2012 (seção 1 do
D.O.U de 4 de setembro de 2012). Estabelece diretrizes para
implementação da Política Nacional de Segurança de Barragens, aplicação de seus instrumentos e atuação do Sistema
Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens, em
atendimento ao art. 20 da Lei no 12.334, de 20 de setembro
de
2010, que alterou o art. 35 da Lei no 9.433, de 8 de janeiro de
1997.
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Os regulamentos produzidos pelo CNRH, no âmbito da PNSB, dizem respeito a todos os órgãos
fiscalizadores e a todos os empreendedores de barragens no país.
Os regulamentos produzidos pela ANA destinam-se somente às barragens por ela outorgadas
para acumulação de água em reservatórios artificiais e cujo uso preponderante não seja a
geração hidrelétrica, e deverão ser atendidos por seus empreendedores. Cada entidade
fiscalizadora emitirá regulamentos direcionados a barragens e empreendedores por elas
regulados e fiscalizados. No entanto, é importante que os regulamentos não sejam conflitantes
uma vez que há empreendedores, públicos em especial, com barragens em mais de um estado
(Figura 1).

Figura 1: exemplo de empreendedor regulado por mais de uma entidade fiscalizadora, uma
federal e as demais estaduais.
Há no Brasil um grande número de barragens de empreendedores de pequeno porte com
recursos limitados e pouco conhecimento técnico para realização ou mesmo contratação de
serviços técnicos de segurança de barragens.
Empreendedores de barragens de pequeno porte, porém com dano potencial (dano que pode
ocorrer devido a rompi- mento, vazamento, infiltração no solo ou mau funcionamento de uma
barragem) associado médio ou alto seriam enquadrados na Política Nacional de Segurança de
Barragens. O normativo aprovado poderá então trazer gastos extras que podem ser significativos
para pequenos empreendedores, que são, em geral, irrigantes de pequenos empreendimentos
agrícolas, em regiões semiáridas, ou mesmo prefeituras de municípios com baixos indicadores
socioeconômicos e sem pessoal especializado para a realização das inspeções e assinatura dos
relatórios técnicos.
Da mesma forma, uma grande quantidade de barragens de médio e grande porte foi construída
por instituições públicas, que hoje se encontram com deficiência de pessoal técnico
especializado, e dotadas de pouco ou nenhum recurso para manutenção e conservação das suas
barragens e infraestrutura hídrica em geral, situação que já perdura por décadas. Esses são
empreendedores públicos que também passariam a atender o normativo, sujeitando-se a
penalidades por não cumprimento. Assim, o setor público também poderia ser incluído como
setor afetado economicamente.
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Por outro lado, há um mercado de consultoria especializada em segurança de barragens com
clientes tradicionalmente grandes que são donos de barragens para geração hidrelétrica. Esses
profissionais cobram honorários consideráveis para a realização de qualquer serviço técnico.
A Lei nº 12.334/2010, em seu art. 9º, diz que a inspeção de segurança especial terá a sua
periodicidade, a qualificação da equipe responsável, o conteúdo mínimo e o nível de
detalhamento definidos pelo órgão fiscalizador, em função da categoria de risco e do dano
potencial associado à barragem. Diz ainda que a inspeção de segurança especial será elaborada, conforme orientação do órgão fiscalizador, por equipe multidisciplinar de especialistas,
em função da categoria de risco e do dano potencial associado à barragem, nas fases de
construção, operação e desativação, devendo considerar as alterações das condições a
montante e a jusante da barragem.
A definição do que seriam as inspeções especiais, no caso das barragens reguláveis pela ANA,
deverá ser feita de for- ma detalhada pela ANA. Ao empreendedor da barragem, conforme o art.
17 da Lei nº 12.334/2010, cabe realizar as inspeções de segurança previstas no art. 9º, assim
como as demais ações de segurança da barragem.
Como o próprio nome diz, essas inspeções seriam realizadas em condições especiais em
contraponto às inspeções regulares, já regulamentadas pela ANA (Resolução ANA nº 742/2011).
Com o apoio do Projeto de assessoria técnica do Banco Mundial e do agrupamento COBA/
Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC/Portugal), entidades internacionais renomadas
em segurança de barragens, foram definidas as características da inspeção especial e em que
situações poderia ser necessária.
Para fins do presente estudo de AIR, podem ser consideradas as seguintes situações em que
deverá ser realizada uma inspeção de segurança especial (IE):
• Para todas as barragens enquadradas na PNSB deve-se realizar uma inspeção especial
detalhada por ocasião da Revisão Periódica de Segurança.
• Para as barragens com dano potencial alto, independente do risco
• Quando verificada anomalia considerada grave durante uma inspeção regular ou durante
atividades de rotina de operação e manutenção da barragem;
• Sempre que se preveja um deplecionamento rápido do reservatório de barragens:
• Após a ocorrência de eventos extremos, tais como cheias superiores à cheia de projeto,
sismos e secas prolongadas;
• Em situações de descomissionamento ou abandono da barragem;
• Em situações de sabotagem.
• Para as barragens com altura de maciço maior ou igual a 15 m e capacidade total do
reservatório maior ou igual a 3 milhões de metros cúbicos, independentemente do dano
potencial associado, considera-se importante realizar uma inspeção especial nas seguintes
situações
• Antes do final da construção da barragem, quando, sem afetar a segurança e funcionalidade
da obra, seja possível promover um enchimento parcial do reservatório;
• Após o primeiro enchimento do reservatório, ou durante esse enchimento, no caso de haver
patamares de enchimento, quando eles são atingidos.
• A inspeção de segurança especial da barragem deve incluir, no mínimo, as seguintes
atividades:
• Análise de todos os documentos disponíveis para consulta sobre barragem;
• Realização da inspeção de campo;
• Avaliação e apresentação dos resultados.
A inspeção de segurança especial da barragem abrange a área que contém a barragem, suas
estruturas associadas, o reservatório, e a região a jusante potencialmente afetada por eventual
ruptura da barragem Poderá exigir a participação de mais de um especialista, para cobrir áreas
distintas do conhecimento – como estruturas de concreto, tecnologia de concreto, geotecnia,
hidráulica, hidrologia, hidroeletromecânica, geologia. Além destes contará com equipe de apoio
formada por topógrafo, laboratorista, desenhista cadista e inspetor de campo.
A inspeção especial poderá apontar anomalias a serem corrigidas para evitar possíveis acidentes.
As inspeções especiais deverão ser contratadas pelo empreendedor da barragem. O produto
final deverá ser o Relatório Final da Inspeção Especial, a ser elaborado pela equipe especialista, e
que deve conter parecer conclusivo sobre a condição da barragem e o seu nível de perigo,
recomendações e medidas detalhadas para mitigação e solução dos problemas encontrados e/
ou prevenção de novas ocorrências, incluindo cronograma para implementação.
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CONTEXTUALIZAÇÃO E DESCRIÇÃO DO PROBLEMA:
Vulnerabilidade das barragens - possibilidade de rompimento das barragens devido à ocorrência
de eventos de causas externas (cheias, secas, tremores, abalos e sabotagens), durante as fases
de construção, enchimento e esvaziamento, pelo aparecimento de anomalias graves pelo simples
desgaste ao longo do tempo.
O rompimento de uma barragem pode causar danos econômicos, sociais, ambientais e perdas
de vidas humanas.
O resultado que se busca pelo estabelecimento de regras para a realização da Inspeção Especial
que poderá ser realiza- da em qualquer dessas situações e por ocasião da revisão periódica, a
ser feita a cada cinco anos, como forma de contribuir para minimizar, ou tornar quase nulo, o
risco de rompimento de uma barragem e eliminar a possibilidade de perda de vidas ou de bens
materiais advindos de um possível acidente. Essas regras devem ser estabelecidas de modo a
que se criem incentivos para a realização da inspeção.
FUNDAMENTOS:
As causas identificadas e decorrentes da importância de se realizar uma Inspeção Especial de
Segurança de Barragens estão relacionadas diretamente à necessidade do governo intervir na
economia, ou seja, têm relação com as falhas de mercado relacionadas ao problema.
No caso específico, as falhas de mercado identificadas foram:

• Assimetria de Informação: Sem a realização de uma inspeção especial de segurança em

uma barragem não é possível saber se há anomalias que podem dar origem ao seu
rompimento. As informações sobre a barragem, os dados importantes referentes às
condições das estruturas do empreendimento, devem estar disponíveis às entidades
fiscalizadoras. Também devem ser elencadas medidas a serem tomadas de acordo com a
conclusão do relatório final de inspeção especial, de modo a que o empreendimento se
mantenha com uma classificação de risco que não ofereça perigo de perda de vida ou de
danos às infraestruturas existentes a jusante da barragem.
• A necessidade de se disciplinar a IE buscará eliminar um outro tipo de informação
assimétrica, que ocorre entre o dono do empreendimento e o profissional que realizará esse
serviço. Quanto maior a transparência em relação às etapas que devem ser atendidas para
realizar a inspeção, menor o problema de informação assimétrica e mais transparente e
competitivo será esse processo.
Externalidades Negativas: Pela Lei nº 12.334/2010, a responsabilidade pela manutenção da
barragem e reaLização de inspeções de segurança é do proprietário do empreendimento, bem
como os custos inerentes ao processo. Dada essa obrigação e responsabilidade, a negligência
do proprietário do empreendimento poderá causar danos à toda a população à jusante da
Barragem, fixada na área possivelmente afetada pelo rompimento. Verifica-se assim, que a
existência da Barragem beneficia apenas o proprietário, enquanto os custos de um possível
rompimento poderão recair sobre diversas pessoas e empreendimentos, além do próprio
empreende- dor da barragem, sendo os custos sociais maiores do que o benefício privado.
OBJETIVOS
O objetivo de uma intervenção do governo é a redução dessas falhas de mercado, estabelecendo
regras para que se obtenham informações realistas sobre o estado de conservação das
barragens, que obriguem o proprietário a realizar qualquer reparo indicado pela inspeção
possibilitando assim reduzir o risco da ocorrência de um acidente e as externa- lidades
negativas.
ALTERNATIVAS PARA INTERNALIZAÇÃO DE CUSTOS
As alternativas propostas nessa etapa do trabalho buscam, inicialmente, solucionar o problema
das falhas de mercado. A avaliação quanto à legalidade de cada alternativa será feita na etapa de
Apreciação do AIR.
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Sobre a forma de resolver o problema das externalidades negativas, a teoria econômica orienta
que esse caso de falha de mercado deve ser solucionado por meio da internalização dos custos
sociais pelo agente privado. Existem algumas opções para essa internalização de custos:
Custo da Inspeção Especial deverá ser arcado pelo responsável pelo empreendimento mediante
o estabelecimento de regras para que o empreendedor realize a IE com aplicação de penalidades
para o caso da não realização da IE. Essa solução dá incentivos a resolver o problema da
Informação Assimétrica e das Externalidades Negativas. Nesse caso, deve-se ter em mente a
necessidade de que a entidade fiscalizadora verifique, periodicamente, e aplique as medidas
cabíveis ao empreendedor que não estiver cumprindo as regras estabelecidas.
Caso se verifique a impossibilidade ou inviabilidade do empreendedor arcar com os custos da IE,
su- gere-se que o Governo Federal, ou a sociedade afetada, poderiam arcar com o custo da
Inspeção Especial, por meio do órgão fiscalizador ou outra entidade realizando a inspeção, de
modo a garantir a realização da IE.
O objetivo da internalização desses custos e, consequentemente, dessas externalidades
negativas é tornar o processo mais eficiente, à medida que todos os beneficiados compartilharão
as despesas. Nesse caso, em que há um rateio dos custos entre os beneficiados e a inspeção é
realizada por um terceiro, não existiria a possibilidade de não realização da inspeção.
APRESENTAR OPÇÕES E REALIZAR UMA ANÁLISE DE SEUS IMPACTOS:
Nessa etapa do processo, serão mapeadas todas as opções disponíveis para se atingir o objetivo
desejado – aumentar a segurança e minimizar as falhas de mercado –, analisando-se os prós e
contras de cada opção e apresentando o cálculo dos custos e benefícios.
A análise e o cálculo a ser realizado considerou o número de barragens existentes no país,
fiscalizadas pela ANA, com Dano Potencial Alto - DPA2 , avaliando-se a necessidade de realização
de uma IE por barragem.
Alternativas para detalhamento e orientação sobre a IE
Foram identificadas as seguintes opções disponíveis para tratar a questão da IE:
• Não fazer Nada;
• Emitir ofício aos empreendedores com instruções e orientação para a realização das IEs;
• Ações de capacitação sobre como realizar uma IE;
• Elaborar um Manual de Boas Práticas Regulatórias em Segurança de Barragens;
• Regulamentar a Inspeção Especial de Segurança de Barragens por meio de uma Resolução
ANA a- provando o Manual de Boas Práticas Regulatórias em Segurança de Barragens,
enquadrando o não cumprimento nas penalidades da Lei nº 9.433/1997;
• Regulamentar a Inspeção Especial de Segurança de Barragens por meio de uma Resolução
ANA a- provando o Manual de Boas Práticas Regulatórias em Segurança de Barragens, com
regulamento específico de penalidades pelo não cumprimento.
Ao se elencar as alternativas de solução do problema verifica-se que a maioria das opções inclui
a imposição de regras para garantir a segurança do empreendimento. Para a elaboração dessas
regras, independentemente da forma como será feito, alguns questionamentos surgem, como por
exemplo:
Quem deve providenciar a realização da IE?
O Empreendedor;
O Governo Federal, por meio de entidade específica;
O Governo Federal, por meio da entidade fiscalizadora.
Quem deve arcar com os custos da IE?
O Empreendedor;
O Governo Federal;
Os diretamente afetados por um eventual rompimento da barragem.
Sabe-se que, no caso de segurança de barragens no Brasil, a maior parte dessas perguntas já
estão definidas pela legislação ordinária. Porém, vale a pena a reflexão, principalmente porque,
As barragens classificadas como de DPA alto são as que ameaçam causar perdas de vida maiores
prejuízos socioeco-nômicos e ao meio ambiente.
2
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dependendo do resultado do estudo, pode-se propor a alteração dessas definições previamente
estabelecidas.
A tabela 2 apresenta uma análise qualitativa dos custos, benefícios e consequências de cada
uma das opções disponíveis. Quando possível esses custos e benefícios serão expressos em
valores monetários, caso essa opção não seja viável será feita uma análise qualitativa.
Tabela 2. Opções de interferência, seus custos, benefícios e incertezas
Opç
ões

Não fazer nada

Emissão de
Ofício aos
empreendedores
com instruções e
orientações para
a realização
dessas inspeções

Elaboração de
Manual de Boas
P r á t i c a s
Regulató- rias
em Segurança
de Barragens

Custos
1. C u s t o s p ú b l i c o s e
privados advindos de um
possível rompimento
(danos a proprie- dades e à
infraestrutura existente).
2. Custos de possíveis danos
– perdas de vidas e
patrimônio.
3. P o s s í v e l
responsabilização por
omissão da entidade
reguladora pelo Ministério
Público.
4. N ã o s o l u c i o n a r o s
problemas advindos
das falhas de mercado
observadas.
1. Custos Administrativos
para o regula- dor.
2. Custos de seguir as regras
do ofício.
3. S o l u c i o n a p a r t e d o s
problemas advindos das
Falhas de mercado
observadas (reduz a
assimetria de informação).
4. P e q u e n o g r a u d e
enforcement.
5. C u s t o d a I E p a r a o
empreendedor.
1. Custos Administrativos
para o Regula- dor na
elaboração do manual.
2. Custos de empreender as
boas práticas do Manual.
3. P e q u e n o g r a u d e
enforcement.
4. C u s t o d a I E p a r a o
empreendedor.

Benefícios

1. Não é imputado o custo de uma IE.
2. Não há custos administrativos

para o setor público relativos à
IE.

Riscos e Incertezas

1.Alto risco de
ocorrência de um
evento adverso
com a barragem e
grande incerteza
sobre o estado dos
empreen- dimentos

1.Redução do risco
1. Redução do risco de ocorrência de

um evento

2. O regulador/fiscalizador não está

se eximindo da responsabilidade de
detalhar a IE.

1. Redução do risco de ocorrência de
um evento adver- so
2. O regulador/fiscalizador não
está se eximindo da
responsabilidade de detalhar a
IE.
3. Soluciona parte dos problemas
advindos das Falhas de mercado
observadas (reduz a assimetria de
infor- mação).

de ocor- rência de
um evento.
2. A redução da
incerteza
ocorrerá se o
responsável pela
IE seguir as
orientações e
encaminhar
informações ao
ó r g ã o
fiscalizador.
1. R e d u ç ã o d o
risco de ocorrência de um
evento adverso
com a barragem.
2. A redução da
incerteza
ocorrerá se o
responsável pela
IE seguir as
orientações do
Manual
e
encaminhar
informações à entidade
regulado- ra/
fiscalizadora.
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1.C u s t o s d e r e a l i z a ç ã o

Ações
de
Capacitação com
o manual

dessas ações para o
regulador
2. P e q u e n o g r a u d e
enforcement.
3. Custo de elaboração do
manual e dos cursos de
capacitação para o
regulador.
4. . Custo da IE para o
empreendedor
5. S o l u c i o n a p a r t e d o s
problemas advindos das
Falhas de mercado
observadas (reduz a
assimetria de informação).
6. P e q u e n o g r a u d e
enforcement.

1. Redução do risco de ocorrência de
um evento.
2. O regulador/fiscalizador não
está se eximindo da
responsabilidade de detalhar a
IE.

1. R e d u ç ã o d o
risco de ocorrência de um
evento.
2. A redução da
incerteza
ocorrerá se o
responsável pela
IE seguir as
orientações do
Manual
e
encaminhar
infor- mações ao
ó r g ã o
fiscalizador.

Regulamentar a
IE por meio de
uma Resolução

1. Custo de elaboração de
manuais para o regulador.

1. O Regulador/Fiscalizador não está
se eximindo da responsabilidade de
detalhar a IE.

1. Redução do
risco de ocorrência de um
evento.

ANA aprovando
o Manu- al de
Boas Práticas
Regu- latórias
em Segurança
de Barragens,
enquadrando o
n
ã
o
cumprimento
nas penalidades
da Lei
9.433/1997

2. C u s t o d a I E p a r a o
empreendedor.
3. Custo de elaboração de
manuais para o regulador
4. M é d i o g r a u d e
enforcement decorrente da
possiblidade de punições
pelo órgão fiscalizador
com penas brandas.

2. Soluciona os problemas advindos
das Falhas de mercado observadas
(reduz a assimetria de informação e
traz eficácia no cumprimento da IE,
eliminando a externalidade negativa).

2. A redução da
incerteza ocorrerá
se o responsável
pela IE seguir as
orientações do
Manual
e
encaminhar informações ao órgão
fiscalizador

Regulamentar a
IE por meio de
uma Resolução
ANA aprovando
o Manu- al de
Boas Práticas
Regu- latórias
em Segurança
de Barragens,
com regulam e n t o
específico de
pena- lidades
pelo
não
cumpri- mento

1. Custo de elaboração de
manuais para o regulador.
2. C u s t o d a I E p a r a o
empreendedor.
3. Custo de elaboração de
manuais para o regulador

1. Tanto a população quanto o
empreendedor serão beneficiados,
pois com a redução de risco de um
aci- dente, reduz-se o risco de
perdas para a população a jusante e
de perdas para o empreendedor
2. O Regulador/Fiscalizador não está
se eximindo da responsabilidade de
detalhar o que é a IE.
3. Soluciona os problemas advindos
das Falhas de mercado observadas
(reduz a assimetria de informação
e traz eficácia no cumprimento da
IE, eliminando a externalidade
negativa).
4. A l t o g r a u d e e n f o rc e m e n t
decorrente da possiblidade de
punições mais severas.

1. R e d u ç ã o d o
risco de ocorrência de um
evento.
2. A redução da
incerteza
ocorrerá se o
responsável pela
IE seguir as
orientações do
Manual
e
encaminhar
infor- mações ao
ó r g ã o
fiscalizador.

Atribuição de valores às Vantagens e Desvantagens das Opções:
Nessa análise em estudo foram considerados os custos e benefícios relevantes para o estudo e
que podem afetar a decisão a ser tomada para disciplinar o tema.
Estimativa de Custos:
Os Custos de uma IE são os custos de contratação da inspeção para cada categoria de
barragem, dessa forma o custo pode ser verificado por empreendimento, ou de forma global,
quando somam-se os valores de inspeção em cada empreendimento.
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Estimativa do custo de realização da IE.
O esforço de trabalho (tempo de dedicação) da equipe multidisciplinar de especialistas e sua
composição é função do material de que é constituída a barragem (concreto, aterro ou mista), de
seu porte (pequena, média ou grande) e da existência ou não de instrumentação na barragem.
Para esta estimativa são utilizadas as tabelas auxiliares fornecidas pelo Projeto de Assessoria
Técnica do Banco Mundial e do agrupamento COBA/Laboratório Nacional de Engenharia Civil
(LNEC/Portugal), apresentadas no anexo.
Para facilitar a sistematização para o cálculo dos custos, a classificação do porte das barragens,
em pequeno, médio ou grande poderá seguir o proposto pelas Normas Francesas e pelo Boletim
da ICOLD nº 157, que utilizam o Fator X expresso por:
Fator X=H2√V em que H é a altura da barragem e V a capacidade do reservatório em hm3.
A tabela 1 do Anexo apresenta as faixas de valores para a classificação do porte das barragens.
Observa-se que o limite inferior do fator X para a barragem de grande porte, que, originalmente,
conforme a fonte é 400, foi alterado para 390, que é o fator X resultante para uma barragem com
h = 15m e capacidade = 3hm³, que são valores de referência usados pela Lei nº 12.334/2010.
Tabela 3: Proposta de classificação de barragens em função do fator X
Classe
Da barragem

Fator X=H2√V

Pequeno Porte

<200

Médio Porte

200≤X<390

Grande Porte

X≥390

Cálculo do custo de uma IE
Para o cálculo do custo de uma IE, é suficiente conhecer o porte da barragem e saber se ela tem
instrumentação ou não. O tipo do material de construção da barragem apenas influirá na
especialidade de um dos engenheiros a serem chama- dos, o geotécnico ou o de concreto
estrutural, mas esta diferença de especialidade não tem impacto no custo.
Para o cálculo do custo do total de IEs a serem realizadas ao longo da vida útil de cada
barragem, é necessário ter em conta, além do porte da barragem, também o Dano Potencial
Associado (DPA), segundo o que está descrito no parágrafo 21 sobre as situações nas quais
devem ser realizadas uma IE, como recomendação de boas práticas.
Da combinação das características de porte e DPA e considerando as recomendações do
parágrafo 21, resultam seis tipos de barragens para quantificação do custo total de realização de
IEs ao longo da vida útil das barragens, conforme mostra a tabela 4.
Tabela 4: Tipos de barragens e frequência de realização de IEs

Tip
o

Revisão
Periódi
ca (em
50
anos)

Antes do
final da
construção

Após o primeiro enchimento

Devi
do a
even
- to
adverso

Qde IEs
em 50
anos

Porte

DPA

pequen
o

alto

10

2

12

Tip
o
2

médio

alto

10

2

12

Tip
o3

grande

alto

10

2

14

Tip
o
4

pequen
o

m é d i o o u 10
baixo

Tip
o1

1

1

10
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Tip
o5

médio

m é d i o o u 10
baixo

Tip
o
6

grande

m é d i o o u 10
baixo

10

1

1

12

Estima-se que, pelas regras estabelecidas, uma IE será realizada a cada cinco anos para todos
os tipos de barragens quando da Revisão Periódica. Para as barragens de grande porte a IE será
ainda realizada mais duas vezes (antes do final da construção e após o primeiro enchimento do
reservatório). Para as barragens com DPA alto, seria recomendável ainda uma IE em qualquer de
cinco situações que poderão ou não acontecer, e que à exceção da situação de
descomissionamento, quatro são na verdade imprevisíveis. Sendo assim, para estas barragens
com DPA alto foram acrescentadas mais duas realizações ao longo de sua vida útil. A tabela 4
mostra as quantidades estimadas de IEs para cada tipo de barragem ao longo de sua vida útil.
No cadastro de barragens fiscalizáveis pela ANA, atualmente (situação de 2013), constam 121
barragens, sendo que onze delas não se enquadram na Política Nacional de Segurança de
Barragens (PNSB), por seu porte e pelo Dano Potencial Associado (DPA) classificado como baixo.
Das 110 barragens que estão no escopo da PNSB, 46 são de grande porte, 11 de médio porte e
57 de pequeno porte. Com relação à classificação quanto ao DPA, há 94 com DPA alto, quatro
com DPA médio e seis com DPA baixo. Não há certeza da informação sobre existência ou não de
instrumentação para todas as barragens.
O Cálculo do custo da IE foi realizado tendo como base estudos fornecidos pelo Banco Mundial
em trabalho de consultoria, consta em arquivo eletrônico e também é apresentado no Anexo 2ª
dessa NT. Uma síntese desse arquivo é apre- sentada abaixo na tabela 5 abaixo.
Tabela 5: cálculo de Custo de uma IE.
Tipo

Q d e
IE

Qde
do
tipo

N i v e l
médio
(H.dia)

N í v e l
superior
(H.dia)

Custo por tipo
(R$)

Total (R$)

Ti p o
1

12

48

4

12

37.800,00

453.600,00

Ti p o
2

12

11

6

18

56.700,00

680.400,00

Ti p o
3

14

45

8

25

78.300,00

1.096.200,00

Ti p o
4

10

9

4

12

37.800,00

378.000,00

Ti p o
5

10

0

6

18

56.700,00

567.000,00

Ti p o
6

12

1

8

25

78.300,00

939.600,00

Para tornar possível as realizações do cálculo de custos foram necessárias algumas
simplificações3:
Utilização da 5 - Número de homens.dia para a realização atividades objeto do contrato – supôsse que as barragens não possuem instrumentação e utilizou-se o número de homens.dia do
intervalo superior desta condição;
O valor de profissional de nível superior foi considerado como R$ 300,00 e de nível médio como
R$ 150,00 para fins de cálculo;
Considerou-se a vida útil de todas as barragens igual a 50 anos;
3

todas as simplificações foram adotadas de forma que o estudo fosse o mais conservador possível.
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Nesse cálculo foram consideradas Barragens de pequeno, médio e grande porte que tenham
dano potencial alto, foi verificado que o número existente dessas barragens é de respectivamente
48, 11 e 45. Para barragens de pequeno, médio e grande porte com dano potencial médio ou
baixo, o número existente de barragens é de 9, 0 e 1 respectivamente.
Dessa forma, foi calculado o custo individual da IE por tipo de barragem e de acordo com seu
porte e dano potencial e podem ser resumidos da seguinte forma:
Tipo 1 - Barragem de pequeno porte com dano potencial alto: R$ 37.800,00
Tipo 2 - Barragem de médio porte com dano potencial alto: R$ 56.700,00
Tipo 3 - Barragem de grande porte com dano potencial alto: R$ 78.300,00
Tipo 4 - Barragem de pequeno porte com dano potencial médio: R$ 37.800,00
Tipo 5 - Barragem de médio porte com dano potencial médio: R$ 56.700,00
Tipo 6 - Barragem de grande porte com dano potencial médio: R$ 78.300,00
Para o total de IEs ao longo da vida útil das barragens de cada tipo das fiscalizadas pela ANA, os
valores calculados considerando-se custos em reais e para o ano de 2015 é o que se segue:
Tipo 1 - Barragem de pequeno porte com dano potencial alto: R$ 453.600,00
Tipo 2 - Barragem de médio porte com dano potencial alto: R$ 680.400,00
Tipo 3 - Barragem de grande porte com dano potencial alto: R$ 1.096.200,00
Tipo 4 - Barragem de pequeno porte com dano potencial médio: R$ 378.000,00
Tipo 5 - Barragem de médio porte com dano potencial médio: R$ 567.000,00
Tipo 6 - Barragem de grande porte com dano potencial médio: R$ 939.600,00
O valor total de se realizar todas as IEs necessárias durante a vida útil dos empreendimentos,
considerando todas as barragens sob responsabilidade de fiscalização da ANA é de R$
81.415.800,00 (oitenta e um milhões quatrocentos e quinze mil e oitocentos reais) em valores de
2015, sem incluir despesas com diárias, passagens aéreas e despesas de locomoção.
Estimativa do valor dos benefícios:
Os benefícios verificados nesse caso são preponderantemente sociais, além do benefício do
empreendedor preservar seu empreendimento. A realização de uma IE deverá reduzir o risco de
ocorrência de um acidente e, consequenteme n- te, reduz a possibilidade de perdas de vidas
humanas e de animais.
RISCOS E INCERTEZAS:
A análise foi realizada de uma forma conservadora, considerando o máximo de IEs que poderiam
ser realizadas por empreendimento.
CONCLUSÃO:
Conforme apresentado na tabela 2, foram apesentadas e analisadas formas de incentivar o
regulado a realizar a IE. O órgão regulador tem a sua disposição algumas formas de estabelecer
essa regra de forma a garantir o seu cumprimento. Entre as opções disponíveis, o mecanismo
que tende a ser mais claro, reduzindo a assimetria de informação, é o Manu- al de Boas Práticas
Regulatórias em Segurança de Barragens. O manual também contribui para a redução das
Externalidades negativas a medida que estabelece o procedimento correto a ser seguido pelo
empreendedor, para a redução da possibilidade de ocorrência de um acidente.
Sugere-se ainda que, caso essa seja a opção escolhida pela Diretoria da ANA, que o Manual seja
submetido a uma Consulta pública.
IMPLEMENTAÇÃO E MONITORAMENTO DE RESULTADOS:
à Gestão e Medição de desempenho:
Nessa etapa a equipe de fiscalização da ANA deverá ir a campo para verificar o efetivo
cumprimento da escolha regulatória. Deverá ser verificado se a opção pela qual se optou está
atingindo o objetivo de reduzir as falhas de mercado verificadas inicialmente. Se a Assimetria de
Informação foi reduzida, ou mesmo eliminada, verificando-se se nessa etapa estão disponíveis
informações sobre a condição das barragens, se as soluções apontadas pelos especialistas
estão sendo adotadas pelos empreendedores, e dessa forma, se o objetivo principal de reduzir o
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risco foi atingido e também deve ser verificado se as condições do mercado de técnicos
disponíveis para esse tipo de inspeção (preços dos serviços) foram alteradas de algum modo que
impossibilite a realização da inspeção.
AVALIAÇÃO DE RESULTADOS
Após a efetiva verificação pela equipe da ANA dos resultados obtidos pelo cumprimento da IE, é
importante que se reflita sobre a necessidade de uma adaptação/adequação do regulamento de
modo a atingir de forma mais ampla os objetivos inicialmente propostos.
Dessa forma a escolha regulatória será continuamente refinada e adequada às reais
necessidades da sociedade e ao interesse público.
Assim, deve-se avaliar se o regulamento está sendo cumprido conforme estabelecido (regras de
contratação, qualificação técnica da equipe para IE, redução de riscos estão sendo verificadas,
prazos de realização das IEs e de implementação das recomendações estão sendo seguidos);
FEEDBACK
Essa parte da análise será feita com o acompanhamento contínuo da alternativa escolhida e a
comparação do real resultado alcançado com o pretendido ou previsto.
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INTRODUÇÃO
A regulação exerce significativa influência na vida de pessoas, empresas e governos. Regras e
obrigações impostas pelo Estado afetam a economia, o meio ambiente e a qualidade de vida da
população. Espera-se, portanto, que as políticas instituídas pelos diversos reguladores estatais
sejam eficientes, ou seja, gerem efeitos positivos para a sociedade (BARRETO, 2011).
Dentro da política tarifária, cabe às agências reguladoras fixarem o valor das tarifas a serem
cobradas dos usuários-cidadãos, bem como estabelecer os critérios e procedimentos para
reajuste e revisão das tarifas, de modo que é preciso considerar os impactos e os benefícios que
essas normas editadas pelas agências reguladoras de serviços públicos de saneamento básico
podem causar para o usuário final.
Assim, sabendo que os estudos de cenários podem ser parte importante do processo de
planejamento e definição de políticas públicas em saneamento básico mais eficientes, eficazes e
efetivas, propomos um modelo teórico que tenta antecipar a evolução futura do setor de
drenagem e manejo de águas pluviais urbanas para o DF, interpretando as relações de causas e
efeitos da regulação e da gestão do serviço, da cobrança de tarifa e de outras múltiplas variáveis
e comportamentos imponderáveis.
OBJETIVO
Este trabalho tem por objetivo avaliar o impacto e a contribuição do instituto da regulação na
melhoria da qualidade da gestão do serviço de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas,
especialmente sobre a contribuição da cobrança de tarifa de drenagem pluvial para a prestação
do serviço.
METODOLOGIA
As principais metodologias utilizadas foram de construção e análise de cenários e de análise de
impacto regulatório (AIR). Contudo, ressalve-se que devido ao escopo limitado do trabalho não
foram empregadas técnicas sistemáticas e rigorosas de estudos de cenários e AIR, e sim,
apresentados vários ensaios acerca das perspectivas futuras de financiamento para o setor de
drenagem e manejo de águas pluviais urbanas para a região do DF e os consequentes impactos
da regulação na gestão do serviço de drenagem pluvial.
A abordagem utilizada foi a de cenário normativo, a qual tenta demonstrar como tecnicamente
viável e politicamente sustentável uma realidade desejada. Tal abordagem é amplamente utilizada
pelo planejamento governamental numa tentativa de orientar a ação dos demais atores para
intervir e transformar o futuro ajustando-o às probabilidades e às circunstâncias (BUARQUE,
2003).
DISCUSSÃO
Atualmente os serviços públicos de saneamento básico são considerados serviços individuais, ou
seja, aqueles que se dirigem a destinatários individualizados, sendo possível mensurar, caso a
caso, quanto do serviço está sendo consumido. Logo, são serviços “per capita” que dão ensejo a
cobrança da espécie tributária taxa, caso o serviço seja prestado diretamente pelo Estado, ou
tarifa, caso o serviço seja prestado por intermédio de concessionária.
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Tomando por base o DF, o abastecimento de água é remunerado por tarifa e mensurado por meio
da medição do consumo de metros cúbicos de água por mês em uma economia. O esgotamento
sanitário é remunerado por tarifa e calculado com base na cobrança de água, podendo ser
cobrados valores correspondentes a 60 ou 100% do valor do consumo de água. A limpeza
urbana é remunerada por taxa e calculada por meio do rateio dos custos operacionais do serviço
de limpeza pública, onde o valor total dos custos do serviço de limpeza pública é dividido pela
quantidade de contribuintes que tenham o serviço a sua disposição.
O serviço de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas ainda não é remunerado
individualmente no DF, mas há a previsão na Lei Nacional nº 11.445/2007 e na Lei Distrital nº
4.285/2008, as quais consubstanciam as políticas de Estado nacional e local para o setor, de que
o serviço tenha sua sustentabilidade econômico-financeira assegurada na forma de tributos,
inclusive taxas, em conformidade com o regime de prestação do serviço ou de suas atividades.
Apesar de importantes posições em sentido contrário, não filiamo-nos à interpretação de que a
Lei nº 11.445/2008 restrinja a remuneração do serviço de drenagem à forma de tributo ou,
especificamente, taxa. Quando a citada lei coloca que o serviço de drenagem e manejo de águas
pluviais urbanas terá sua “sustentabilidade econômico-financeira assegurada na forma de
tributos” essa expressão não foi acompanhada das palavras “apenas” ou “somente”.
Corrobora com esse entendimento a inclusão da expressão logo em seguida “em conformidade
com o regime de prestação do serviço ou de suas atividades”. Também o Decreto Federal nº
6.107/2007 traz que o serviço público é a atividade ou comodidade material fruível diretamente
pelo usuário, que possa ser remunerado por meio de taxa ou preço público, inclusive tarifa.
A Lei Distrital nº 4.285/2008 coloca que a prestação do serviço de drenagem e manejo de águas
pluviais urbanas no DF será prestado na forma de contrato de concessão, a ser celebrado entre a
agência reguladora e a prestadora. A Lei Nacional nº 8.987/1995 prevê que os contratos de
concessão serão remunerados via tarifa.
Ademais, sendo a prestadora de serviço público de drenagem urbana no DF uma empresa
pública, portanto, uma pessoa jurídica de direito privado, esta não poderia receber diretamente a
remuneração pelo serviço serviço prestado via contrato de concessão por intermedio de taxa,
porque somente a pessoa jurídica de direito público é dotada de capacidade tributária ativa.
A atual situação do serviço público de drenagem urbana, no Brasil, e de elevado déficit, tanto em
quantidade quanto em qualidade na prestação. Quase que diariamente é possível observar no
Diário Oficial da União o reconhecimento de situação de emergência a municípios brasileiros que
foram severamente afetados pelas chuvas. Nessas situações, quando o saneamento básico em
drenagem urbana não funciona, entra em cena o serviço de proteção e defesa civil.
Falta planejamento adequado ao serviço de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas na
maioria dos municípios brasileiros, mas faltam também recursos. A boa gestão do serviço,
conforme afirma Bertoni (2014), baseia-se no tripé: adequado arranjo institucional para a
prestação do serviço, formação dos recursos humanos em técnicas contemporâneas de manejo
de águas pluviais urbanas e suficiente provisão de recursos financeiros para a sustentação do
serviço.
Nesse sentido, o que propõe-se é investigar em que medida um serviço prestado por meio de
contrato de concessão e tendo seu equilíbrio econômico-financeiro calcado em remuneração
paga individualmente pelo usuário-cidadão, via tarifa, pode favorecer um incremento na melhoria
da sua prestação. Já que, comprovadamente, o atual modelo “secretaria de obras” da prestação
do serviço, remunerado via impostos, não mostra-se mais capaz de atender às crescentes
demandas da sociedade, as voltas com alagamentos, enchentes, inundações, perdas materiais e,
até mesmo, humanas, em decorrência das chuvas.
O principal responsável por este déficit no serviço de drenagem é o próprio Estado, que até bem
pouco tempo destinava pouca ou quase nenhuma atenção à questão, de modo que o assunto só
entrava na agenda pública quando ocorriam desastres em decorrência de chuvas torrenciais.
Felizmente, esse cenário vem se modificando, ainda que lentamente.
No entanto, o Estado não é único responsável. Cada um de nós, quando impermeabiliza quase
que totalmente a área de nosso imóvel, sem se preocupar em infiltrar em nosso próprio lote as
águas pluviais e transferindo para a esfera pública um problema que criamos na esfera privada, é
um contribuidor para a situação caótica que se transformam nossas cidades em momento de
chuvas.
Nesse sentido, o modelo de equilíbrio econômico-financeiro proposto para a concessão do
serviço público de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas no DF seria calcado no
princípio do impermeabilizador-pagador. Essa proposta vai ao encontro da desejada
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conscientização e educação ambiental e sanitária da sociedade, além, é claro, dos esperados
efeitos em maiores recursos disponíveis para manutenção e investimento no serviço.
RESULTADOS OBTIDOS OU ESPERADOS
Qual a lógica interna do funcionamento e da dinâmica do setor de drenagem pluvial e quais
movimentos na variável regulação são capazes de trazer impactos para o setor? Quais seriam
esses impactos? A instituição da cobrança de tarifa de drenagem pode ser tomada no sentido de
uma transformação no conjunto do sistema capaz de provocar alteração de comportamento de
variáveis como qualidade da gestão e da prestação do serviço e educação ambiental dos
usuários-cidadãos?
Todas essas são questões que os estudos de cenários nos ajudam a responder e, apesar de não
ser possível predizer o futuro, é válido e necessário analisar as possibilidades do porvir
(BUARQUE, 2003), principalmente em face das incertezas ambientais e das mudanças
aceleradas decorrentes da crescente urbanização, fatores que condicionam intensamente o setor
de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas no século XXI.
Por meio do levantamento de documentos institucionais, legislação e jurisprudência aplicáveis,
revisão bibliográfica de publicações especializadas, pesquisa exploratória de políticas públicas
adotadas em drenagem e manejo de águas pluviais urbanas e pesquisa exploratória de modelos
econômico-financeiros seguidos por setores regulados, sobretudo o de saneamento básico, foi
possível levantar os prováveis comportamentos das variáveis determinantes do objeto de
pesquisa, conforme gráfico abaixo.
Gráfico 1: Cenário Normativo

Fonte: Elaboração própria.
Onde:
Passado: a drenagem e manejo de águas pluviais urbanas não é reconhecida como integrante
do saneamento básico;
Presente: a drenagem pluvial passou a integrar o rol dos serviços públicos de saneamento
básico, conforme Lei nº 11.445/2007, mas ainda não dispõe de um modelo sustentável de
financiamento;
Futuro: crescente urbanização, desequilíbrio dos ciclos hidrológicos e maior pressão por
recursos públicos em variados setores;
Cenário Tendencial: continuidade da prestação do serviço no modelo inadequado de “Secretaria
de Obras”; Cenário Normativo: regulação efetiva sobre a prestação do serviço público de
drenagem e manejo de águas pluviais urbanas e implementação de cobrança individualizada de
tarifa de drenagem pluvial;
Cena Final Tendencial: ausência de cobrança individualizada, ausência de recursos adequados
para a prestação do serviço, sociedade sofrendo as consequências desastrosas;
Cena Final Normativa: maiores recursos para investimento e manutenção no serviço pela
concessionária e maior conscientização e educação ambiental da sociedade por meio do
principio impermeabilizador-pagador.
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Importante destacar a limitação da pesquisa, que trabalhou com dados secundários e insuficiente
base teórica para dominar todas as variáveis relacionadas ao impacto e a contribuição do
instituto da regulação na melhoria da qualidade da gestão do serviço de drenagem urbana,
especialmente sobre a contribuição da cobrança de tarifa para a prestação do serviço, de modo
que as relações complexas de interação entre essas variáveis, bem como a simulação e a
reprodução fiel de eventos futuros fica comprometida, a começar pelos elementos de partida,
também imprecisos.
Apesar das limitações destacadas, o cenário normativo da análise realizada, quanto à instituição
da cobrança individualizada da tarifa de drenagem pluvial, é claro ao apontar uma tendência em
incremento de recursos destinados à manutenção e investimentos no serviço e à indução de uma
maior conscientização e educação ambiental da sociedade por meio do princípio
impermeabilizador-pagador.
Também a AIR demonstra um possível impacto positivo da criação de uma agência reguladora e
a contribuição do instituto da regulação para a melhoria da qualidade da gestão do serviço
público de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas no DF.
CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
Por todo o exposto, temos que o principal critério definidor da forma de remuneração do serviço
de drenagem será o regime de prestação do serviço e das atividades em cada município e que a
tarifa revela-se o instrumento mais adequado para o modelo previsto para a prestação do serviço
público de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas para o DF, estando de acordo com as
políticas de Estado para o setor.
Este trabalho também demonstra a importância de desenvolver instrumentos, como a análise de
cenários e a AIR, capazes de suportar decisões técnicas mitigando a falta de controle de
resultados das políticas públicas adotadas em saneamento básico e otimizando os recursos e a
construção de um processo de tomada de decisão capaz de agregar valor às deliberações das
agências reguladoras.
Para aumento do debate e obtenção de resultados mais consistentes, capazes de corroborar o
resultado preliminarmente obtido com este trabalho, sugerem-se mais amplas e aprofundadas
pesquisas, com construção de cenários, por exemplo, para a Região Integrada de
Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal e Entorno (RIDE), com aprofundamento analítico
e utilização de recursos técnicos mais amplos e rigorosos, com metodologias mais avançadas e
contemporâneas de organização e sistematização de hipóteses.
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RESUMO
Dentro do conceito de mercados de eletricidade, o setor de transmissão de energia elétrica
possui importância estratégica. Sob esse ponto de vista, as discussões sobre metodologias de
aprimoramento do processo de regulação e fiscalização técnica dos serviços de transmissão são
de extrema importância para assegurar que o segmento desempenhe suas funções
adequadamente.
A Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, por meio da Superintendência de Fiscalização
dos Serviços de Eletricidade – SFE, é responsável pela fiscalização das empresas de transmissão
de energia quanto ao cumprimento dos contratos de concessão celebrados entre a transmissora
e a União, dos regulamentos técnicos e da legislação setorial. Para a realização das fiscalizações,
a ANEEL possui equipe própria e utiliza também consultoria especializada como apoio.
Diversos temas são objeto de auditoria, dentre os quais se destaca a fiscalização da manutenção
das instalações de transmissão de energia elétrica. Atualmente essa atividade é realizada
somente de modo presencial, ou seja, in loco. Esse formato de trabalho, embora imprescindível,
esbarra em limitações logísticas, temporais e de abrangência. Como forma de ampliar a sua
atuação, a ANEEL está desenvolvendo uma metodologia de fiscalização da manutenção por
monitoramento, por meio de inserção de tecnologia nos processos. Nesse formato, espera-se
uma otimização na utilização dos recursos humanos existentes, possibilitando a fiscalização da
execução da manutenção de forma continuada em todas as transmissoras e permitindo a adoção
de medidas preventivas para sanar os problemas detectados durante o monitoramento.
Nesse sentido, para o feito, fez-se necessário o desenvolvimento de uma série de ações
operacionais e regulatórias. As ações operacionais abrangeram pesquisas de normas e
regulamentos existentes e dos planos
de manutenção das transmissoras, reuniões com
fabricantes e com o Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS. As ações regulatórias
envolveram discussões, análises e a elaboração de uma proposta de resolução normativa com
objetivo de criar regras claras quanto aos requisitos mínimos de execução das atividades de
manutenção das transmissoras. A proposta de regulamento passou por audiência pública
específica e está em fase de aprovação.
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INTRODUÇÃO
A Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, em seu art. 6º, estabelece que toda concessão de
serviço público pressupõe a prestação do serviço adequado e a conservação das instalações
concedidas. Ainda a Lei nº 8.987/1995, em seu art. 29, estabelece como encargos do Poder
Concedente a regulamentação do serviço concedido, a fiscalização permanentemente da sua
prestação e a responsabilidade por zelar pela boa qualidade do serviço.
A Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, instituiu a Agência Nacional de Energia Elétrica –
ANEEL, com a finalidade de regular e fiscalizar a produção, transmissão, distribuição e
comercialização de energia elétrica. Desse modo, cabe à ANEEL fiscalizar a manutenção dos
ativos de transmissão, de modo a assegurar a conservação das instalações concedidas e a
adequada prestação do serviço público de transmissão de energia elétrica. Nesse sentido, a
Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade – SFE realizou estudo sobre a
manutenção de instalações de transmissão no setor elétrico brasileiro, que culminou em uma
proposta de regulamentação do monitoramento da manutenção das instalações de transmissão.
Por outro lado, às concessionárias do serviço público de transmissão de energia elétrica resta a
obrigação legal da prestação do serviço adequado, que satisfaça as condições de regularidade,
continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e
modicidade das tarifas. A atualidade, segundo define a Lei nº 8.987/1995, compreende a
modernidade das técnicas, dos equipamentos e das instalações e a sua conservação.
Também compõe as condições de prestação do serviço, estabelecidas nos contratos de
concessão, a liberdade da transmissora na direção de seus negócios, nos investimentos e na
gestão de pessoal, material e tecnologia, observadas as obrigações contratuais, a legislação
específica, as normas regulamentares, as instruções e as determinações do Poder Concedente e
da ANEEL.
Dessa forma, a gestão da manutenção dos equipamentos e linhas de transmissão é de
responsabilidade das transmissoras, as quais têm a liberdade e o dever de utilizar técnicas
modernas e adotar boas práticas de engenharia que garantam a conservação das instalações de
transmissão concedidas. De outro modo, cabe a ANEEL fiscalizar o cumprimento das obrigações
legais e contratuais atinentes à conservação dos ativos concedidos e garantir que as
transmissoras adotem as práticas de manutenção adequadas à preservação das instalações de
transmissão.
A verificação do estado de conservação dos ativos de transmissão e a fiscalização da execução
dos planos de manutenção das transmissoras faz parte das atividades que compõem as
fiscalizações técnicas de Operação e Manutenção – O&M, realizadas periodicamente nas
instalações de transmissão. Esse tipo de fiscalização faz parte do programa regular de
fiscalizações da SFE e é realizada por meio de visita a campo, onde se busca avaliar o
cumprimento dos planos de manutenção adotados por cada concessionária, identificar eventuais
anomalias nos equipamentos que compõem as subestações e linhas de transmissão, bem como
recomendar ou determinar melhorias nas instalações e ações para sanar pontos que estejam
prejudicando ou possam vir a prejudicar a qualidade dos serviços.
Entretanto, a efetividade da fiscalização depende da qualidade dos planos de manutenção e dos
critérios adotados por cada concessionária. Além disso, nas vistorias às instalações nem sempre
é possível identificar condutas inadequadas antes da caracterização de um problema de
conservação ou manutenção.
Assim, com o objetivo de conceber uma fiscalização mais efetiva e proativa, foi proposta a
regulamentação dos Requisitos Mínimos de Manutenção e do monitoramento da manutenção de
instalações de transmissão da Rede Básica, o que possibilitará o acompanhamento contínuo da
execução dos planos de manutenção das transmissoras, a fim de garantir a adequada
conservação dos ativos concedidos.
METODOLOGIA
A metodologia adotada na concepção dos Requisitos Mínimos de Manutenção teve por base um
estudo comparativo dos planos de manutenção das principais transmissoras do setor elétrico
brasileiro, depositárias de mais de 85% dos equipamentos de transmissão em operação no
Sistema Interligado Nacional – SIN, além de informações obtidas nas visitas técnicas a
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fabricantes de equipamentos de transmissão de energia elétrica e nas pesquisas em artigos,
livros e documentos sobre manutenção de ativos.
A partir da análise comparativa dos critérios, procedimentos e atividades de manutenção
adotadas pelas transmissoras, foi elaborada e apresentada à sociedade e aos agentes setoriais
uma proposta de regulamentação dos Requisitos Mínimos de Manutenção e do monitoramento
da manutenção das instalações de transmissão.
Para o monitoramento da manutenção de instalações de transmissão de Rede Básica foram
estudas três alternativas: a primeira seria utilizar, por acesso remoto, os próprios sistemas de
gestão da manutenção existentes nas transmissoras, a segunda opção seria desenvolver um
novo sistema computacional para possibilitar o monitoramento das manutenções e a terceira,
adotada no regulamento, consiste em utilizar o sistema de acompanhamento da manutenção
existente no ONS com as adaptações necessárias.
Como o monitoramento da manutenção, ao contrário das fiscalizações periódicas, pressupõe o
acompanhamento contínuo, com a emissão de alertas e a adoção de ações preventivas, a
auditoria por acesso remoto aos sistemas de gestão da manutenção de cada empresa não
atende a finalidade da regulamentação. Por esse motivo, decidiu-se pela utilização de um
sistema de acompanhamento da manutenção unificado que, a partir de um conjunto mínimo de
dados, permita o monitoramento da realização da manutenção.
Além disso, utilizar o sistema existente no ONS com as adaptações necessárias se mostrou uma
opção melhor do que a criação de um novo sistema na ANEEL, tendo em vista a base de dados
já existente no ONS e a interação do sistema de acompanhamento da manutenção com outros
sistemas, o que garante uma maior consistência dos dados.
No que diz respeito aos Requisitos Mínimos de Manutenção foram definidas periodicidades
máximas e atividades mínimas a serem observadas para cada conjunto dos principais
equipamentos que compõem as subestações e linhas de transmissão das instalações da Rede
Básica, sem afastar a aplicação de outras técnicas de manutenção, como a Manutenção
Baseada na Condição – MBC ou a Manutenção Centrada na Confiabilidade – MCC.
O assunto foi tratado na Audiência Pública nº 22/2014, que contou com uma fase documental e
uma sessão presencial com a participação de agentes do setor elétrico e da sociedade. Por meio
documental foram recebidas 636 contribuições de 16 instituições, entre transmissoras,
fabricantes de equipamentos e associações de transmissoras e de grandes consumidores,
enquanto na sessão presencial participaram 25 pessoas, sendo 11 expositores.
MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO
O monitoramento da execução da manutenção de instalações de transmissão permitirá seu
acompanhamento contínuo, com a emissão de alertas e a adoção de ações preventivas que
evitem a degradação dos ativos concedidos. O monitoramento será realizado por meio de um
sistema unificado que permitirá o acompanhamento da realização das manutenções preditivas e
preventivas, a partir dos planos de manutenção cadastrados pelas transmissoras e validados
com base nos Requisitos Mínimos de Manutenção, conforme ilustrado na Figura 1.
Figura 1 – Monitoramento da execução da manutenção.
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A validação dos planos de manutenção das transmissoras por meio da comparação com os
Requisitos Mínimos de Manutenção - RMM permitirá a consolidação de indicadores do
desempenho das transmissoras sob o aspecto da manutenção, uma vez que os indicadores
serão construídos a partir de uma base comum de atividades mínimas definidas no RMM.
O sistema de acompanhamento da manutenção registrará os planos de manutenção das
transmissoras e sua execução ao longo do tempo, alertando às transmissoras e a ANEEL sobre
os desvios em relação ao planejado. Isto permitirá a adoção de medidas preventivas que
incentivem a execução da manutenção em conformidade com o planejamento da transmissora e
com as necessidades do sistema elétrico.
Convém destacar que o sistema de acompanhamento da manutenção contará com um conjunto
mínimo de dados necessários ao monitoramento, ao passo que os relatórios detalhados das
manutenções preditivas e preventivas realizadas continuarão nos sistemas de gestão da
manutenção das transmissoras. Estes relatórios poderão ser auditados durante fiscalizações em
campo ou remotas, de modo que deverão ser disponibilizados para a ANEEL por meio de acesso
remoto aos sistemas das transmissoras.
O acesso remoto às informações resultantes das manutenções propiciará maior agilidade e
menor custo ao monitoramento e à fiscalização dessas atividades, possibilitando uma
fiscalização mais eficiente e célere, por meio do rápido acesso aos laudos e relatórios já
disponíveis na concessionária.
REQUISITOS MÍNIMOS DE MANUTENÇÃO
A regulamentação dos Requisitos Mínimos de Manutenção e do monitoramento da manutenção
define importantes aspectos regulamentares da manutenção dos ativos da transmissão e
estabelece parâmetros que permitirão o acompanhamento e a fiscalização preventiva da
manutenção dos sistemas de transmissão.
Os Requisitos Mínimos de Manutenção definem as atividades mínimas e as periodicidades
máximas para as manutenções preditivas e preventivas de equipamentos e linhas de transmissão
de Rede Básica. A regulamentação dos Requisitos Mínimos de Manutenção consolidará uma
referência para a avaliação dos planos de manutenção das transmissoras, dotando a ANEEL de
parâmetros que possibilitarão o acompanhamento da execução da manutenção, a comparação
entre os agentes e a identificação de condutas inadequadas.
As periodicidades estabelecidas nos Requisitos Mínimos de Manutenção tiveram como base os
intervalos de manutenção mais recorrentes no grupo de empresas pesquisado. A Tabela 1
resume as atividades e periodicidades definidas nos Requisitos Mínimos de Manutenção.
Tabela 1 – Resumo das atividades e periodicidades definidas no RMM

Atividade
I n s p e ç õ e s
Termográficas

Periodicidad
es máximas
(meses)

Equipamento
Equipamentos de Subestações

Análise de gases dissolvidos no Transformadores de Potência ou
óleo isolante
Autotransformadores

6

6

Reatores
Ensaio físico-químico do óleo Transformadores de Potência ou
isolante
Autotransformadores

24

Reatores
Transformadores de Potência ou
Autotransformadores
Manutenção Preventiva Periódica

Reatores

72

Disjuntores
Chave Seccionadora
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Transformadores para Instrumento
Para-raios
Inspeção de Rotina

Linha de Transmissão

12

Banco de Capacitores Paralelos

24

Além das periodicidades, os Requisitos Mínimos de Manutenção apresentam o detalhamento das
atividades mínimas relacionadas a manutenções preditivas e preventivas de cada equipamento
listado na Tabela 1. Entretanto, convém destacar que os Requisitos Mínimos de Manutenção não
apresentam o conjunto completo de atividades necessárias à adequada manutenção dos
equipamentos e linhas de transmissão, mas o mínimo aceitável do ponto de vista regulatório.
Além disso, em sua primeira versão, foram estabelecidas as atividades e periodicidades para a
manutenção dos equipamentos mais comuns no setor elétrico brasileiro. Assim, nessa primeira
edição, não foram detalhadas, por exemplo, as atividades de manutenção para os sistemas de
transmissão em corrente contínua (HVDC) ou para subestações blindadas e isoladas a gás SF6.
Com relação às inspeções termográficas, as periodicidades adotadas pelas empresas
pesquisadas variam de dois a doze meses, sendo que nove de dez transmissoras (90%)
informaram realizar esta atividade em até seis meses. Além disso, segundo a norma ABNT NBR
15763:2009, o intervalo recomendado entre inspeções termográficas é de seis meses para os
sistemas elétricos de alta tensão. Portanto, a periodicidade estabelecida para as inspeções
termográficas foi de seis meses.
Para transformadores e autotransformadores, as atividades mínimas consistem em análise de
gases dissolvidos no óleo isolante, ensaio físico-químico do óleo isolante e manutenção
preventiva periódica, cujo detalhamento encontra-se nos Requisitos Mínimos de Manutenção
propostos.
Para a análise de gases dissolvidos no óleo isolante, a literatura técnica pesquisada sugere
periodicidades que variam entre três meses e dois anos, sendo três meses para equipamentos de
maior importância sistêmica. Na pesquisa realizada a periodicidade predominante é de seis
meses, adotada por nove de onze empresas consultadas (82%).
Com base nessas informações e considerando a importância dessa análise na detecção de
defeitos em estágio inicial de desenvolvimento, por meio do estudo da composição dos gases e
de suas taxas de crescimento, foi definida a periodicidade de seis meses para realização da
análise de gases dissolvidos no óleo isolante.
Para o ensaio físico-químico do óleo isolante foi inicialmente definida a periodicidade de doze
meses, uma vez essa era adotada por oito das dez empresas (80%) que utilizam este ensaio.
Contudo, após análise das contribuições da Audiência Pública nº 22/2014, essa periodicidade foi
revista para 24 (vinte e quatro) meses. Cabe ressaltar que esta periodicidade está dentro dos
limites indicados nas referências estudadas.
Para transformadores e autotransformadores, em geral, os fabricantes indicam a necessidade de
realização da manutenção preventiva periódica a cada três anos. Do mesmo modo, a norma NBR
7037/1993, vigente até outubro de 2012, também indicava a necessidade desta manutenção a
cada três anos. Entretanto, as periodicidades adotadas pelas empresas pesquisadas variam de
36 (trinta e seis) a 90 (noventa) meses, com predominância da periodicidade de 72 (setenta e
dois) meses, a qual é adotada por cinco de nove empresas (55%) que realizam este tipo de
manutenção.
Assim, para a manutenção preventiva periódica de transformadores e autotransformadores foi
considerada a prática mais comum nas transmissoras e, consequentemente, definida a
periodicidade de 72 (setenta e dois) meses.
Para reatores as atividades mínimas de manutenção consistem em análise de gases dissolvidos
no óleo isolante, ensaio físico-químico do óleo isolante e manutenção preventiva periódica, cujo
detalhamento encontra-se no regulamento proposto. As periodicidades definidas nos Requisitos
Mínimos de Manutenção para estas atividades são as mesmas adotadas para os
transformadores e autotransformadores.
Ressalta-se que todas as transmissoras que realizam a manutenção preventiva periódica de
reatores adotam intervalos de até 72 (setenta e dois) meses, sendo predominantes as
periodicidades de 60 (sessenta) e 72 (setenta e dois) meses.
Para banco capacitores paralelo foi definida como atividade mínima de manutenção a inspeção
da condição do equipamento a cada 24 (vinte e quatro) meses.
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Para a análise da manutenção, os disjuntores foram divididos de acordo com a concepção do
sistema utilizado para extinção do arco elétrico, ou seja, disjuntores a ar comprimido, disjuntores
a grande volume de óleo – GVO, disjuntores a pequeno volume de óleo – PVO e disjuntores a
SF6. Inicialmente foi definida a periodicidade de 36 (trinta e seis) meses para a manutenção
preventiva periódica em disjuntores GVO e PVO e de 72 (setenta e dois) meses para os
disjuntores a ar comprimido e a SF6. Contudo, após análise das contribuições da Audiência
Pública nº 22/2014, essas periodicidades foram revistas e unificadas em 72 (setenta e dois)
meses.
Para linhas de transmissão foi definida como atividade mínima de manutenção a inspeção
periódica. No levantamento realizado, a periodicidade predominante da inspeção terrestre foi de
doze meses, sendo adotada por sete de onze empresas (64%). A inspeção aérea é adotada por
oito de onze empresas (73%), com periodicidades que variam de dois meses a um ano. Desta
forma, foi proposta a periodicidade de doze meses para essas inspeções em linhas de
transmissão.
Embora nos estudos tenha sido observada a realização de inspeções áreas e terrestres regulares
na maioria das empresas estudadas, após a análise das contribuições da Audiência Pública nº
22/2014, entendeu-se adequado, por se tratar de requisitos mínimos, manter a obrigatoriedade
de execução de inspeções periódicas, no mínimo a cada 12 meses, sem definir o meio utilizado
(ex.: aéreo ou terrestre). Isto porque os métodos de inspeção mais adequados variam para cada
linha de transmissão em virtude de suas características particulares.
Para chaves seccionadoras, transformadores para instrumentos e para-raios foi proposto
inicialmente que a manutenção preventiva periódica fosse realizada na periodicidade definida
para o equipamento principal da Função Transmissão – FT1, buscando o aproveitamento dos
desligamentos e uma maior disponibilidade da FT. Após análise das contribuições da Audiência
Pública, a periodicidade deixou de ser definida pelo equipamento principal da Função
Transmissão (FT) e passou a ser de 72 meses, preferencialmente, coincidindo com a manutenção
preventiva do equipamento principal da FT.
Técnicas de Manutenção não baseadas no Tempo
O monitoramento contínuo da manutenção é caracterizado por um aspecto temporal, uma vez
que objetiva acompanhar ao longo do tempo a execução da manutenção das instalações de
transmissão. Por outro lado, com o regulamento proposto não se pretende afastar a aplicação de
técnicas de manutenção não baseadas no tempo, como a Manutenção Baseada na Condição –
MBC ou a Manutenção Centrada na Confiabilidade - MCC.
Essas técnicas poderão ser utilizadas pelas transmissoras. Entretanto, para a utilização dessas
filosofias de manutenção é necessário avaliar a condição do equipamento por meio de métodos
como a Manutenção da Condição Baseada no Tempo – MCBT, Monitoramento da Condição OnLine – MCOL ou a monitoração online contínua.
Além disso, na utilização de técnicas de manutenção baseadas na condição ou na confiabilidade
é imprescindível que as decisões sejam embasadas nos resultados das manutenções preditivas.
Assim, quando da adoção de técnicas não baseadas no tempo, as atividades de manutenção
preditiva definidas nos Requisitos Mínimos de Manutenção deverão ser realizadas no mínimo
com frequência igual àquela estabelecida no regulamento.
Importante destacar que os Requisitos Mínimos de Manutenção estabelecem o intervalo máximo
entre manutenções, ou seja, não há impedimentos para que a empresa faça a manutenção em
intervalo inferior ao estabelecido. De outro modo, a execução de manutenção em períodos
superiores aos definidos no regulamento deve ser justificada por meio de laudo técnico, que deve
ser registrado no sistema de acompanhamento da manutenção e disponibilizado para a ANEEL
por acesso remoto.
Assim, a fim de permitir o monitoramento da execução da manutenção pela ANEEL, quando da
adoção de técnicas de manutenção baseadas na condição ou na confiabilidade, a transmissora
deverá:

Função Transmissão (FT): conjunto de instalações de transmissão funcionalmente dependentes,
considerado de forma solidária para fins de apuração da prestação de serviços de transmissão,
compreendendo o equipamento principal e os complementares, conforme disposto na Resolução
Normativa ANEEL nº 191, de 12 de dezembro de 2005.
1
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• cadastrar no sistema de acompanhamento da manutenção um plano de manutenção
baseado no tempo, respeitando os Requisitos Mínimos de Manutenção;

• executar ensaios e inspeções preditivas com frequência igual ou superior à periodicidade
estabelecida nos Requisitos Mínimos de Manutenção; e

• informar no sistema de acompanhamento da manutenção o registro de Laudo Técnico que

justifique a postergação da manutenção preventiva com base nas técnicas adotadas,
sempre que a manutenção for realizada em período superior ao definido nos Requisitos
Mínimos de Manutenção, como ilustrado na Figura 2.

Figura 2 - Registro de Laudo Técnico quando da postergação da manutenção preventiva.
O Laudo Técnico deverá conter referências técnicas, histórico das grandezas físicas monitoradas
e as respectivas curvas de tendência, detalhando a análise da condição do equipamento que
justifica a postergação da manutenção preventiva baseada no tempo. Esse documento deverá
ser apresentado a cada novo período integralizado, definido nos Requisitos Mínimos de
Manutenção, até que a manutenção seja realizada.
RESULTADOS ESPERADOS
Como resultado da regulamentação dos Requisitos Mínimos de Manutenção e do monitoramento
da manutenção de instalações de transmissão da Rede Básica espera-se possibilitar a adoção
de ações preventivas de fiscalização, a partir da identificação precoce de problemas de
manutenção dos ativos de transmissão.
Com a definição dos Requisitos Mínimos de Manutenção pretende-se permitir a produção de
indicadores da manutenção com uma base de referência comum, facilitando a comparação entre
os agentes e a identificação de condutas inadequadas, bem como possibilitando a publicação de
índices de desempenho das transmissoras sob o aspecto da manutenção.
Além disso, espera-se que com a regulamentação em vigor as transmissoras adotem práticas de
manutenção mais transparentes e de caráter preventivo, respeitando sempre as atividades e
periodicidades mínimas estipuladas. Já no curto prazo, espera-se uma melhoria da qualidade do
serviço prestado, com uma diminuição de indisponibilidades não programadas ou para realização
de manutenções forçadas e, no longo prazo, espera- se um aumento no tempo de vida útil dos
equipamentos e linhas de transmissão.
CONCLUSÕES
A regulamentação dos Requisitos Mínimos de Manutenção e do monitoramento da manutenção
de instalações de transmissão da Rede Básica resulta da busca da ANEEL por formas mais
efetivas de cumprir seu papel de fiscalização, a fim de garantir a adequada conservação dos
ativos concedidos do segmento de transmissão de energia elétrica.
Os Requisitos Mínimos de Manutenção ao definir as atividades mínimas e as periodicidades
máximas para as manutenções preditivas e preventivas de equipamentos e linhas de transmissão
de Rede Básica consolidará uma referência técnica para a avaliação dos planos de manutenção
das transmissoras. Além disso, com a regulamentação será possível dar publicidade aos
indicadores do desempenho das transmissoras relativos às atividades de manutenção dos ativos.
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Por outro lado, o monitoramento da manutenção das instalações de transmissão permitirá seu
acompanhamento contínuo, possibilitando a emissão de alertas e a adoção de ações preventivas
que antecipem a identificação de problemas que poderiam levar à degradação dos ativos
concedidos.
Assim, acredita-se que a regulamentação aprimorará as ferramentas de fiscalização e induzirá as
transmissoras a despender ainda mais atenção às atividades de manutenção preditiva e
preventiva de suas instalações.
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RESUMO
A descentralização contingente das políticas e serviços públicos no Brasil a partir da década de
1990 teria sido formulada e implementada devido ao contexto de estrangulamento das contas
públicas, pragmática e não ideologicamente. Nesse quadro, este paper visa a contribuir com os
estudos sobre a função das agencias reguladoras nesse processo, em meio à discussão entre
menor e maior presença do Estado na economia, bem como da fonte de seu ativismo. Aqui, a
partir do processo de elaboração de uma peça regulatória do mercado de transporte
intermunicipal de passageiros da Aglomeração Urbana do Litoral Norte do Rio Grande do Sul
pela Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do RS, será proposto um
modelo de análise de implementação de políticas públicas. Este esforço almeja oferecer dupla
contribuição: de um lado, dar corpo a algumas recomendações da OCDE encampadas pelo
Programa de Fortalecimento da Capacidade Institucional para Gestão em Regulação vinculado à
Casa Civil da Presidência da República; de outro, criar subsídios à ampliação dos estudos em
políticas públicas promovidas por meio desse tipo de delegação de serviços públicos. Assim,
somamo-nos aos esforços por criar uma cultura regulatória compatível com as práticas contidas
numa análise de impacto regulatório; enquanto contextualizamos conceitos teóricos para um
segmento crescente da ação do Estado.
Palavras-chave: autonomia, agências reguladoras, descentralização, implementação, políticas
públicas
INTRODUÇÃO
Em termos estritamente teóricos, um sistema econômico é formado por um conjunto de
mercados, cada qual composto por compradores e por vendedores de um bem. O
funcionamento dessa abstração social, tão valorada coloquialmente, depende de algum tipo de
regulação. Referimo-nos à definição das qualidades e das quantidades ofertadas e demandadas,
bem como dos preços pagos, enquanto objetos de desejo. Trata-se de um processo de alocação
de recursos de uma sociedade em termos estritamente funcionais. O sistema assim configurado,
tanto poderia seguir uma lógica totalmente descentralizada, ao sabor da agência econômica
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ofertante e demandante por cada produto em função dos preços relativos; quanto,
absolutamente planificada e executada por uma burocracia estatal (VASCONCELLOS, 2009).
Contudo, não há relatos minimamente confiáveis da existência concreta desses dois modelos
extremos. Disso é possível depreender que a problemática em questão tem pouca, senão
nenhuma, aderência a tais teorias gerais de caráter universal. Diversamente, a realidade
observável adequa-se a tratamentos afeitos às categorias históricas, cuja heteroglossia advém de
estruturas sociais e eventos demarcados em temporalidades e/ou espaços específicos não
apreensíveis a priori (D’ASCENZI, 2015).
No mundo real, onde o poder e a genialidade do ser humano agem, modificando a natureza em
favor das necessidades humanas, um rápido exercício comparativo pode ser esclarecedor (PECI,
2007a). Uma das origens da função reguladora do Estado sobre a economia pode ser encontrada
nos Estados Unidos, no século XIX, em meio à atividade legislativa; enquanto que surgidas
recentemente no Brasil, todas as 53 agências de regulação existentes – 19 municipais, 27
estaduais e sete federais1 – à moda latina, estão vinculadas a algum ministério ou secretaria do
poder executivo. Tal diferença vem revelando alguns limites à autonomia necessária à atividade
reguladora2 .
Em termos organizacionais, tais comissões norte-americanas vêm seguindo uma composição
baseada na diversidade político-partidária. No Brasil, observamos dois momentos distintos: um
inicial, proporcionado pela tentativa de reforma administrativa dos anos 1990, que se seguiu ao
esgotamento, à venda ou ao esvaziamento do Estado empresário-planificador brasileiro, com
suas empresas “Bras”, cujo corpo técnico pôde ser então aproveitado pela nova
institucionalidade; substituído por outro mais recente, a partir de meados dos anos 2000,
passando a predominar a popularmente denominada “visão política”, com a nomeação de
quadros partidários homogêneos majoritários, com pouca ou nenhuma ligação à atividade fim a
ser regulada, mas com acordos de apoio prévio que visassem uma governabilidade mais geral.
Tal desenvolvimento, num sistema pouco consolidado, gerou a desconfiança dos agentes
econômicos privados em relação às condições e às motivações das atividades de regulação,
colocando em questão a autonomia formal das agências reguladoras3. Além disso, a adequação
da lei à realidade ainda precisaria passar pela implementação de controles sociais efetivos (PECI,
2007b).
Da teoria à lei, a autonomia do regulador em relação aos agentes do setor regulado (usuários,
empresas e governos) é tida como fundamental para a operação da atividade: aqui, nossa
história vem demonstrando que a adaptação brasileira ressente-se de instrumentos que
garantam tal propriedade em relação ao poder executivo em exercício; ali, a história e as teorias
alienígenas demonstram que a captura do órgão regulador pelas empresas é que seria a razão
dessa preocupação. Em comum, a independência no exercício da função reguladora estaria
diretamente ligada à credibilidade da mesma: à perenidade dos serviços, à garantia dos
contratos (segurança jurídica para o cálculo econômico) e à expertise necessárias à melhor
alocação dos recursos sociais, garantindo o bom funcionamento dos sistemas econômicos. No
Brasil, tal qualidade estaria garantida pelo formato jurídico de autarquia especial, por processos
de tomada de decisão baseados em estrutura colegiada e audiências públicas, pela escolha de
dirigentes com permanência no cargo descasada dos mandatos do poder executivo e ainda, por
autonomia administrativa e financeira baseada na cobrança de taxa regulatória, cujo recolhimento
independeria de lei orçamentária. A princípio, tudo garantido por lei, cuja constitucionalidade tem
encontrado pleno amparo no Supremo Tribunal Federal.
Estudos comparativos como o empreendido em Peci (2007a) permitem aprofundar as razões que
transformaram a autonomia numa questão empírica tão relevante no caso brasileiro. Conforme
veremos, ela atravessou o campo partidário, revelando a preponderância do caráter centralizador
da cultura política local4, com destaque para o poder executivo, pouco afeito a repartir ou a

1

As primeiras agências de regulação brasileiras foram criadas no nível federal de governo.

Ilustrativamente ver http://www.valor.com.br/empresas/4021876/mercado-pede-levy-melhor-alocacao-derisco-e-agencias-fortes.
2

3

Ilustrativamente ver Camarotto (2015).

4

Ilustrativamente ver Felício (2015).
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delegar seu quinhão de poder, independentemente do governo5 ou do cargo/servidor
competente.
No caso brasileiro, o arranjo prático-empírico estaria vinculado a dois tipos de mimetismos
institucionais surgidos a partir dos anos 1990: um horizontal, ligado ao movimento gerencialista
devidamente adaptado à tradição federalista brasileira; e outro vertical, proveniente da
necessidade de acesso a fontes de financiamento proporcionadas pelos organismos multilaterais
internacionais, absorvido, ajustado e replicado pelo executivo da União. Afinal, a tradição
brasileira de supremacia política concentrada no poder executivo central tem prevalecido sobre
os cuidados dos formuladores da política, redundando em recrudescimento de nosso
formalismo6 . Essa questão é ainda mais premente quando relacionada à participação do
cidadão-cliente. Um vazio preenchido apenas por discursos retóricos de equidade, assim
tutelada, além de ações de pouca repercussão no serviço delegado, porque descasados dos
processos decisórios e de prestação de contas à sociedade.
Parte nesse contexto, a Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio
Grande Sul (Agergs) é a organização vinculada ao governo do estado responsável pela regulação
dos serviços públicos delegados. Ela atua diretamente sobre aqueles de competência estadual;
e, mediante convênio, sobre o saneamento básico municipal, além da energia elétrica federal a
partir da Aneel.
Estabelecido o lugar de estudo, este paper objetiva propor um modelo de análise, de
implementação de políticas públicas, mais adequado à realidade da função reguladora do Estado
no contexto desenhado. Tal esforço se dará a partir da análise de impacto regulatório (AIR) do
mercado de transporte intermunicipal de passageiros (TIP)7 da Aglomeração Urbana do Litoral
Norte do Rio Grande do Sul (Aulinor) referente a um processo administrativo junto à Agergs. A
análise dessa atividade reguladora específica, proveniente de novo movimento de
descentralização das políticas públicas locais, demanda contribuições teóricas junto ao campo
de políticas públicas.
Para isso, utilizamos dados primários e secundários coletados por meio de observação
participante, entrevistas semiestruturadas e pesquisa documental. Uma importante fonte de
dados utilizada nesse trabalho é a Nota Técnica DT – Nº 03/ 2014 (NT 03), produzida por um
grupo de trabalho da Diretoria de Tarifas e Estudos Econômicos da Agergs. As Notas Técnicas
são documentos que apresentam diagnósticos de situação, análise e proposições dos quadros
técnicos da agência, visando orientar as decisões do Conselho Superior, instância máxima
decisória. A NT 03 propôs a revisão8 tarifária do TIP da Aulinor.
A aproximação ao campo foi proporcionada pela atuação profissional de um dos autores no
cargo público de Técnico Superior junto àquela diretoria. Desse modo, teve-se acesso não
apenas aos documentos que embasaram os cálculos pormenorizados da NT 03, mas também
aos (contra)argumentos que terminaram por definir informações, metodologias e parâmetros
utilizados ou descartados em sua preparação.
Idealmente, partimos do entendimento de que a função reguladora seria exercida a partir da
teoria econômica, socialmente operacionalizada pelo Direito, desde que haja viabilidade política
para tanto. Portanto, a regulação é apresentada como um objeto estudado e implementado,
complementar e diversamente, em meio à cultura política específica. Com isso, a polêmica
cresce a partir da prática. Esse será o itinerário deste trabalho.

A extensão deste éthos pode ser ilustrada até mesmo por meio do calendário de feriados, dias
facultativos ou de meio-expediente da Agergs, como os da última Copa do Mundo de Futebol. Todo ele
restando determinado pelo governador do estado.
5

No sentido de incongruência entre o prescrito e o observado. Para maior detalhamento, ver estudos a
partir de Riggs (1964).
6

Trata-se do sistema de transporte de passageiros realizado entre diferentes municípios dentro do estado,
sendo compartilhada a responsabilidade pelo controle e fiscalização entre Metroplan (poder concedente) e
Agergs (função regulatória), conforme a distribuição de competências do Sistema Estadual de Transporte.
7

Conforme a Resolução Normativa nº06/2012 da Agergs, enquanto “a revisão tarifária é um instrumento de
recomposição da tarifa [...] visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do serviço”; “o
reajuste [...] é um instrumento de atualização [...] em razão dos efeitos inflacionários”.
8
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AGERGS: ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO
A Agergs é uma autarquia de regime especial criada em janeiro de 1997 pela lei estadual
n°10.931que estabeleceu sua autonomia financeira, funcional e administrativa. Tal lei também
instituiu seus objetivos: assegurar a prestação de serviços adequados (regularidade,
continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na prestação e
modicidade nas tarifas); garantir a harmonia entre os interesses dos usuários, concessionários,
permissionários e autorizatários de serviços públicos; além de zelar pelo equilíbrio econômicofinanceiro dos serviços. Portanto, uma atuação estadual em âmbito multisetorial. A agência pôde
ser criada nesses termos porque já havia uma lei de concessões e de permissões (lei nº 10.086),
instituída em 1994, vedando apenas as áreas de saúde e de educação, assim indelegáveis.
Desse modo, a Agergs restou como a última instância administrativa frente aos demais setores.
Suas operações são financiadas majoritariamente pelo recolhimento de uma taxa de regulação
junto às empresas delegatárias, a Tafic, numa proporção sobre o faturamento; além de
transferências voluntárias da União como contrapartida de serviços prestados à Aneel. Porém,
mesmo sendo a taxa uma espécie tributária vinculada à prestação de um serviço
correspondente, tais recursos financeiros vêm sendo administrados pela fazenda estadual, e
normalmente contingenciados e assim destinados indiretamente para outras despesas do
estado: enquanto se estima um déficit de 5 a 8 bilhões de reais para as contas do estado em
2014, a conta da Agergs apresentava saldo crescente de R$ 72,8 milhões em 28 de janeiro de
2015.
A figura 1 mostra o organograma da agência, tendo no topo o Conselho Superior, órgão de
direção, ao qual compete:
[...] exercer, através do Conselheiro-Presidente, a
representação externa e a comunicação institucional da
AGERGS; apreciar, deliberar e decidir sobre matéria de
competência da Agência, ouvidos os órgãos técnicos
correspondentes; examinar propostas de delegação de
serviços públicos no Estado, propondo alteração, extinção ou
aditamento dos respectivos instrumentos; moderar, dirimir ou
arbitrar conflitos de interesse nos serviços públicos delegados;
estabelecer diretrizes em relação ao funcionamento da
Autarquia (AGERGS, 2015).
Figura 1: Organograma da Agergs

Fonte: sítio da Agergs
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Paradoxalmente à descentralização econômica pretendida, a instituição centraliza o poder de
mando interno na figura do presidente. No conjunto, o Conselho Superior é formado por sete
conselheiros: três de livre nomeação do governo estadual, um representante do quadro funcional
da Agergs a partir de eleição e lista tríplice, dois representantes dos consumidores e um
representante dos concessionários.
Ao final de 2014, cinco conselheiros estavam nomeados e em exercício, restando ainda
inoperantes as cadeiras relativas aos consumidores, já há alguns anos; embora tenha havido
meses com somente três conselheiros empossados. Quanto aos representantes dos
consumidores, caberia salientar que houve uma mudança na forma de escolha dos mesmos em
2011, redundando de fato, até o momento, no esvaziamento daqueles assentos.
No “lado oposto”, as diretorias executivas abrigam os especialistas9, dada sua função “objetiva”,
baseada na ciência, produzem documentos oficiais a partir de números colhidos junto aos
agentes públicos e privados, bem como dados primários por meio de trabalho de campo. Assim,
relatórios, Informações, Notas Técnicas e estudos diversos versam distintamente sobre um leque
de assuntos dos mais específicos aos mais gerais, visando orientar o conselho, notadamente
sobre os serviços regulados pela agência. Ou seja, de um lado há a proposição de ações ditas
“técnicas”, mais ou menos vinculadas a calendários e conteúdos normativos formais, que
visariam à regulação dos mercados regulados; emitidas com o propósito explícito ou tácito,
conforme o caso, de subsidiar o processo de tomada de decisão pelo Conselho Superior que,
por seu turno, não precisa obrigatoriamente basear seus respectivos votos no trabalho dos
técnicos da agência. Trata-se de um fator que, historicamente, tem tensionado a relação entre a
direção e as diretorias executivas. Contudo, tais ocorrências, segundo os relatos, têm variado
conforme a composição desses dirigentes no tempo, culminando com o período atual, com o
acirramento do conflito técnico-político.
Além disso, a Agergs possui 66 cargos efetivos, de Técnico Superior, preenchidos parcialmente
por meio de 40 nomeações, isso em meados de 2014 (Quadro 1). A análise da composição do
grupo de servidores permite perceber certo contraste na coluna vagas disponíveis entre o grau A
e os graus B e C, evidenciando um histórico de forte rotatividade da mão de obra na fase inicial
de ingresso.
Quadro 1: Pessoal Técnico

Fonte: Agergs (Errata: posição em 27/08/2014)
DO MARCO TEÓRICO GERAL À MODELAGEM ANALÍTICA ESPECÍFICA
Norteadas pela experiência estadunidense, as ciências econômicas apresentam uma diversidade
de enfoques, cuja origem remonta à busca por aplicar a teoria econômica ao comportamento
político dos agentes sociais. Estes, e seus interesses díspares ou contraditórios, tratavam de
capturar a regulação dos mercados onde atuavam (STIGLER, 1971; PELTZMAN, 1976; BECKER,
1983): o interesse e a captura são centrais nesse tipo de análise.
No texto original da lei n°10.931 o art.13 determinava que “os diretores dos departamentos executivos
serão escolhidos pelo Conselho Superior dentre os servidores efetivos [...]”. Esse texto foi modificado em
1998: “Os diretores executivos serão escolhidos pelo Conselho Superior, preferentemente dentre os
servidores efetivos da AGERGS [grifo nosso]”.
9
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Entretanto, anunciamos a mudança de espaço de investigação, bem como a ampliação do
escopo disciplinar, incorporando outras ciências sociais complementares, agregando novos
elementos conceituais ao estudo. Com isso, esperamos propor um modelo de análise baseado
numa visão relacional sistêmica específica. Ela dar-se- ia no sentido de melhor adequar-se à
abrangência de objetivos normativos e desenhos institucionais presentes nos contextos de ação
formados a partir da ativação das estruturas sociais observadas. Isto é, uma proposição cujo
mérito estivesse na adequação contextual. Esta, por sua vez, consubstanciada num relativo
(des)equilíbrio dinâmico na funcionalidade das relações sociais, nem sempre expressas em
contratos e leis estáveis; mas que configuram normas de comportamento em consonância com
as visões de mundo dos agentes sociais, polos relacionais distintos.
Grosso modo, trabalharemos no intervalo classificatório aberto a partir da problematização e da
desconstrução da fronteira que separa os polos dicotômicos, normalmente utilizados em
abordagens estruturalistas. Assim, a empiria funcional observada e/ou relatada passaria por um
processo de diluição de diferenças; resultando em análise não prescritiva, mas descritiva; por
meio de classificação relativa, comparativamente; redundando numa teoria contextual com
implicações mais ou menos gerais. Um empreendimento mais trabalhoso, já que não admite as
generalizações apriorista das teorias gerais, mas a leitura minuciosa das informações disponíveis,
montando um mosaico de dados de pesquisa à guisa de realidade possivelmente observável.
Essa é a moldura teórica desta proposta. Passemos, então, ao desenho do quadro desejado a
partir de teorias e conceitos consagrados.
Na teoria econômica, os sistemas de transporte são comumente utilizados como exemplos de
monopólio natural. Tal estrutura é considerada uma falha de mercado, no sentido de enviesar a
alocação ótima dos parcos recursos sociais. Originalmente, um estado de coisas que vêm
justificar sua regulação por parte do Estado. Contextualmente, dado um sistema suficientemente
descentralizado de economia de mercado, mas especialmente, quando conjugado a restrições
financeiras e técnicas crônicas do Estado, esse serviço público pode ser confiado a agentes
privados. A implementação de tal delegação consiste num processo de regulamentação, em que
a atividade de regulação passa a ser exercida, no caso brasileiro, por autarquias de regime
especial que então, tornam-se responsáveis pelo funcionamento do mercado regulado ao definir
seus preços, quantidades, qualidades e destinação10 .
Dialogicamente à conceituação econômica inicial, podemos definir a função de regular como
atividade de normatizar, controlar e fiscalizar os serviços públicos delegados, em meio ao
processo de descentralização econômica e desconcentração administrativa. Isto é, enquanto a
justificativa teórica da regulação é desenvolvida em economia, a atividade tem seu
funcionamento balizado pelas ciências jurídicas. O direito administrativo provê uma série de
conceitos e instrumentos, permitindo entender e implementar a regulação via regulamentação. Ao
mesmo tempo, o funcionamento concreto de tais instrumentos é constantemente atravessado
pela reprodução de estruturas culturais locais determinantes à efetividade fática, pari passu,
distanciando-se da formulação conceitual rigorosa inicial, enquanto estabelece um dado nível de
formalismo característico ao éthos específico, numa concretização fática inerente à política. É
desse modo que, também a regulação do mercado de transportes passa a ser um campo de
produção de políticas públicas.
Comumente, a análise de políticas públicas se vale da abordagem sequencial para delimitar seu
objeto. Essa abordagem separa a política públicas nas fases de formulação, implementação e
avaliação. Cada qual com atores, arenas e variáveis explicativas bem delimitadas. Muito embora
nos somemos aos que buscam descaracterizar tais fronteiras classificatórias, inicialmente
seguiremos tal segmentação, focando na implementação da regulação do sistema de transporte.
O campo da análise da implementação apresenta duas questões norteadoras fundamentais:
definir as variáveis que influenciam o processo e minimizar os problemas de implementação.
Nesse caminho, a literatura especializada (ver HILL; HUPE, 2014, SOREN, 2014) aponta para
duas abordagens basilares que ficaram conhecidas como top-down e bottom-up. A despeito dos
novos desenvolvimentos, como as redes de políticas públicas e o(s) conceito(s) de governança, a
produção acadêmica da área é repetitiva em afirmar a força das duas abordagens na
conformação do campo de análise e a influência de suas limitações no desenho dos novos
Por outro lado, Peci (2007a) destaca o surgimento do processo de agencificação brasileiro a partir do
modelo americano, ao ponto de configurar certo modismo, dada a janela de oportunidade política aberta a
partir do enforcement de organismos internacionais multilaterais, bem como do poder executivo da União.
O autor ilustra tal exagero com o caso da Ancine, uma agência voltada à produção cinematográfica, cujas
atribuições não guardariam relação com a conceptualização aqui discutida.
10
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modelos (HILL; HUPE, 2014, HUPE; HILL; NANGIA, 2014, RYKKJA; NEBY; HOPE, 2014, HUPE,
2014).
No que nos interessa aqui, a dicotomia top-down/ bottom-up é relevante, pois ilumina as
fronteiras entre centralização e descentralização presentes na relação entre formulação e
implementação de políticas públicas, e facilita o diálogo com os outros campos disciplinares
relevantes. Principalmente, quando tratamos de regulação estatal de atividades econômicas,
empreendimento marcado pela separação entre as fases de formulação e de implementação,
bem como pela relação entre atores de distintas inserções institucionais e seus interesses
específicos.
No que tange à relação entre formulação e implementação, a semelhança ou o distanciamento da
implementação em relação ao plano que lhe deu origem é, aparentemente, um objeto de
pesquisa dos mais valorizados no campo. Na abordagem top-down essa ideia seria expressa por
meio do foco da análise que valoriza o processo de formulação da política pública, centrando-se
nas variáveis referentes às normas que a estruturam. Aqui, assumir-se-ia que o processo de
formulação é permeado pela lógica da atividade política, ao passo que a implementação diria
respeito ao âmbito da prática administrativa. Pressupõe-se que uma vez criada, a política
conformar-se-ia num processo técnico de implementação.
Por seu turno, a abordagem bottom-up questiona dois supostos: o da influência decisiva dos
formuladores sobre o processo de implementação e o de que as diretrizes explícitas, a
determinação precisa de responsabilidades administrativas e a definição exata de resultados
aumentariam a probabilidade de as políticas serem implementadas com êxito (ELMORE, 1996). O
modelo enfatiza elementos dos contextos de ação nos quais a política viesse a ser
implementada, tomando como variáveis centrais as condições dos espaços locais e as
burocracias implementadoras. Considera-se que a política muda à medida que é executada. A
implementação é percebida como um processo interativo de formulação, implementação e
reformulação (MAZMANIAN e SABATIER, 1983).
Muito embora esse modelo parta da aceitação da centralização decisória na elaboração do
plano, essa é questionada a partir da inserção da discricionariedade como um elemento
causador de mudanças não previstas no planejamento. Tal discrição criaria um espaço decisório
capaz de modificar as intenções originais. Assim, a implementação é percebida como um
processo intrinsecamente descentralizado.
Portanto, a abordagem bottom-up assentar-se-ia no entendimento de que os problemas de
implementação decorrem de conflito de interesses, cuja minimização dependeria da obtenção de
cooperação dos participantes do processo11. Desse modo, a solução para os problemas da
implementação passaria pela construção de instituições ou de mecanismos que permitissem
criar um contexto de cooperação para os participantes12 .
Nossa proposta, por seu turno, busca um terceiro tipo de abordagem, que navegue entre
conceituações interessadas em disputa pelo significado relevante do contexto dado. Por isso,
passíveis de apreensão tão somente por meio de método empírico atento aos discursos e ações
dos atores envolvidos. Numa possibilidade de integração que, por vezes, pode dar-se via
inovação, mas que certamente precisa começar por seu histórico particular.
Aprofundando a questão da especificidade do contexto brasileiro, o processo de
institucionalização das agências reguladoras nacionais teve início nos anos 1990, quando do
auge do pensamento neoliberal desregulamentador. Paradoxalmente, o Brasil passou a criar tais
órgãos enquanto o “primeiro mundo” tratava de combater e encerrar seus congêneres
ideologicamente, sob a influência do chamado Consenso de Washington (PECI, 2007a); e o
outrora denominado “segundo mundo” passava a adotar políticas pró-mercado tendo em vista o
equacionamento de problemas funcionais do sistema econômico então vigente.
Embora o contexto de endividamento público estivesse presente mundo afora, seu
enfrentamento deu-se de maneira distinta, não tendo sido possível encontrar evidências diretas

Lembremos que as teorias da Economia da Regulação têm no (conflitos de) interesse, e na possibilidade
de captura do regulador pelas empresas, a categoria central. Portanto, trata-se de mais um novo
interessado, os implementadores, numa espécie de “garbage can ideológico”, ou ainda como na política
do IFRS retratada em D’Ascenzi e Lima (2011).
11

Concepção pode ser classificada como funcional behaviorista, especialmente presente no campo das
ciências administrativas.
12
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que vinculassem os formuladores das políticas brasileiras a ideologias de cunho liberal13 .
Distintamente, o incentivo parecia advir da necessidade de enfrentar o déficit público14 em meio à
busca pela estabilidade econômica, concentrando recursos para novas políticas sociais
vinculadas à promulgação da Constituição Federal, ainda em fase inicial de formulação. Dado tal
estrangulamento, ter-se-ia caminhado para uma estratégia de descentralização e
desconcentração das políticas públicas em geral. Foi assim que, desde o final dos anos 1980, o
Estado empresário foi cedendo espaço ao Estado regulador, em meio ao processo que ainda
conjugou desimobilização de ativos econômicos e delegação de serviços públicos. Um longo
processo de reformas sempre inacabadas.
Desse modo, concomitantemente à relativização da fronteira formulação-implementação, nosso
modelo sugere problematizar o paradoxo centralização-descentralização na tarefa social da
alocação de recursos sociais escassos, bem como concentração-desconcentração institucional,
dada a situação descrita, em que há impossibilidade fática de o Estado prover todos os serviços
necessários ao atendimento da nova Constituição15. Tal quadro suscitou diversas propostas de
análise da “função reguladora do Estado”16 junto às demais ciências sociais e suas inter-relações.
Por isso, indicamos uma construção que julgamos mais adequada ao contexto analisado.
Entendemos que entre os polos dicotômicos clássicos que oferecem apenas duas possibilidades
de enquadramento da realidade, Estado ou mercado, é que se pode encontrar a realidade
observada; em que o mercado é regulamentado pelo Estado. Nesta visão, as extremidades
passam a serem abstrações utilizadas na caracterização de alguma dimensão ou evento frente ao
objeto de pesquisa empírica. No centro da análise, o contexto formado pela reprodução de
estruturas sociais observáveis, em meio aos atores sociais e seus discursos e ações, passíveis
de fragmentação analítica, classificáveis em termos de seus respectivos elementos conceituais.
Em nosso caso concreto, pelo menos dois polos opostos podem ser vislumbrados a partir dos
objetivos institucionais da Agergs, frente aos ideais normativos que consubstanciam a procura
concomitante por equilíbrio econômico-financeiro e por modicidade tarifária. Pioneira, a teoria
econômica permite tratamento teórico para a questão colocada a partir da definição do ótimo de
Pareto. Ele costuma ser utilizado para descrever situações junto às quais, nenhum dos agentes
de uma dada estrutura social conseguiria melhorar sua posição sem, com isso, piorar a de outro.
Contudo, entendemos que qualquer tipo de equilíbrio apenas faça sentido em termos teóricos,
cuja consecução ainda precisasse passar pelas ciências jurídicas, mas, sobretudo, pela atividade
política. Assim, mesmo que o papel em branco continue aberto às possibilidades, nada garante
que tal condição seja necessariamente desejável em termos sociais e/ou por parte do poder
concedente e suas instâncias deliberativas/ burocráticas. Principalmente, quando tratamos de
excepcionalidades teóricas, explicadas através de proposições que explicitam falhas de
mercado, como às decorrentes do direito à mobilidade, que tão bem representa a utilidade do
conceito de monopólio natural. Um termo utilizado para classificar mercados operados com base
em tecnologias caracterizadas por elevados custos fixos e um custo marginal muito baixo, como
o nosso caso concreto17 . Conforme o caso empírico da Aulinor, para tais mercados, a teoria
manda utilizar o custo médio para o estabelecimento do preço do serviço. “Os reguladores
governamentais estabelecem que preço é permitido às empresas de utilidade pública cobrar [...]
produzir num nível de onde o preço se iguala aos custos médios” (VARIAN, 1993: 457). Portanto,

13

http://www.bresserpereira.org.br/recipient3.asp?cat=100

Ainda nos dias de hoje: http://www.valor.com.br/opiniao/3969148/necessidade-de-novo-modelo-definanciamento-da-infraestrutura.
14

A escassez é categoria de estudo central junto à economia, a partir da qual se constata que os recursos
materiais pertinentes são considerados limitados, o mesmo não ocorrendo com as necessidades humanas,
tidas como ilimitadas.
15

Para não privilegiarmos esta ou aquela ciência social: a pesquisa ao termo exato, entre aspas, suscitou a
ocorrência de 4.020 ocorrências no Google e de 314 na modalidade Acadêmico.
16

Quais os custos envolvidos no transporte de um passageiro a mais, dado que o serviço já esteja todo
estruturado e funcionando? Caso a tarifa fosse determinada com base no custo marginal, ela estaria
próxima de zero.
17
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cabe à agência reguladora o cálculo do coeficiente tarifário18 à guisa do custo médio de operação
do sistema com base nas informações prestadas pelos delegatários.
A teoria econômica nos informa ainda, que em tais relações, tenderia a prevalecer a “assimetria
de informações”, divididas em dois tipos, endógena e exógena à firma regulada. Isso porque as
empresas prestadoras de serviço podem (in)advertidamente ocultar algumas de suas ações,
como também informações específicas. Por vezes, ações e informações que precisariam figurar
no cálculo do ente regulador19. Ou seja, as delegatárias operam o sistema e, a partir disso,
efetuam os registros; enquanto à agência restaria regular o sistema com base em dados
secundários, majoritariamente fornecidos pelas empresas em questão. Tal situação exemplifica
claramente uma relação assimétrica, determinada a priori. Em termos relacionais, o
encaminhamento a esse imbróglio se dá pelo poder de polícia do Estado. Assim, as agências
reguladoras podem solicitar documentos e informações, realizar fiscalizações, aplicar multas etc,
tendo em vista o exercício da função reguladora sobre qualidades, quantidades e tarifas do
serviço público delegado.
A ATIVIDADE REGULATÓRIA
Atores e visões de mundo
Se é que se podem explicar as decisões governamentais a partir de enfoques ideológicos, o
Brasil recente e o Rio Grande do Sul, nesta questão em particular, parecem ilustrar a necessidade
de relativizar tal enfoque geral. Na experiência gaúcha então, o processo de descentralização
teve início com a lei estadual n. 10.086 de 1994, no governo Collares (PDT), mas implementação
no governo Britto (PMDB) em 1997. Mais uma vez, a desconstrução conceitual da realidade se
impõe para o entendimento de mais essa resultante. Aqui, os modelos explicativos tradicionais
mostraram-se limitados.
Diacronicamente à sua existência, tem-se que a Agergs passou por períodos turbulentos e por
calmarias. No período 1999-2002, durante o governo Olívio (PT), foram impetradas duas Ações
Diretas de Inconstitucionalidade: uma contestando a própria existência da Agergs em sua
autonomia como tal; e outra, buscando caracterizar a função de conselheiro como a de um cargo
de confiança do governador: ambas rechaçadas pelo STF. Após certa calmaria experimentada no
período seguinte (2003-2006), no governo Rigotto (PMDB), o governo Yeda (PSDB) transferiu a
Agergs do gabinete do vice-governador para a Secretaria de Planejamento, em meio a uma
reforma administrativa. Por seu turno, de 2011 a 2014, o governo Tarso (PT) volta à carga,
utilizando táticas mais sutis no sentido de capturar a agência, valendo-se da reforma
administrativa promovida pelo governo tucano para, de facto, minar sua autonomia. Isso porque,
a partir desse “movimento pluripartidário”, tornou-se possível arquitetar e consolidar o
entendimento de que a autarquia não poderia firmar contencioso junto ao judiciário, restando
dependente da Procuradoria Geral do Estado (PGE) para tanto20. Desse modo, internamente à
Agergs, os pareceres emitidos pela PGE passaram a ter normatividade inconteste. Ou seja, o
texto direto e explícito da Lei Estadual n. 10.931 perdeu significado fático, em vista a um artigo
genérico da Constituição do Estado, anterior à existência da agência, sem que a lei estadual em
questão fosse tornada formalmente sem validade. Concluindo, a sentença do STF foi além do
que previa a lei, outorgando maior autonomia à agência, sem que isso redundasse em
efetividade, mas tão somente em mudança de estratégia do governante visando à captura da
agência21 .

O cálculo do coeficiente tarifário envolve o custo por quilômetro, a lotação média e o índice de
aproveitamento econômico.
18

Conceitualmente definidos de risco moral (ação oculta) e de seleção adversa (informação oculta),
respectivamente.
19

Segundo a Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, em seu artigo 115, competem à ProcuradoriaGeral do Estado a representação judicial e a consultoria jurídica do Estado, além de outras atribuições que
lhe forem cometidas por lei, especialmente propor orientação jurídico-normativa para a administração
pública, direta e indireta.
20

21

Ver Brasil (2001).
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Portanto, uma teoria da captura aplicável a este contexto específico teria conformação
absolutamente diversa às comumente utilizadas em Economia da Regulação, já que a única
maneira de empresas submeterem a regulação a seus interesses dar-se-ia via “captura” do poder
executivo. É assim que a pretensa autonomia legal não resiste ao exame fático: a utilização do
próprio Caixa tem passado pela aprovação da fazenda estadual; a organização do trabalho, pela
deliberação da Secretaria de Planejamento; a pessoa jurídica não pode estabelecer contencioso,
senão pela procuradoria estadual; que ainda, disciplina a leitura de todo e qualquer corpo
normativo por meio de pareceres que, de facto, para a Agergs, têm se mostrado vinculantes. Ao
que o exame indicou, dadas às seguidas derrotas no STF, foram criando-se subterfúgios
interpretativos que têm se mostrado eficientes para adequar a legalidade à realidade cultural, ao
que reestabelece certa tipicidade formalista, enquanto demonstra limites à descentralização das
políticas públicas, concretamente.
Mais de perto ainda, o logotipo inicial da Agergs era o desenho de um triângulo equilátero cujos
vértices continham três engrenagens, cada qual nomeada de Usuários, Governo e Empresas:
representava a ideia de um árbitro equidistante da relação social estabelecida em meio ao serviço
público delegado. Mais tarde, toda essa feição germinadora foi substituída por um triângulo
estilizado com as cores da bandeira do Rio Grande.
A marca parecia demarcar os diferentes interesses que perpassariam a regulação da atividade
econômica. Tal caracterização, baseada em interesses, também pôde ser encontrada no
imaginário de seu quadro técnico, responsável por operacionalizar as ações da Agergs. Isso foi
observado no processo de elaboração do documento técnico trazido à análise, a NT 03. Quando
se tinha dois tipos de visões de mundo identificáveis, em disputa hegemônica222
consubstanciada naquele documento:

- de um lado, uma visão explicada por meio do princípio da igualdade, pressupondo que as

pessoas colocadas em situações diferentes sejam tratadas de forma desigual: “Dar
tratamento isonômico às partes significa tratar igualmente os iguais e desigualmente os
desiguais, na exata medida de suas desigualdades” (NERY JUNIOR, 1996: 42). A partir
dessa ideia, operada em meio ao contexto formado pela assimetria de informações entre
empresas e agência, entendeu-se haver busca sistemática pela modicidade tarifária, mesmo
quando a expensas dos demais objetivos institucionais;
- de outro, um espectro de ideias expressas por meio de princípios contábeis, da teoria dos
custos, do interesse público ou ainda, da teoria dos sistemas, imaginando o sistema de
transporte em função do interesse de todos os atores envolvidos, que precisam do sistema
funcionando em seus dia-a-dia, restando desregulado quando tratado a partir da
supremacia do interesse de algum dos polos da relação; ou ainda como numa relação de
gênero, cuja estrutura social apenas existe devido à agência recíproca.
Entretanto, o resultado da referida disputa hegemônica mostra-se sempre em processo. Isto é,
um produto parcial, já que a NT 03 em si ainda precisará passar pelo crivo de um conselheirorelator; mas também de uma audiência pública, quando usuários e empresas poderiam, em tese,
defender seus interesses e ideias; para finalmente ter-se o parecer final do conselheiro-relator
submetido ao voto de seus pares. Idealmente, seria assim que uma resolução do Conselho
Superior tomaria corpo, restando pronta à implementação por parte da Metroplan (poder
concedente) que, salvo em sua tempestividade, raramente deixa de fazê-lo. Um longo processo
decisório centralizado, já que conta apenas com a participação efetiva de uns poucos servidores;
além de, em nível subordinado, algumas empresas mais bem estruturadas; onde normalmente,
perdem-se alguns dos objetivos regulatórios originais da teoria motivadora da ação política.
A mobilidade entre os municípios da Aulinor
Figura 2: Aglomeração Urbana do Litoral Norte (Aulinor)

Hegemonia no sentido gramsciano: ao contrário da lógica marxista, de soma-zero, a composição
resultante se afasta dos lados em disputa, e produz algo novo; nem um nem outro, mas noutra coisa;
concretamente, a NT 03.
22
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Fonte: Metroplan
Região alvo da ação do Estado por meio da Agergs, a Aglomeração Urbana do Litoral Norte
(Figura 2) restou instituída pelo Rio Grande do Sul através da Lei Complementar de nº 12.100 de
2004, sendo composta por 20 municípios: Torres, Mampituba, Dom Pedro de Alcântara, Arroio do
Sal, Morrinhos do Sul, Três Cachoeiras, Três Forquilhas, Itati, Maquiné, Terra de Areia, Capão da
Canoa, Xangrilá, Imbé, Osório, Tramandaí, Cidreira, Balneário Pinhal, Palmares do Sul, Capivari
do Sul e Caraá.
Ao longo do tempo, a região tem recebido um grande fluxo migratório, implicando em um dos
maiores crescimentos demográficos gaúchos, bem acima da média nacional23. A urbanização
tem sido intensa, sobretudo no cordão urbanizado de quase 70 km que se estende de Arroio
Teixeira em Capão da Canoa a Nova Tramandaí. A população fixa, segundo o censo IBGE de
2010, era de 284.046 habitantes, distribuídos em uma área de 5.136,723 km². Com isso, sua
densidade demográfica era de 55,3 hab/km². É importante ressaltar que as praias da Aulinor
recebem grande fluxo de turistas de dezembro a março, o que tem impactado a demanda por
serviços públicos.
Até o ano de 2007, o sistema de transporte intermunicipal de passageiros (TIP) da região era
composto por linhas classificadas como de Longo Curso e Suburbanas do Interior, tendo no
Departamento Autônomo de Estradas e Rodagens (Daer) seu gestor e poder concedente. A partir
de então, o TIP da região passou a ser gerido pela Metroplan. Atualmente, o sistema conta com
54 linhas de ônibus, subdivididas em outras tantas seções tarifárias24, socializando a mobilidade
da população. Tal serviço é prestado por seis empresas privadas delegatárias: Unesul de
Transportes Ltda, Expresso São José Ltda, Expresso São Marcos Ltda, Expresso Palmares
Turismo Ltda, Citral Transporte e Turismo S/A, Torrescar Transportes e Turismo Ltda. Esta último
incorporou as linhas antes atendidas pelas empresas Capão da Canoa Turismo Ltda e Auto
Viação Serra Mar Ltda, que deixaram de operar no sistema.
O Funcionamento do Sistema Público de TIP na Aulinor
Do ponto de vista estritamente legal, o serviço público não está ancorado em processo licitatório
ou contrato formal, caracterizando-o como juridicamente precário. Afinal, não há estabelecimento
prévio de parâmetros regulares para a oferta de serviços pelas empresas delegatárias, inclusive
no que tange ao calendário de reajustes e revisões periódicas. Subsidiariamente, ao invés do
aparato legal apropriado a um monopólio natural, como seria o caso, foi-se criando
jurisprudência por meio de diferentes trajetórias particulares, de aparato infralegal, além de
acordos e permissões específicas a demandas particulares. Em meio a esse imbróglio,
ressaltamos alguns pontos para análise.
Em termos mais gerais, é difícil perceber as fases do ciclo ou a regularidade dos componentes
que usualmente caracterizam analiticamente uma política pública. Enquanto a formulação perde-
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http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/

Cada seção tarifária contém um número particular de locais de parada na linha de ônibus, onde os
passageiros podem (des)embarcar, pagando uma determinada tarifa de transporte pelo trecho percorrido.
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se na história da região, a primeira tentativa de avaliação deu-se após os cálculos da NT 03, em
análise, figurando à guisa de uma introdução, já que a prática era inédita na instituição.
Quanto a questões específicas, salta aos olhos a intempestividade dos processos
administrativos, acumulando períodos de atraso frente ao calendário de reajustes e revisões
tarifárias, mesmo que regulamentado por meio de Resoluções da Agergs e da Metroplan (poder
concedente). Dessa forma, enquanto os processos anuais de reajustamento vêm acumulando
retardamento crescente; nenhuma revisão tarifária foi efetivada até o momento em que este texto
é redigido, muito embora o trabalho técnico, realizado pela Diretoria de Tarifas e Estudos
Econômicos da agência, estivesse pronto desde setembro de 2014. Salienta-se que a
continuidade do serviço público, determinada por lei, depende do equilíbrio econômicofinanceiro, especialmente tendo em vista o acirramento do processo inflacionário e os recentes
ganhos reais de salários dos últimos anos. O problema ganha dimensão com o que segue.
Análises da utilização do sistema com base nos Boletins de Oferta e Demanda
(BOD)225 organizados pela Metroplan permitem valorar algumas características e tendências do
sistema local. Desse modo, foi fácil perceber que enquanto a região tem percebido aumentos na
densidade populacional acima da média nacional, a análise horizontal do BOD indicou queda de
22,1% no número de usuários entre 2007 e 2013. Embora essa diminuição não seja exclusividade
da região26, a proporção encontrada é dramática ao equilíbrio do sistema.
Por outro lado, a análise vertical do boletim indicou um progressivo aumento na sazonalidade do
serviço que, no último ano da série (2013), concentrou 13,6% da atividade em janeiro (a mais alta)
e 5,7% em novembro (a mais baixa). Tal tendência resta evidente a partir da ampliação do
período analisado. Assim fazendo, observamos um salto da média de 96,9% entre o pico e o vale
nos três últimos anos (2011-13) para 139% em 2013, num claro acirramento da sazonalidade. No
mesmo sentido que o demonstrado pela análise temporal, essa característica também vem
promover o encarecimento do sistema. Desta feita, devido ao fato de tanto a frota de ônibus,
quanto a quantidade de mão de obra, consideradas adequadas às necessidades do serviço,
apresentarem variações significativas entre os períodos de alta e de baixa utilização. Afinal,
somados, tais componentes são responsáveis por quase metade do custo médio do serviço
(Quadro 2), dadas as respectivas participações de 13% e de 37%.
A Nota Técnica DT – Nº 03/2014: uma etapa do Processo Social
Em meio aos produtos gerados pelas diretorias executivas da Agergs, destacamos as Notas
Técnicas. Especificamente, a NT 0327 , em termos de sua construção e trâmite. Tendo sua origem
vinculada a uma diretoria executiva, tais documentos versam diretamente sobre os serviços
regulados. E mesmo quando, num primeiro momento, vinculem-se a processos específicos,
costumam manter seus efeitos no tempo em meio a novos processos, consolidando
conhecimentos e metodologias referenciáveis para trabalhos futuros, uma vez aprovadas pelo
conselho da agência. Portanto, tratamos de um documento tido inicialmente como
eminentemente técnico, embora sujeito à deliberação política formal.
Do ponto de vista do controle social, é preciso admitir que a atividade reguladora tem-se
caracterizado como eminentemente endógena à própria agência, sem muitas possibilidades de
participação externa, dados: a complexidade de cálculo, a formatação do processo
administrativo em meio à construção política da regulação, a exiguidade na publicização da base
de dados ou mecanismos efetivos de accountalibity.
Assim, realçaremos o protagonismo inicial das visões de mundo do corpo técnico da Agergs,
buscando relativizar a dicotomia técnico-política presente no discurso dos atores. Mesmo
porque, na falta de um banco de dados específico enquanto fonte compartilhada de informações
acessíveis ao público em geral, de mecanismos de consulta pública inicial, bem como de uma
participação efetiva (voluntária ou formal) dos atores interessados, o trabalho de confecção do
documento em foco fora guiado exclusivamente por metodologias já consagradas em meio a
Trata-se de uma planilha em formato Excel não publicizada, que detalha um compilado de informações
quantitativas do mercado de TIP em questão, a partir da estruturação planejada para o serviço e dos dados
fornecidos pelas próprias empresas para a Metroplan.
25
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Ver Carazzai, 2015.

Formalmente, os processos da Agergs são públicos, devendo permitir o acesso a partir do setor de
protocolo ou do sítio em http://www.agergs.rs.gov.br/site/index.php.
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outras NTs, complementadas por algumas adequações às especificidades do trabalho, sempre a
juízo do corpo técnico, nem sempre unânime. Vamos ao contexto que cercou a construção do
documento.
Originalmente, tinha-se que o trabalho fracassara nas tentativas perscrutadoras anteriores. Ao
invés de uma revisão, que define a tarifa com base no custo médio do serviço, o sistema vinha
sendo regulado em meio a eventos e trajetórias entrecruzadas, mais em acordo às prerrogativas
políticas e às janelas de oportunidade de cada agente social. Quanto ao papel da Agergs, além
das tentativas infrutíferas de revisão tarifária, houve a efetivação de alguns reajustes, embora
com atrasos crescentes.
Em termos metodológicos, partia-se de uma base quase instituída, principalmente por ocasião
das revisões tarifárias das Aglomerações Urbanas do Sul (Ausul) e do Nordeste (Aune),
respectivamente emitidas nos anos de 2008 e de 2012; além da revisão tarifária da Região
Metropolitana de Porto Alegre (RMPA) de 201328 Singularmente a este processo, dada à
complexidade da empreitada, permeada pelos fracassos anteriores, optou-se pela seleção de
uma amostra de empresas “de referência”, que reunissem o maior número possível de
características funcionais do TIP da Aulinor. A partir de tais parâmetros, gerais e específicos,
prevaleceu o argumento da necessária disponibilidade de dados minimamente consistentes, além
de uma participação de mercado relevante, mas que também representasse os principais
componentes qualitativos daquele serviço público. Algo que envolvia todo tipo de atuação
passível de registro: passageiros transportados, receitas auferidas, quantidade e qualidade da
frota, distâncias percorridas, extensão das linhas, padronização de itens de custo contabilizados
etc.
Foi assim que se verificou que as empresas São José e Unesul figuravam como as duas maiores
operadoras daquele mercado, apropriando-se de aproximadamente 83% do faturamento do
sistema; reuniam as características distintivas tidas como mais importantes; e contavam com
sistemas de informação, relativamente mais disponíveis e coerentes. Ilustrativamente, um
aspecto relevante dizia respeito à utilização de diferentes tipos de ônibus no sistema: veículos
rodoviários, mais caros e típicos para longo curso; e veículos (inter)municipais, mais baratos e
utilizados em distâncias mais curtas.
Complicando a questão, alguns veículos operavam simultaneamente em mais de um sistema e,
no interior destes, com cargas e encomendas. Um conjunto de estratégias operacionais para
ganhos marginais de produtividade, mas que vêm dificultar o cálculo do agente regulador.
Viabilizando tais estratégias, tornando-as legalmente possíveis, havia toda sorte de acordos
firmados entre algumas empresas e os respectivos poderes concedentes: de um lado, Daer,
Metroplan ou municípios; de outro, uma empresa privada. Além disso, caberia observar que a
apuração de algumas multas aplicadas pela Metroplan, a uma das empresas da Aulinor, permitia
perceber que as táticas adotadas nem sempre estiveram completamente amparadas ou livres de
risco. Como produto final, foi montada a planilha tarifária, exposta no quadro 2, redundando em
um coeficiente tarifário.
Quadro 2: Planilha Tarifária
Valor do PMA (Km)

103.869,9383

UNIDADE

PARÂMETRO

ÓLEO DIESEL

INSUMOS

L/Km

0,289838

2,1973

VALOR (R$)
0,6369

17,80%

ÓLEO DE TRANSMISSÃO

L/Km

0,000137

6,1085

0,0008

0,02%

ÓLEO DE CAIXA

L/Km

0,000239

5,9040

0,0014

0,04%

ÓLEO DE CÁRTER

L/Km

0,001328

6,6120

0,0088

0,25%

RODAGEM (vida útil de 176.103,57 Km)

Pneu + Recap./Km

0,000034

1.701,2638

0,0580

1,62%

OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS

% Veículo

0,008708

356.035,4294

0,0298

0,83%

PEÇAS E ACESSÓRIOS

% Veículo

0,056413

356.035,4294

0,1934

5,40%

MOTORISTA: REMUN. E ENCARGOS

h/veic.ano

36,744686

1779,009981

R$/KM

PART.%

0,6293

17,59%

VALE ALIMENTAÇÃO

22,526444

12,2202

0,0451

1,26%

CESTA BÁSICA

24,510638

133,4808

0,0252

0,70%

PLANO DE SAÚDE

24,510638

119,8532

0,0224

0,63%

Quanto aos municípios que compõem a região metropolitana de Porto Alegre e cada uma das
aglomerações urbanas, consulte em http://www.metroplan.rs.gov.br/institucional/area_atua.htm.
28
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SEGURO DE VIDA
COBRADOR: REMUN. E ENCARGOS

FISCAL:

24,510638
h/veic.ano

-

25,311819

902,016230

-

0,00%

0,2198

6,14%

VALE ALIMENTAÇÃO

15,633587

12,2202

0,0313

0,87%

CESTA BÁSICA

17,010638

133,4808

0,0175

0,49%

PLANO DE SAÚDE

17,010638

119,8532

0,0155

0,43%

SEGURO DE VIDA

17,010638

-

-

0,00%

0,0528

1,48%

REMUN. E ENCARGOS

h/veic.ano

4,396935

1247,872205

VALE ALIMENTAÇÃO

2,698480

12,2202

0,0054

0,15%

CESTA BÁSICA

2,936170

133,4808

0,0030

0,08%

PLANO DE SAÚDE

2,936170

119,8532

0,0025

0,07%

SEGURO DE VIDA

2,936170

-

-

0,00%

0,2409

6,73%

PESSOAL MANUTENÇÃO

%Pessoal

0,225141

CUSTOS VARIÁVEIS

2,2398

DEPRECIAÇÃO FROTA

% Veículo

0,066477

345.827,8465

0,2213

6,19%

REMUN. DA FROTA

% Veículo

0,056729

345.827,8465

0,0221

0,62%

DEPRECIAÇÃO FROTA RESERVA

10% deprec.

0,006648

345.827,8465

0,1889

5,28%

REMUN. DA FROTA RESERVA

10% remun.

0,005673

345.827,8465

0,0189

0,53%

REM. OUTROS ATIVOS

% Veículo

0,046826

356.035,4294

0,1605

4,49%

DESP. ADMINISTRAT.

% Veículo

0,055481

356.035,4294

0,1902

5,31%

PESSOAL ADMNISTRAÇÃO

%Pessoal

0,159577

0,1707

4,77%

CUSTOS FIXOS

0,9726
SUBTOTAL
TOTAL C/ TRIBUTOS

3,2124

0,3657

3,5781

100,00%

COEFICIENTE TARIFÁRIO
CALCULADO (custo Km/ (aprov.* lot.))

0,162076

LOTAÇÃO

40

APROVEITAMENTO
TRIBUTOS
PIS

55,19%
%
0,6500

COFINS

3,0000

ICMS

2,4000

SETM

1,2600

AGERGS

0,9100

INSS

2,00

TOTAL

10,22

Fonte: Nota Técnica DT – Nº 03/2014- Diretoria de Tarifas e Estudos Econômicos/Agergs
Diagnosticando o desequilíbrio no TIP da Aulinor
Dado esse contexto, a Diretoria de Tarifas e Estudos Econômicos da Agergs elaborou a planilha
tarifária e o cálculo do coeficiente tarifário do sistema (Quadro 2), ainda não implementado;
motivada pelo art. 2º da Resolução Decisória n° 85 de fevereiro de 2014:
[...] o reajuste tarifário [na verdade uma revisão tarifária] de
2014 somente se dê pela nova metodologia de sistema
tarifário, desenvolvida em conjunto entre técnicos da AGERGS
e METROPLAN, com os cálculos de custos, índice de
aproveitamento e percurso médio, até setembro de 2014.
O conceito de assimetria de informações perpassa todo o processo, tanto no modo tradicional,
explicado durante a discussão teórico-metodológica, quanto em formato contextualizado, em
sentido inverso, ambos em meio à relação Estado-empresa. No caso em pauta, tanto na maneira
“típica”, quanto na “heterodoxa”, o conceito é caracterizado de diversas maneiras: pela
intempestividade dos processos administrativos; pela impossibilidade fática de uma real
auditagem dos dados fornecidos pelas empresas; pela inexistência de um banco de dados
público e acessível para os sistemas do setor, enquanto base de cálculo recíproco; pelo
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esvaziamento da participação e do controle dos atores interessados; pela insegurança jurídica;
pela fraca autonomia da agência; bem como pela relativa falta de profissionalização e de
estruturação de parte significativa das empresas delegatárias e, em certa medida, da própria
agência etc. Assim, se a objetividade da
ciência deve estar sempre sob suspeição, o conjunto desenhado então, não teria como ter o
condão de apreender todas as dimensões espaciais e temporais que especificam a Aulinor,
dando margem crescente à subjetividade e ao sentimento de injustiça, de lado a lado.
Emblematicamente, trazemos ao exame o caso das linhas de ônibus que ligam Santa Terezinha a
Parque Histórico ou ainda, a Jardim do Eden. Elas são alvo de uma política específica, cuja tarifa
recebe “subsídio privado” não oficial, por apresentarem valores abaixo do adequado, sem que a
operadora em questão recebesse qualquer tipo de compensação. Além disso, em acordo à NT
03, elas ainda apresentavam o maior risco ao sistema de transportes analisado (Quadro 3), ao
reunir ao mesmo tempo, a maior defasagem tarifária à maior densidade populacional, afora
responder por quase 30% do mercado. Suplementarmente, a extensão de tais itinerários teve de
ser seguidamente redimensionada devido aos valores divergentes encontrados em distintos
momentos e/ ou fontes de informação: originalmente, no BOD-2013, posteriormente pela
empresa operadora e, finalmente, um novo número foi auferido pela própria Metroplan, sempre
com aumentos no percurso real. Isso ocorreu em todos os casos pormenorizados.
Seguidamente, o exame de dois números inconsistentes iniciais levava à apuração de uma
terceira grandeza29. Isso significou que o custo médio calculado estava subestimado. Tudo sem
considerar o retrabalho decorrente dos demonstrativos contábeis, apresentados pelas empresas
analisadas, com divergências internas importantes. Um conjunto que causou intensa troca de
informações eletrônicas/ telefônicas, tanto com as empresas, quanto com a Metroplan, bem
como trabalho de campo complementar. Tal relato visa a qualificar a objetividade relativa aos
números utilizados que assim, permitem uma eventual manipulação de quem quer que seja, até
que os números “confessassem” a intencionalidade e a estrategicidade demandadas.
À exceção da última linha do Quadro 3 (abaixo), a primeira coluna mostra as empresas de ônibus
prestadoras do serviço de TIP da Aulinor, enquanto a segunda expõe o impacto projetado na
receita auferida, caso seja implementada a reestruturação da matriz tarifária proposta, caso a
demanda do sistema parasse de cair. Quanto à última linha, ela representa o impacto médio no
sistema: o aumento médio no dispêndio por parte dos usuários do sistema seria de 9,32%.
Salienta-se que o resultado apresentado reflete ao mesmo tempo, tanto a variação na receita de
cada empresa, bem como no dispêndio por parte dos usuários: os dois lados de uma mesma
moeda.
O quadro evidencia a situação de desequilíbrio econômico encontrado no mercado de TIP da
Aulinor, uma vez que a matriz tarifária30 atual não encontra respaldo num critério “técnico
objetivo”, mas “histórico político”. Em termos exclusivamente econômicos, o cálculo deveria
consubstanciar a tarifa, obtida a partir do produto de um mesmo coeficiente tarifário multiplicado
pela extensão de cada linha particular. Elas mantiveram alguma sorte de cálculo político, mesmo
na NT 03. Os percentuais acima dizem respeito à relação entre as tarifas máximas obtidas a partir
do coeficiente tarifário calculado pelo regulador (tarifas propostas pela NT 03) vis-à- vis as tarifas
máximas em vigência (situação encontrada).
Quadro 3: Variação média da tarifa caso a regulação seja implementada
Empresa

Impacto Tarifário

CAPÃO TUR*

3,52%

CITRAL

0,80%

PALMARES

7,51%

S.JOSÉ

11,33%

S.MARCOS

6,47%

Mais recentemente, recebemos a informação da Metroplan, de que houve erro na última medição,
utilizada na NT 03.
29

30

Conjunto de preços das passagens de ônibus do sistema.
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TORRESCAR

-3,04%

UNESUL

8,50%

AULINOR

9,32%

Fonte: Nota Técnica 03/2914- Diretoria de Tarifas e Estudos Econômicos/Agergs
* As linhas da Capão Tur passaram a ser operadas pela Torrescar
Ao desequilíbrio operacional, somam-se efeitos deletérios junto à política municipal de
mobilidade. Tem-se que as tarifas metropolitanas, que deveriam expressar a ligação entre as
cidades da aglomeração, chegam a concorrer com o transporte urbano das localidades por onde
passam. Este é o exemplo dos municípios de Capão da Canoa e de Torres, cujas tarifas internas
estavam em R$ 2,40. Num patamar superior à menor tarifa da Aulinor à época. Mais ainda, tal
processo de canibalização do transporte intermunicipal sobre o municipal também vinha
ocorrendo entre as linhas do próprio sistema analisado. Assim, é razoável esperar que a fixação
de uma única tarifa mínima, no escopo do realinhamento proposto pelo trabalho dos técnicos da
Agergs, acarretasse em alguma mudança na preferência dos usuários. Contudo, a inexistência de
um sistema com informações georreferenciadas, com informações públicas e detalhadas sobre
as linhas de ônibus e suas respectivas seções tarifárias, impede uma estimativa confiável quanto
aos efeitos dessa medida junto àquelas linhas, nas quais ocorriam eventuais sobreposições de
itinerário. Principalmente, quando isso acontecesse frente às preferências entre veículos de
carrocerias mais ou menos confortáveis, como é o caso dos tipos rodoviário e (semi)urbano,
tendo em vista o mesmo percurso. Neste último caso, especula-se que a concorrência pode até
mesmo ser positiva, já que ensejaria um incentivo à melhoria da carroceria do veículo
(semi)urbano. Mesmo assim, não temos instrumentos para pormenorizar tais implicações.
Importante ressaltar que o desequilíbrio apontado apresentava inter-relações com as políticas
municipais, mas também federais. Quanto à política nacional, a ampliação do raio de análise,
perscrutando o comportamento dos bens substitutos ao serviço público analisado, revelou novos
elementos. Assim, enquanto a região passava a ser mais povoada; e a utilização do sistema de
TIP diminuía consideravelmente; a frota de veículos privados registrava aumento apreciável,
passando de aproximadamente 79 mil unidades em 2007 para 150 mil em 2013. Aliás, um
movimento que vem ocorrendo no país como um todo, de 41,8 para 71,8 milhões31 . Tal fenômeno
pode ser explicado pelas políticas públicas federais à época, que contou com generosas
isenções tarifárias para a produção e compra de veículos automotores de uso privado32, mas
também pelo encarecimento dos veículos movidos a diesel33 e, principalmente, pelos reajustes
diferenciados dos combustíveis. Quanto à última, tem-se que, entre janeiro de 2007 e dezembro
de 2013 (período analisado): enquanto a gasolina sofria incremento de 12%; o diesel teve
alteração bem superior, de 25% a 35% (conforme o tipo) 34 ; frente à inflação oficial de 46%.
ANÁLISE DE IMPACTO REGULATÓRIO: Por que precisa regular o TIP da Aulinor?
A lei estadual n. 10.931 de 1997, além de criar a Agergs, determina, em seu artigo 14, que a
agência publicará relatório da evolução dos indicadores de qualidade dos serviços públicos sob
sua regulação, anualmente. Quase vinte anos se passaram, no decorrer dos quais, a
interpretação desse texto legal foi consubstanciando diferentes produtos.
Mais recentemente, as recomendações da OCDE, no sentido da elaboração de análises de
impacto regulatório (AIR) prévias às atividades regulatórias, passaram a ser encampadas pelo
Programa de Fortalecimento da Capacidade Institucional para Gestão em Regulação (Pro-Reg)
vinculado à Casa Civil da Presidência da República. Em geral, a AIR, uma avaliação ex ante,
visaria a conjecturar a conveniência e a oportunidade na implementação do esforço regulatório.
31

Ver http://www.denatran.gov.br/frota.htm acessado em 20 de fevereiro de 2015.

Por três anos, de 2012 a 2014, o governo federal manteve a política de desoneração do Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI) para automóveis.
32

Para maiores esclarecimentos, ver as fases do Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos
Automotores (Proconve).
33

Preços médios para o município de Osório, em http://www.anp.gov.br/preco/prc/
Resumo_Mensal_Index.asp.
34
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Tratar-se-ia de questionar criticamente os efeitos de uma possível regulação sobre dada estrutura
social existente.
Pelo lado da oferta do serviço, a necessidade de regulação do sistema de TIP da Aulinor pode
ser expressa pela disparidade dos percentuais expostos no Quadro 3, desde uma situação
tarifária mais vantajosa à empresa às expensas dos usuários do sistema: em média, uma das
empresas teria os preços de suas passagens diminuídas em 3,04%; até a percepção de uma
clara ameaça à continuidade da oferta do serviço, consubstanciada pelas linhas que deveriam
obter incremento médio de 11,33%.
Já pelo lado da demanda, parte-se do pressuposto de tratar-se de uma grandeza inelástica, cujo
comportamento dá-se tipicamente em bens inferiores: quando variações no preço do produto
não provocam maiores alterações na quantidade consumida. Isso em termos gerais. Mais
especificamente ao documento que baliza esta análise, a implementação das recomendações ali
contidas acarretaria um realinhamento das tarifas, entre a de maior e a de menor valor,
diminuindo a diferença entre elas: desde os R$ 2,35 para R$ 2,85 da menor tarifa mínima, antes e
depois da providência; até dos R$ 21,70 cobrados em Torres-Três Cachoeiras-Torres (circular)
para os R$ 19,65 de Cidreira-Torres, alterando o valor da nova linha mais cara. Isto é, haveria
uma sensível diminuição entre as tarifas máxima e mínima: um efeito positivo.
O cálculo tarifário é ainda perpassado por outra questão. Trata-se da comissão de 11% da
estação rodoviária no cálculo tarifário. Seguindo sugestão dos técnicos da Metroplan, mas
também em estudos patrocinados pelo Daer em consideração ao que acontece em todo o
território nacional, a NT 03 acolheu a exclusão da comissão das rodoviárias para efeito de cálculo
tarifário. Ela passaria a ser cobrada de forma destacada e, exclusivamente, nos guichês das
Estações Rodoviárias (ER). Além da justiça tarifária e da transparência para o usuário, tal medida
introduziria novo elemento para discussão no setor de TIP em geral, quanto ao percentual
utilizado no cálculo dos processos tarifários. O Quadro 4 exemplifica tal situação.
Quadro 4: Comissão Efetiva das Rodoviárias (ER)
R.O.B.* (Balancete)

Receita E.R.

Comissão Efetiva

Comissão regular

São José

6.468.354,50

51.716,53

0,80%

11%

Unesul

3.691.370,41

247.662,03

6,71%

11%

TOTAL

10.159.724,91

299.378,56

2,95%

11%

Fonte: Nota Técnica 03/2014 - Diretoria de Tarifas e Estudos Econômicos/ Agergs
* Receita Operacional Bruta
Como é fácil observar, caso utilizássemos um percentual médio para o dispêndio em referência,
incorreríamos em injustiça tarifária, tanto para as empresas operadoras quanto para os usuários.
Mesmo porque, enquanto a grande maioria dos usuários das linhas operadas pela empresa São
José sequer utiliza as estações rodoviárias, a maior parcela dos usuários da empresa Unesul
seria subsidiada pelos demais. A mesma lógica se aplica ao lado da oferta do serviço.
Subsidiariamente, os técnicos da Diretoria de Tarifas da Agergs têm participado de reuniões junto
ao Daer, visando a melhorar e/ou viabilizar o serviço público prestado pelas ERs, indo ao
encontro da mudança proposta. Ocorre que as conversas em andamento naquele fórum apontam
para a substituição da dita comissão por alguma espécie de taxa de utilização do terminal, mais
em sintonia com os desenvolvimentos junto à área. Mais que isso, o estado do Rio Grande do Sul
aparece como o único a ainda manter a remuneração desse serviço público por comissão.
Nesse sentido, a Metroplan se vale do Decreto Estadual 7.728 de 1957, segundo o qual:
Art. 105 – Os veículos de linhas intermunicipais entre
localidades próximas que forem consideradas, pelo Conselho
de Tráfego [do Daer], como de características semelhantes às
urbanas, poderão, a juízo do Conselho de Tráfego, ser
dispensados de estacionar em determinadas Agências ou
Estações Rodoviárias.
Além disso, o artigo 3° do Decreto Lei de criação do Sistema Estadual de Transporte
Metropolitano Coletivo de Passageiros (SETM) de 28 de dezembro de 1998 caracteriza o
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transporte metropolitano como sendo de característica urbana. Assim, a junção destas duas
peças normativas permite dizer que o transporte metropolitano pode ou não utilizar a estação
rodoviária, o que já vem acorrendo de fato.
Uma vez incluída a inovação proposta – de um lado, a passagem propriamente dita e, de outro, a
comissão das estações rodoviárias –, as características do sistema Aulinor permitiriam que o
usuário pudesse optar, ou não, pelos serviços oferecidos por uma ER, sabendo exatamente
quanto estaria pagando por eles; o mesmo aplicando-se às empresas. De qualquer modo, a
medida redundaria em claro incremento à transparência e ao princípio da publicidade. Ao mesmo
tempo, inserir-se-ia novo componente concorrencial ao sistema, algo economicamente desejável.
Detalhadamente, embora à guisa de sugestão técnica, a NT 03 apresentou ainda os valores e
variações das novas tarifas máximas, as quais foram obtidas a partir da multiplicação da
extensão de cada linha pelo coeficiente tarifário encontrado. A única exceção deu-se na
atualização da Tarifa Mínima (R$ 2,8659), cuja explicação dá-se pela história do sistema,
conforme já tratado. Além disso, tal valor a menor do que seria obtido pela aplicação
metodológica regular, não foi compensado por qualquer artifício, mantendo-se como que um
subsídio pago pelas empresas aos usuários. Algo que configura uma fonte de desequilíbrio ao
sistema, cumulativamente ao apresentado no Quadro 3.
CONCLUSÃO
Ainda no século XVIII, a cultura ocidental assistiu ao surgimento das ciências sociais na esteira
das ditas naturais, únicas com o status de ciência à época. Desse modo, a busca por legitimação
passou por adaptações metodológicas universalistas, que se deram pela tentativa de descoberta
de “leis” estáveis frente aos fenômenos sociais. Já no século XIX, uma crítica crescente a essa
estratégia foi tomando corpo a partir da formulação de categorias históricas, definidas em
temporalidades e espacialidades próprias; passíveis de alterações em meio à atividade política;
visando à superação de contradições e conflitos sociais; resultando em inovações, novas
organizações sociais e institucionalidades inéditas.
Na esteira desse movimento, a segunda metade do século XX assistiu à superação dos
positivismos, também nas ciências sociais. Estar dentro ou fora de uma determinada fronteira
identitária arbitrária pouco ajudava a classificar ou a entender a realidade analisada. Um exercício
estético, cuja beleza, tem-se limitado a círculos cada vez mais restritos. Afinal, como estudar
fatos e estruturas sociais sem ouvir e observar metodologicamente seus agentes políticos? Ou
social, ou econômico? Ou direita, ou esquerda? Ou preto, ou branco? Ou com consciência, ou
sem consciência? Até que ponto poder-se-ia explicar a sociedade, partindo-se de caixinhas
definidas a prioristicamente? Qual definição de sociedade, ou de cultura, ou de política daria
suporte a isso? Partindo desse impulso, esta proposta privilegiou o contexto, cuja análise
promoveu sua desconstrução em elementos conceituais identificados. Um exercício em meio à
reprodução estrutural exercida por agentes sociais e suas respectivas ações políticas vinculadas
a visões de mundo particularmente compartilhadas, dialógica e comparativamente.
No interior dessa moldura teórica, ainda em termos mais gerais, foi possível perceber a
recorrência do contexto de restrições crescentes ao financiamento do endividamento público,
desde meados dos anos 1970, que vem merecendo tratamentos específicos de tempos em
tempos em cada nacionalidade local. No lugar aqui analisado, naquilo que pôde ser abordado
objetivamente, tal restrição aparece atravessando toda a diversidade de posições ideológicas,
senão partidárias.
Já na década de 1990, aproximando-nos um pouco mais do espaço investigado, dentre as novas
institucionalidades, a bibliografia indicada relata o surgimento das agências reguladoras
brasileiras em meio às estratégias de gerenciamento público. Um enfrentamento que caracterizou
determinado pragmatismo financeiro, balizado por dificuldades no financiamento da explosão de
gastos vinculados à implementação gradual da CRFB de 1988. Assim, o ajuste fiscal
implementado, no contexto do plano de estabilização econômica, passou pela priorização do
gasto público nas áreas denominadas sociais, além das típicas de Estado, descentralizando ou
“privatizando” o mais que pôde. Segundo algumas narrativas, buscou-se substituir o “Estado
empresário/ desenvolvimentista”, tido como perdulário e, por isso, sem recursos; por um “Estado
regulador”, mais afeito ao papel político e intervenções econômicas mais horizontalizadas.
O desenrolar dessa visão no plano ainda mais local consubstanciou a especificidade da Agergs.
Um lugar que em tese, estaria repleto de especialistas. Onde, porém, sobram recursos, mas falta
de tudo: a começar pela perene incompletude do quadro diretivo e funcional, sempre à espera de
novas nomeações em meio à alternância governamental em um estado onde nenhum governo
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vingou reeleger-se. Tal carência ainda é caracterizada pela ausência de políticas de benefícios,
pela falta de treinamento, pela inexistência de um banco de dados com informações técnicas
georreferenciadas; refletindo em elevada complexidade processual promovida pela “área meio”,
independentemente das consequências junto à “área fim” e sua produtividade; em baixa
efetividade regulatória dada pela intempestividade de medidas e instabilidade metodológica;
além de elevada rotatividade da mão-de-obra. Em meio a tantas mazelas, há que se eleger não
um ponto específico dentre tantos, mas uma causa central, um alicerce comum ao conjunto de
problemas.
Entendemos que a discussão da autonomia é central, causando direta senão indiretamente o rol
de problemas elencados. Quanto a isso, poder-se-ia perguntar da existência de alguma força
política relevante pronta a incluir um tipo de reforma administrativa que garantisse papel
importante à Agergs no seio do governo. Numa visão mais descentralizada de poder, do que
aquela até então oportunizada pelas administrações passadas. Afinal, do ponto de vista do
governante, a autonomia da agência pode significar a impossibilidade de certas decisões.
Mesmo porque, o instituto da autonomia fora exatamente pensado para assegurar menor
ingerência política e maior segurança jurídica nos negócios assim regulados. Contudo, a
experiência recente, tanto no nível nacional, quanto estadual, vem demonstrar que tais cuidados
têm-se revelado inócuos, quando confrontados pelo poder executivo, que já operou maneira de
contê-la, conjugando aparelhamento partidário a estratégia jurídica. Portanto, a recuperação da
operacionalidade desse tipo de descentralização passa de um lado, pelo resgate da credibilidade
junto aos possíveis financiadores; e por outro, por uma reforma administrativa suficiente para
tanto. Isto é, o modelo precisaria passar por algum tipo de inovação considerada satisfatória
pelos agentes sociais implicados.
Contextualizado, o par dicotômico, centralização-descentralização, assim construído revela uma
contraposição específica, presente nos discursos dos atores sociais: Estado ou Mercado? Um
mercado conduzido por regras e fiscalizado pela burocracia pública pode significar algum tipo de
captura política que tem afastado, cada vez mais, os possíveis parceiros privados; enquanto que
um mercado deixado livre, por si só, especialmente quando estruturado em monopólio,
certamente não teria como prosperar politicamente numa sociedade democrática. Contudo,
certamente, o caso em pauta não autoriza a utilização das teorias alienígenas da captura
econômica, dado o centralismo político que vem caracterizando nossa administração pública.
O espaço de pesquisa aqui delimitado permite um desenho particular, em meio ao qual
encontramos a realidade perscrutada: de um lado, a inviabilidade no aprofundamento de políticas
públicas absolutamente “estatizadas”, dada a falta de recursos para continuar implementando
políticas crescentemente inclusivas; de outro, os limites políticos à “agencificação” das políticas
públicas, seja por parte do poder executivo, sempre atuando no sentido de ampliar seu poder em
detrimento da autonomia das agências, seja por parte de possíveis parceiros privados, cônscios
das práticas governamentais recentes junto às agências reguladoras.
Nesse universo cultural, o comportamento estatal, incluído o regulatório, tem aparecido alinhado
com o predomínio de um dos objetivos institucionais, o da modicidade tarifária. Perseguida a
qualquer preço, a expensas das demais finalidades formais, opera uma espécie específica de
desregulação econômica do sistema: no curto prazo, em detrimento do equilíbrio financeiro do
serviço público; enquanto no longo prazo, auxilia na concentração de mercado nas mãos das
empresas mais eficientes. Tal ativismo, deste modo, tenderia a inviabilizar o desenvolvimento
sustentável do serviço público, em termos específicos; e afastar, ou diminuir em número, os
possíveis parceiros/ financiadores privados em termos mais gerais.
Como se pode perceber, tem-se que as soluções de “soma zero”, percebidas a partir de
vencedores e perdedores, não há como estabelecer situações duradouras, ou de se falar em
regulação econômica. Diferentemente, tal equacionamento passaria necessariamente pela
alteração na política, enquanto modo de encaminhar conflitos sociais em direção a novas
maneiras de perceber a realidade. Isto é, à inovação, percebida com soluções perenes em
relação à estabilidade do sistema. Assim, as AIR aparecem como uma solução intermediária, de
continuidade para o curto prazo, já que, normalmente, partem de uma consulta pública;
questionam a necessidade e os objetivos regulatórios; à luz de informações detalhadas tornadas
públicas. Restaria o problema da credibilidade, onde a autonomia incompleta reaparece como
central.
Particularmente à Agergs, pelo menos duas questões prático-formais ainda a distanciam das
avaliações, enquanto nova possibilidade metodológica: a inexistência de um banco de dados
público, acessível a todos os atores envolvidos da área de transporte de passageiros; somada à
necessidade de instalação de uma consulta pública prévia à guisa de providência inicial do
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processo regulatório. Uma implementação normativa, além da atualização e manutenção de um
recurso específico. Condições necessárias, mas cuja suficiência precisaria ser atestada
concretamente. Encerrando nossa missiva, retomemos o plano geral.
Uma vez mais, deparamo-nos com a autonomia incompleta e a falta de coordenação entre
diferentes políticas públicas. Nesta última, entre diferentes esferas governamentais. Aqui, os
números analisados permitem
afirmar que serviço público de mobilidade (inter)municipal
ressentiu-se profundamente dos efeitos da política econômica desenvolvimentista promovida
pelo governo federal. Esta estimulou toda a cadeia de consumo de automóveis e motos,
enquanto subsidiava seus custos de manutenção, tanto relativamente, quanto em termos
absolutos, tornando a mobilidade individual mais vantajosa no período analisado.
Além de reverter tal política, um futuro governo interessado no instrumento da “agencificação”
teria um desafio e tanto pela frente. Afinal, possíveis investidores e parceiros tem-se ressentido
da experiência recente. A engenharia institucional atual não proporcionou a proteção ensejada à
atuação autônoma das agências reguladoras. Inclusive, podendo elas mesmas ser “capturadas”
partidariamente. Talvez, uma mudança que congregue sua transferência para outro poder da
república, a exemplo dos tribunais de contas brasileiros ou de suas congêneres norteamericanas.
Finalmente, ainda não se pôde provar a existência de determinismos de nenhuma sorte nas
categorias históricas, mas apenas o exercício social da política, mantendo a sociedade dentro
dos limites culturalmente toleráveis. Portanto, temos que a solução dos problemas sociais não
está na natureza das coisas, mas no desenvolvimento de um éthos onde a liberdade de ação
esteja submetida a ideais de justiça, em superação à natureza humana.
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RESUMO
O presente trabalho propõe ampliar o debate acerca da modelagem e parametrização da Parcela
Variável por Indisponibilidade (PVI) e da Parcela Variável por Restrição Operativa (PVRO) aplicada
aos sistemas de transmissão de energia elétrica de Corrente Contínua em Alta Tensão (HVDC, do
inglês High Voltage Direct Current). A regulação vigente que trata da aplicação da Parcela Variável
(PV) data de 2007, com revisão em 2012, porém as primeiras concessões de um sistema de
transmissão HVDC no Brasil foram contratadas em 2009. Frente a característica recente desses
sistemas, de sua relevância ao setor e a perspectiva de novas concessões de sistemas HVDC, o
objetivo do presente trabalho é fazer uma análise das particularidades dos sistemas HVDC,
propondo alternativas que subsidiem a regulação para criar normativos capazes de incentivar a
qualidade, a eficiência e a modicidade tarifária, bem como indicar a forma como se dará a
parametrização dos multiplicadores de indisponibilidade programada e indisponibilidade forçada,
Kp e Ko, respectivamente.
Palavras-chave: Parcela Variável, Receita Anual Permitida, Sistemas HVDC, Disponibilidade,
Confiabilidade.
INTRODUÇÃO
Desde a publicação da REN nº 270, em 26 de junho de 2007, fruto de um intenso debate técnico
com os agentes do setor elétrico e com a sociedade, através de Audiências Públicas, a Agência
Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), órgão regulador do setor elétrico brasileiro, adota uma
Parcela Variável (PV) de 12,5% da Receita Anual Permitida (RAP) como incentivo econômico para
melhoria na qualidade do serviço público de transmissão de energia elétrica. Para aplicação dos
descontos disciplinados na REN nº 270, são utilizadas as Funções Transmissão (FTs) definidas na
REN nº 191, de 12 de dezembro de 2005, para as quais atribui-se um Pagamento Base (PB) que
corresponde a um percentual da RAP proporcional ao investimento previsto pela ANEEL para
cada FT.
A RAP, dividida em 12 parcelas, é o montante mensal que a concessionária tem direito a receber,
caso as suas instalações tenham ficado disponíveis ao Operador Nacional do Sistema Elétrico
(ONS) 100% do tempo.
Trata-se, a PV, de um incentivo relacionado com a qualidade do serviço público de transmissão
de energia elétrica, associada à disponibilidade das instalações integrantes da Rede Básica (RB)
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do Sistema Interligado Nacional (SIN). Este incentivo tem dois momentos distintos: (i) antes da
implantação das instalações de transmissão, para que as concessionárias adquiram
equipamentos robustos e com melhores garantias de performance; (ii) após a entrada em
operação comercial, para que as transmissoras tenham um programa de manutenção adequado
que permita uma maior disponibilidade dos ativos, bem como uma rápida recomposição após
faltas ou desligamentos programados.
Este incentivo tem sido eficaz nas redes malhadas de corrente alternada (CA), mas não funciona
bem em sistemas de corrente contínua (CC), devido a metodologia de aplicação que é voltada
para sistemas malhados sob responsabilidade de múltiplas concessionárias. Os sistemas CC
são, em geral, radiais e divididos entre poucas concessionárias.
Busca-se, neste trabalho, através de análise de dados estatísticos dos principais elos de CC em
operação no mundo até o ano de 2013, uma síntese que represente a disponibilidade de cada
elemento do elo. Por meio de simulações, busca-se a melhor forma de incentivar as
concessionárias tanto na fase pré-aquisição quanto na fase de operação comercial. O desconto
na PV deve ser tal que, se a transmissora que consegue uma melhora na disponibilidade dos
seus ativos, tem uma redução do desconto na PV. Já a concessionária que piorar o seu
desempenho, terá um aumento do desconto na PV. Estes incentivos só se materializam se os
investimentos necessários para atingir os objetivos de disponibilidade tenham uma
correspondente redução do desconto na PV. Essa redução do desconto na PV tem que ser maior
do que os investimentos necessários, considerados ambos no longo prazo.
De posse desses dados, efetua-se uma análise quantitativa e paraleliza-se com os resultados dos
sistemas CA para definir as FTs sobre as quais serão aplicadas a PV, nos sistemas HVDC, bem
como os valores dessa PV que melhor cumprirão com o objetivo de incentivar a aquisição de
equipamentos robustos e a excelência em O&M com melhor desempenho e maior
disponibilidade desses sistemas de CC.
Como o desconto é limitado em 12,5% da RAP para o período contínuo de doze meses
anteriores ao mês da apuração, incluindo este, caso o desconto calculado pela metodologia
descrita na REN nº 270 seja superior a 12,5% da RAP, não haverá incentivo efetivo para a
instalação de equipamentos mais robustos nem para uma manutenção mais cuidadosa, pois os
esforços do empreendedor não seriam compensados pela correspondente redução de desconto
na PV. Considerando este limite, a melhor efetividade da PV é obtida com um desconto tal que
para um desempenho minimamente desejável tenha-se um desconto médio de 6,25% com um
desvio padrão menor do que 6,25. Ou seja: a transmissora parte de um desconto médio em
relação ao limite da norma e terá um desconto maior se piorar o desempenho e um desconto
menor se, por outro lado, melhorar o desempenho.
Neste trabalho buscar-se-á uma regra, baseada no histórico de desempenho de elos HVDC que
definem o desempenho mínimo estabelecido nos contratos de concessão, que resulte nestes
valores de desconto e, portanto, seja um incentivo efetivo para melhoria na qualidade do serviço.
MARCO REGULATÓRIO
Até a finalização deste trabalho não havia REN para disciplinar a aplicação da PV e definir as FTs
nos sistemas de transmissão em CC. A REN nº 191, de 12/12/2005, entre outros, define as FTs e
os respectivos PBs para os sistemas em CA. A Tabela 1 mostra um resumo das FTs em CA.
Tabela 1 - Funções Transmissão conforme REN 191
FT

Equipamento(s)

LT - Linha de Transmissão

Linha de Transmissão e respectivos terminais

TR - Transformação

Transformador de potência e conversor de frequência

CR - Controle de Reativos

Reator em derivação e compensador série manobráveis sob tensão, banco de
capacitor, compensador síncrono e compensador estático
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MG - Módulo Geral:
Malha de aterramento, terreno, sistemas de telecomunicações, supervisão e controle comuns ao
empreendimento, cerca, terraplenagem, drenagem, grama, embritamento, arruamento, iluminação do pátio,
proteção contra incêndio, sistema de abastecimento de água, esgoto, Equipamentos de conexão e aqueles
associados ao equipamento principal, canaletas, acessos, edificações, serviços auxiliares, área industrial,
sistema de ar comprimido comum às funções, transformador de aterramento e de potencial e reator de barra
não manobrável sob tensão, e equipamentos de interligação de barra e barramentos

Em que pese o conversor de frequência estar previsto como FT-TR, esta definição é muito vaga,
dada a complexidade de um sistema de conversão de frequência, que traz muitos e importantes
outros equipamentos associados ao conversor propriamente dito. Na sua essência os sistemas
em CC são indivisíveis, pois qualquer falta em seus componentes acarreta em perda, parcial ou
total, da capacidade de transmissão.
De acordo com a Resolução, uma FT é definida como “o conjunto de instalações funcionalmente
dependentes, considerado de forma solidária para fins de apuração da prestação de serviços de
transmissão, compreendendo o equipamento principal e os complementares”. Dessa forma a FT
em sistemas HVDC deve ser composta por um polo completo, incluindo conversoras,
transformadores, filtros, linha de transmissão e todos os equipamentos necessários ao
funcionamento do polo.
A REN nº 270, entre outros, estabelece a PV e as regras para sua aplicação, para incentivo à
melhoria na qualidade dos serviços de transmissão. Nela são definidas a PVI e a PVRO, bem
como os multiplicadores Ko (para desligamentos não programados até 300 minutos) e Kp (para
desligamentos programados para manutenção e não programados a partir do 300º minuto). A PVI
a ser descontada do PB de uma FT, será calculada por meio da seguinte fórmula:

Onde:
PB = Pagamento Base da FT
∑DVDP e ∑DVOD = Somatórios da Duração Verificada de Desligamento Programado e da
Duração Verificada de Outros Desligamentos de uma FT, em minutos.
D = Número de dias do mês da ocorrência;
NP = Número de Desligamentos Programados da FT ocorridos ao longo do mês e NO = Número
de Outros Desligamentos da FT ocorridos ao longo do mês.
Na maioria das FTs, Ko = 150 e Kp = 10. A PV está limitada a 50% do PB por FT no mês; 25% do
PB por FT nos últimos 12 meses e 12,5% da RAP da transmissora por período de 12 meses.
Como a PV se trata de um incentivo à qualidade do serviço, é de aplicação direta sem direito de
defesa das concessionárias. A ampla defesa e o contraditório estão assegurados nos processos
de fiscalização para cada caso, onde há ainda a possibilidade de aplicação de penalidades de
acordo com os contratos de concessão.
RAP E PV EM SISTEMAS CA
As transmissoras ainda não absorveram a PV como um incentivo e a recebem como penalidade,
sobretudo nos casos de atraso na entrada em operação de novas instalações, quando facilmente
a PV chega ao limite anual de 12,5% da RAP e é cobrada justamente nos quatro primeiros meses
em que a concessionária tem direito ao recebimento da RAP correspondente a tais instalações. A
ANEEL tem envidado esforços no sentido de que a PV, criada com o objetivo de incentivar a
melhoria na qualidade do serviço, não se torne um desincentivo. Justo quando este trabalho
estava sendo concluindo, a REN nº 270 estava em Audiência Pública com vistas ao seu
aperfeiçoamento.
O ONS está encarregado de apurar os tempos de indisponibilidade e cobrar a PV das
Transmissoras. Anualmente é emitido um relatório, no qual o ONS aponta as receitas e as PVs de
cada Transmissora. No relatório 2013/14 [3], o Operador apurou 86 Transmissoras e 140
Contratos de Concessão, os quais tem a receita paga por 400 usuários entre Geradores,
Distribuidoras, Consumidores Livres e Conexões Internacionais. A Tabela 2 mostra um resumo do
apurado nos últimos anos.
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Tabela 2 – RAP x PV apuradas pelo ONS
RB

RBF

Total

RAP (R$)

7,9 bilhões

736 milhões

8,6 bilhões

PVI

80 milhões

10 milhões

90 milhões

% RAP
PV atraso
% RAP

1%
61 milhões
0,8%

1,4%
5 milhões
0,7%

1%
66 milhões
0,8%

Onde:
RB = Rede Básica do SIN, composta pelas instalações com tensão igual ou superior a 230 kV;
RBF = Rede Básica de Fronteira, composta pelos equipamentos de transformação cuja tensão
maior é igual ou superior a 230 kV e a tensão menor é inferior a 230 kV;
Desconsiderando a PV por atraso na entrada em operação e considerando uma média entre as
saídas programadas para manutenção e as saídas forçadas, temos que a Rede Básica, incluindo
a rede de fronteira, teve uma indisponível apurada de cerca de 1,15% do tempo. No entanto a
indisponibilidade apurada, com base na regulamentação que tem limitadores e exceções, não
representa a real disponibilidade da rede. Estes números podem estar distorcidos nas redes
radiais pois, pela norma, quando sai de operação uma FT, a PV é descontada apenas dessa FT e
não, das demais FTs em série. As transmissoras aproveitam a saída de uma linha de transmissão,
por exemplo, para fazer a manutenção das subestações em série e vice-versa.
Uma disponibilidade de 98,5% é comum e, normalmente, requisito de projeto. Disso pode inferirse que a PV como está aplicada na rede CA fornece um bom sinal regulatório para a otimização
da disponibilidade das instalações. No entanto, não há histórico de PV em sistemas HVDC.
ELOS CC
Um elo CC é composto basicamente por quatro elementos: conversores (válvulas),
transformadores conversores, filtros e linha de transmissão. Faltas em qualquer um desses
equipamentos, ou de seus complementares, comprometem a sua capacidade de transmissão,
desde uma pequena redução até a interrupção total, dependendo do tipo de falta.

Figura 1 – Esquema simplificado de um bipolo CC
Em 2013 já havia mais de 80 elos CC em operação no mundo [4], 15 destes apenas na China. A
cada dois anos o, Conselho Internacional de Grandes Sistemas Elétricas (Cigre, do francês
Conseil International des Grands Réseaux Eléctriques) publica uma pesquisa sobre a
confiabilidade e disponibilidade dos sistemas CC em operação [5], com exceção dos sistemas
chineses. A Tabela 3, a seguir, mostra os resultados dessas pesquisas de 1999 a 2010, em
indisponibilidade média percentual. Como os transformadores conversores (TRCs) são os
equipamentos que ao saírem de operação demandam mais tempo para recomposição, foram
tratados em separado.
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Tabela 3 – Equipamentos CC x Indisponibilidade
Equipamentos

Indisponibilidade

Todos menos TRCs

0,64%

Somente TRCs

19,79%

Média total

2,30%

No artigo de referência [6] é apresentada uma pesquisa nas 13 instalações em CC da State Grid
Corporation of China (SGCC), em operação até o ano de 2011. Em termos de energia a SGCC
chega a uma disponibilidade média de 94,15%, porém aí está considerado o período de baixa
hidraulicidade, quando alguns bipolos de CC são desligados para manutenção. Em termos de
saídas forçadas a SGCC tem números muito menores. Desde 2003 houve apenas 12 saídas
forçadas de bipolo e 121 de polo. O número médio de saídas forçadas de polo, calculado pelo
quociente entre o número de saídas ao ano pelo número de instalações em operação, baixou de
3,5 por ano em 2003 para 0,88 saídas por ano em 2010.
Em [7] o autor compila os dados desses e outros estudos e estabelece, para cada componente
de um sistema CC, as taxas médias de falha, tempo de reparo e indisponibilidade média anual.
Tabela 4 – Taxa de falha e indisponibilidade
Equipamento

Taxa

Tempo

Indisp.

TRC

0,024/a

2160h

51,8h/a

Disjuntores

0,075/a

3h

0,23h/a

Conversores

1,478/a

7,4h

10,9h/a

Linha 1 polo

0,4/1000km/a

24h

9,6h/a

Linha 2 polos

0,03/1000km/a

168h

5h/a

A Figura 2, a seguir, mostra os detalhes dos equipamentos do polo de um elo CC.

Figura 2 – Equipamentos de um polo CC
As válvulas conversoras e os transformadores conversores são os dois pontos críticos desse
sistema, que devido a uma falta podem interromper 100% da capacidade de transmissão. São,
também, os equipamentos que demandam mais tempo de reparo e causam maior
indisponibilidade ao ano.
Em pesquisa realizada pelo Cigre [4] com 36 agentes que operam sistemas em CC,
aproximadamente 46% do total em operação a época do estudo, chegou-se a uma taxa de
falhas em transformadores conversores de 0,04171 falhas por ano ou uma falta por ano para
cada grupo de 25 transformadores. Com essa taxa e considerando o tempo de reparo apurado
em [7] temos uma indisponibilidade média anual de 90 horas.
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Os principais motivos de faltas em transformadores conversores apontados pelo Cigre são:
a)

Conexões

51%;

b)

LTC (load tap changer)

16%;

c)

Buchas

14%;

d)

Núcleo

11%;

e)

Enrolamento CC

7,5% e

f)

Enrolamento AC

1%.

No trabalho de referência [7] o autor faz uma comparação da disponibilidade de sistemas de
extra alta tensão em CC e em CA. A conclusão é que as taxas de falha e tempos de reparos para
transformadores e linhas são iguais em ambos os sistemas. O estudo compara circuito simples
CA com polo CC e circuito duplo CA com bipolo CC.
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO x PARCELA VARIÁVEL
A qualidade da prestação do serviço de transmissão de energia é dividida em duas etapas: etapa
pré-operacional e etapa operacional, como visto anteriormente. A qualidade da etapa operacional
é determinada pelo padrão de equipamento adquirido na etapa pré-operacional e pela
quantidade de recursos alocados pela transmissora para Operação e Manutenção (O&M) das
instalações de transmissão. Na composição da RAP que a ANEEL estabelece como teto no leilão
de transmissão de energia elétrica consta uma parcela de recursos para o custeio de O&M. Este
valor é regulado e varia de 1,8% a 2%, a depender das características da concessão.
Na etapa operacional o desconto na PV junto com os custos de O&M se mostram como as duas
variáveis que estão diretamente relacionadas à disponibilidade das instalações. A transmissora
encontrará portanto uma disponibilidade das suas instalações de transmissão economicamente
atrativa quando a soma do desconto da PV e os custos de O&M sejam mínimos, tal como
ilustrado no gráfico da Figura 3. Os custos de O&M crescem exponencialmente a medida que
chegam a um valor de indisponibilidade zero. Já a PV cresce linearmente até o limite de 12,5%
da RAP, conforme estabelecido pela REN 270.
A alocação dos recursos de O&M podem ser consideradas na ótica da suficiência e da eficiência.
Entende-se que a alocação de recursos para O&M seja suficiente quando o valor regulado pela a
ANEEL de O&M atenda a todos os gastos de O&M. Entende-se que os gastos de O&M sejam
eficientes quando a transmissora alcança um padrão esperado de disponibilidade de suas
instalações. A análise do custo de O&M sob a ótica da sua alocação suficiente e de seu
dispêndio eficiente pode trazer algumas importantes considerações, podendo ser divididos em
quatro grupos: O&M suficiente e gastos eficientes, O&M suficiente e gastos ineficientes, O&M
insuficiente e gastos eficientes e O&M insuficiente e gastos ineficientes.
Para a hipótese de valor de O&M insuficiente e gastos ineficientes, é possível supor que na etapa
pré-operacional a transmissora tenha adquirido equipamentos de qualidade inferior e por essa
razão venham a exigir um maior montante de recurso para sua operação e manutenção
adequada. Para evitar essa situação, o desconto na PV deve ser aplicado em seu valor máximo,
além de aplicar a multa contratualmente estabelecida por indisponibilidade de ativos.
Para as hipóteses de valor suficiente e gastos ineficientes e de valor suficiente e gastos
eficientes, temos a situação que é ilustrada pelo gráfico da Figura 3. Tal gráfico indica que o
ponto no qual a transmissora terá maiores ganhos é aquele que faz com que o percentual
despendido em O&M somado do percentual de RAP descontado na PV seja mínimo. Tal situação
leva a busca pela eficiência através do ponto de mínimo da curva % (O&M + PV), que é um ponto
de equilíbrio para o qual o sistema naturalmente converge. Do ponto de vista regulatório esses
dois cenários são os mais interessantes, restando o incentivo a busca do ponto de equilíbrio
determinado apenas pela parametrização do desconto na PV.
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Figura 3 – Relação da Indisponibilidade em função do valor percentual de O&M e PV/RAP
Ainda desenvolvendo as duas hipóteses indicadas acima, analisou-se dois cenários para a
parametrização do multiplicador para saídas programadas (Kp) e para saídas forçadas (Ko). O
primeiro assume que o desconto máximo na PV, de 12,5% da RAP, seja aplicado para a
disponibilidade mínima contratual. O segundo considera o valor de desconto médio, de 6,25% da
RAP, seja aplicado para a disponibilidade mínima contratual. O primeiro caso indica uma
inclinação da reta %(PV/RAP) maior e por consequência disso o ponto de equilíbrio tende a um
valor mais próximo da disponibilidade de 100%. No entanto para a PV cumprir com o seu papel
de incentivo à eficiência, verificou-se que o segundo caso se mostra mais adequado, visto que
ele permite que o desconto da PV seja aplicado a um valor de indisponibilidade duas vezes maior
que no primeiro caso.
Para a hipótese de valores de O&M insuficientes e gastos eficientes, indica a existência de uma
distorção no modelo de transmissão por conta do valor regulado de O&M. Como o valor de O&M
é incapaz de remunerar os gastos idealmente eficientes da transmissora no sentido de
disponibilizar suas instalações de transmissão esse fato diminui a atratividade da concessão a
ser licitada, induzindo a compra de equipamentos de qualidade inferior e ao dispêndio de O&M
em valor incapaz de levar a uma condição de disponibilidade esperada, ainda que feito de forma
eficiente. Em tal hipótese a alocação de recursos de O&M insuficiente leva o ponto de equilíbrio
com valor de disponibilidade inferior à hipótese de alocação de recursos de O&M suficiente. Tal
como ilustrada na Figura 4 indicada abaixo.
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Figura 4 – Relação da Indisponibilidade para recursos de O&M insuficiente
A percepção de que o O&M regulamentado pela ANEEL pode estar descolado do valor praticado
no setor elétrico leva à questão: qual relação existe entre a disponibilidade das instalações com o
custo da qualidade desse serviço? A fim de responder esse questionamento realizou-se uma
pesquisa bibliográfica no sentido de quantificar o investimento necessário para aumentar a
qualidade. Segundo o artigo [8], onde o autor realiza um estudo para quantificar o impacto
financeiro do programa Seis Sigma em grandes corporações. Programa esse que envolve um
conjunto de práticas desenvolvidas para melhorar sistematicamente os processos ao eliminar as
não conformidades de um produto ou serviço. Verificou-se com base no artigo que a
implementação desse sistema de qualidade em 28 empresas pesquisadas levou a poupar em
média 1,7% de sua receita no período de sua implementação. Ainda segundo o artigo, duas das
empresas que declararam os valores reais gastos na implementação do programa Seis Sigma,
indicaram que o custo de sua implementação correspondeu a 0,42% de sua receita entre os
anos de 1996 e 1999, no caso da General Electric (GE), e de 0,81% de sua receita entre 1998 e
2001, no caso da Commonwealth Corporation. Vale observar que se trata de setores diversos ao
setor elétrico, e que a citação desse artigo baliza valores médios esperados pela implementação
de um sistema de qualidade capaz de aumentar a disponibilidade das instalações de
transmissão, sem a pretensão de ser um elemento determinativo de como deve ser tratado o
custeio de O&M.
PROPOSIÇÕES
Os dados estatísticos de sistemas em CC no Brasil são insuficientes para fazer-se uma
comparação com os dados dos sistemas CA, no entanto verifica-se que a disponibilidade média
do sistema CA brasileiro é similar à disponibilidade dos sistemas CC no mundo. Isto comprova
que, por similaridade, pode-se aplicar a PV por indisponibilidade nos sistemas CC. Porém devese adequar a equação para que resulte em descontos na faixa que efetivamente incentiva a
busca por melhora na disponibilidade.
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Tratamento diferenciado foi dado aos sistemas CC para escoamento das usinas hidrelétricas do
Rio Madeira e da Usina Belo Monte, no Rio Xingu [9]. Nos contratos de concessão desses
sistemas está previsto que, para efeitos da PV, conversores serão equiparados com a FT-TR e
linha CC com FT-LT. São previstas quatro FTs-TR e duas FTs-LT por bipolo. Na FT-TR estão
incluídos, além das válvulas, todos os demais equipamentos integrantes do polo, como
transformadores, filtros, reatores de alisamento e eletrodos de terra.
Baseado nos dados compilados neste trabalho busca-se adequar as FTs dos sistemas CC. Como
as estatísticas são muito similares, as linhas de CC poderiam ser tratadas como FTs iguais as
linhas em CA. Porém a LT-CC é indispensável para a operação das conversoras e há que se
particularizar caso a caso. No sistema de transmissão
do Madeira, as linhas foram
dimensionadas com o dobro da capacidade nominal de cada bipolo. Com isso, cada linha é
capaz de transmitir a potência dos dois bipolos, operando em paralelo. Este é um caso de
separação da FT Linha das FTs Conversoras, conforme foi feito com a contratação das linhas
separadas das conversora. Já no caso de Belo Monte, as LT-CCs serão exclusivas para cada
bipolo e, no caso do primeiro bipolo, foi contratada em conjunto com as conversoras. Neste
caso, seria mais adequada uma única FT linha mais conversora.
Com base no conceito de FT, definido na REN 191, não faz sentido a separação dos elementos
de um polo de corrente contínua, logo propõe-se que cada polo, composto por retificadora, linha
de transmissão e inversora seja uma única FT. Cabe destacar que neste caso a parametrização
da PV, conforme norma vigente, levará a um desconto calculado na PV maior do que o limite
regulamentar de 12,5% ao ano. É necessária, portanto uma nova parametrização dos
multiplicadores Ko e Kp para chegar-se ao desconto adequado.
Outras questões a se resolver são os equipamentos comuns aos dois polos, tais como: eletrodos
de terra e controle mestre, assim como os equipamentos reservas: filtros, reatores, capacitores e
unidades transformadoras. É mais adequado que os equipamentos singulares sejam alocados a
um dos polos e que seja atribuído um PB para os equipamentos reservas, de forma que seja
possível aplicar um desconto na PV quando estiverem substituindo o equipamento principal.
Da mesma forma como estão previstas franquias na REN nº 270 para as FTs em CA, propõe-se
aqui a manutenção das franquias para linhas de transmissão tal como está na norma, por
estrutura afetada em caso de queda de torre e em caso de queda de cabos. No caso dos
transformadores conversores deve se determinar uma franquia suficiente para substituição do
equipamento em falta pelo reserva. Propõe-se o estabelecimento de uma franquia para reparo
nas válvulas conversoras, no caso de ruptura interna com desligamento total da instalação.
Faltas devidas a falhas de comutação estarão isentas de PV, caso a capacidade de transmissão
seja reestabelecida em até um minuto, conforme a REN nº 270 prevê para os sistemas CA.
Tempos de franquia inferiores às médias verificadas nas referências deste trabalho podem
representar um incentivo a melhoria na qualidade da O&M, bem como no tempo de reparo dos
equipamentos. Considerando que os sistemas em CC, normalmente, são para escoamento de
grandes parques geradores e que a sua entrada em operação comercial se dá durante a
motorização das usinas, não permitindo a sua utilização a plena carga logo nos primeiros meses
de operação, propõe-se que franquia inicial de seis meses, prevista na REN nº 270, seja contada
a partir dos testes finais de cada modo de operação.
Como perspectivas de próximos trabalhos, fica a proposta de desenvolver um estudo que
verifique a adequação do valor de O&M regulamentado com relação aos valores praticados do
setor elétrico.
CONCLUSÕES
Considerando um bipolo de corrente contínua com uma RAP x, teremos uma PV limitada a
0,125x/ano. Aplicando as regras da PV vigentes na data deste trabalho e os requisitos mínimos
de disponibilidade e confiabilidade dos contratos de concessão, 99% de disponibilidade e 2,5
saídas forçadas ao ano, teríamos um desconto calculado superior ao limite estabelecido na
norma. Este desconto não cumpre com o objetivo da PV que é incentivar a aquisição de
equipamentos mais robustos e a excelência em O&M para aproximar a disponibilidade dos
100%. A solução que se propõe é uma nova parametrização dos multiplicadores Ko e Kp de
forma que os desconto na PV, quando a disponibilidade e a confiabilidade atendam o mínimo
contratual, esteja próximo de 6,25% ou seja, de 0,0625x/ano.
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RESUMO
O artigo tem como finalidade aplicar e avaliar uma metodologia para a identificação da
necessidade de investimentos em expansão e reposição de sistemas de abastecimento de água
potável e esgotamento sanitário para as áreas urbanas e rurais dos municípios atendidos pela
prestadora regional do Estado de Minas Gerais. Para tanto, utilizou-se a metodologia de projeção
de investimentos empregada no Plano Nacional de Saneamento Básico (Plansab), tendo em vista
aprimorar o modelo para melhor adequação ao contexto aplicado. A metodologia poderá ser
utilizada para estimar os valores necessários para investimentos na elaboração dos Planos de
Saneamento, subsidiar as agências reguladoras na criação e implementação de mecanismos
regulatórios que auxiliem a viabilizar a realização dos investimentos necessários, tanto tarifários
quanto não tarifários, em especial ligados à reposição dos ativos.
Palavras-chave: Saneamento, projeção de investimentos, reposição de ativos.
INTRODUÇÃO
O saneamento é caracterizado por ter um mercado monopolizado, cuja estrutura de rede fixa
possui elevado capital imobilizado em ativos específicos e de custos irrecuperáveis, o que
demanda uma intensidade elevada de capital para realização dos investimentos. Adicionalmente
existe um déficit significativo de cobertura dos serviços, o que eleva ainda mais a necessidade de
recursos. A regulação possui papel importante em relação aos investimentos, seja na edição de
normas relativas a definição de metas de expansão dos serviços com respectivos prazos, seja
em aspectos tarifários. No entanto, o tratamento regulatório dos investimentos ainda é incipiente
na regulação do saneamento no Brasil.
Além da necessidade de expansão, outro desafio crescente no setor é a manutenção e reposição
dos ativos. Em outros setores essa preocupação é um pouco mais antiga e o tema já avançou
para a gestão dos ativos de forma mais sistêmica. Com publicação da norma ABNT/ISO 55.000,
a gestão de ativos vem ganhando destaque, mas no saneamento a discussão é quase
inexistente.
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Alegre & Coelho (2013) argumentam que a gestão de ativos de infraestrutura no saneamento
difere de outros setores, principalmente por dois aspectos. O primeiro é o fato de a infraestrutura
possuir vida infinita devido à característica de serviço público essencial. A infraestrutura do
saneamento não é substituída como um todo, apenas em parte. Consequentemente, todas as
fases do ativo coexistem. O segundo aspecto relaciona-se ao fato de não ser viável alocar níveis
de serviço por componente em infraestruturas de rede por causa do comportamento
predominantemente sistêmico.
Embora o grande desafio do saneamento no Brasil ainda seja a universalização, a necessidade
de manutenção e reposição dos ativos ganha relevância e em um futuro próximo ultrapassará a
expansão no volume de recursos necessários.
Com intuito de subsidiar a regulação no tratamento a ser dado aos investimentos, principalmente
para prestadores regionais, o presente estudo aplica uma metodologia para identificação de
investimentos em expansão e reposição de sistemas de abastecimento de água potável e
esgotamento sanitário para os municípios atendidos pela prestadora regional do Estado de Minas
Gerais.
METODOLOGIA UTILIZADA
A estimação dos investimentos necessários para universalização dos serviços de abastecimento
de água e de esgotamento sanitário, visto sob uma perspectiva ampla, consiste na multiplicação
de uma matriz de demandas por uma matriz de custos, para a obtenção de uma matriz de
valores de investimentos.
Apesar de cada subsistema dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário
estarem correlacionados, estes apresentam especificidades, sendo necessário, portanto,
tratamento em separado, tanto no que se refere à demanda quanto aos custos unitários. Diante
disso, os sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário foram subdivididos
conforme é apresentado a seguir:
Abastecimento de água
• Distribuição de água: instalações de abastecimento de água situadas a jusante das adutoras
de água tratada, quais sejam: reservatórios, redes de distribuição, instalações de
bombeamento e de controle de pressão e ligações prediais.
• Produção de água: conjunto de instalações que promovem a captação, o transporte de água
bruta, o tratamento da água e o transporte de água tratada até o sistema de distribuição.
Esgotamento sanitário
• Coleta de esgotos: ligações prediais, redes secundárias de coleta e coletores principais
inclusive os respectivos órgãos acessórios, estações elevatórias que se destinam a
recuperação de cota no sistema de coleta.
• Tratamento de esgotos: unidades ou associações de unidades de tratamento de esgotos
com vistas ao tratamento secundário.
Além disso, foram diferenciadas as obras de expansão e de reposição. Obras de expansão se
referem à construção de novas infraestruturas, enquanto as obras de reposição dizem respeito às
intervenções para substituir aquelas já existentes. Para cada tipo de ação - expansão ou
reposição - foram previstas demandas e custos diferenciados.
O período de análise deste trabalho é de 19 anos, tendo como ano-base o ano de 2015 e como
ano-final o ano de 2033. Foi escolhido este período de análise devido à limitação imposta pela
aplicação do modelo de estimação de investimentos, o qual cobre um período de tempo máximo
até o ano de 2033. Para se alcançar a universalização dos serviços de saneamento de água e de
esgoto, foi proposta a meta de 100% de atendimento no ano de 2033 para todos os serviços de
saneamento tratados neste artigo (Tabela 1).
Tabela 1 – Metas de atendimento dos serviços de saneamento
Serviços de Saneamento
Produção de água

Metas (%)
100
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Distribuição de água

100

Coleta de esgoto

100

Tratamento de esgoto

100

A metodologia proposta foi aplicada às áreas urbanas e rurais dos municípios atualmente
atendidos pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa MG).
EXPANSÃO
Para a estimativa da necessidade de investimentos, aplicou-se a metodologia elaborada pelo
consórcio JNS/Aqua-Plan no âmbito do Programa de Modernização do Saneamento (2003)
adaptado para utilização no Plansab. O modelo, visto sob uma perspectiva ampla, realiza a
multiplicação de uma matriz de demandas por uma matriz de custos, para a obtenção de uma
matriz de valores de investimentos. Os métodos utilizados para estimação da demanda e dos
custos neste modelo são descritos abaixo.
Demanda
Visto que a demanda consiste, em suma, na população não atendida no presente mais o
aumento da população no decorrer dos anos, para o cálculo deste parâmetro faz-se necessário
prever qual será a população no futuro, ou seja, proceder-se uma projeção populacional. Para
isso, foi utilizado um método de projeção desenvolvido por Madeira e Simões (1972), o qual
afirma que as populações de uma região menor têm relação com a população total da região
maior a que pertence. Assim, foi ajustada uma linha de tendência para projeção da população
brasileira total (através de dados do IBGE) e as populações estaduais e municipais foram obtidas
através de coeficientes que expressam a relação dita acima.
Para o cálculo da demanda, determinou-se o déficit de atendimento dos serviços de saneamento
(distribuição de água, tratamento de água, coleta de esgoto, tratamento de esgoto, fossa
séptica), ou seja, a quantidade total de habitantes no ano-base menos a quantidade de
habitantes atendidos por cada serviço nesse mesmo ano. A demanda seria então este déficit
acrescido do aumento da população no decorrer dos anos.
Com vistas a aplicar o modelo a este trabalho, ajustou-se o ano-base e o ano-final do projeto,
sendo 2015 o ano base deste estudo e o ano de 2033 o ano final.
Custos Unitários
O estudo desenvolvido pelo consórcio JNS/Aqua-Plan, determinou, com base em obras virtuais,
planilhas de composição de custos e tabelas de preços, os custos unitários de expansão de cada
subsistema (produção de água, distribuição de água, coleta de esgoto e tratamento de esgoto).
Para este estudo foram utilizados os custos relativos ao Estado de Minas Gerais. Atualizou-se
ainda, com base no INCC (Índice Nacional de Custos da Construção), os preços para a data
junho de 2015.
REPOSIÇÃO
Demanda
A demanda por reposição é definida como os investimentos necessários para reposição dos
ativos já existentes.
A identificação dos ativos existentes foi feita através do Banco Patrimonial da Copasa (data base
dezembro/2014), dividindo-os nas mesmas classificações do Plansab, segundo a Tabela 2.
Tabela 2 – Subdivisão dos ativos do Banco Patrimonial segundo o Plansab
SUBDIVISÃO

Sistema de Abastecimento de Água

ATIVOS

Produção de Água

VIDA ÚTIL
(anos)

Poços Tubulares Profundos

60

Barragens e Tomada D'água

60

Adutora de Água Bruta

60
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Distribuição de Água

Coleta de Esgoto
Sistema de Esgotamento Sanitário

Tratamento de Esgoto

Estações Elevatórias de Água Bruta

60

Estação de Tratamento de Água (ETA)

60

Adutora de Água Tratada

60

Estações de Macromedição

10

Instalações Elétricas

10

Equipamentos

10

Reservatórios de Água

60

Estações Elevatórias de Água Tratada

60

Redes de Distribuição de Água

60

Ligações Prediais de Água

60

Estações de Macromedição

10

Instalações Elétricas

10

Equipamentos

10

Coletores de Esgoto Pluvial

60

Coletores e Interceptores de Esgoto Sanitário

60

Ligações Prediais de Esgoto

60

Estações Elevatórias de Esgoto

60

Instalações Elétricas

10

Equipamentos

10

Estações de Tratamento de Esgoto

60

Instalações Elétricas

10

Equipamentos

10

Fonte: Modificado de Banco Patrimonial.
As seguintes adequações tiveram de ser realizadas para adequação do Banco Patrimonial aos
objetivos do artigo:
• Considerou-se apenas os ativos de infraestrutura, ou seja, aqueles indispensáveis à
prestação do serviço;
• Dentro dos ativos considerados, foram excluídos os paralisados, pois não contribuem para o
funcionamento dos sistemas, e os terrenos, visto que não é necessário fazer a reposição;
• Os valores dos ativos “Estações de Macromedição” e “Instalações Elétricas” relativos ao
Sistema de Abastecimento de Água foram divididos em 50% para “Produção de Água” e
50% “Distribuição de Água”;
• Os valores dos ativos “Instalações Elétricas” relativos ao Sistema de Esgotamento Sanitário
foram divididos em 50% para “Coleta de Esgoto” e 50% “Tratamento de Esgoto”;
• O total do valor dos ativos “Equipamentos” foram divididos em 25% para “Coleta de
Esgoto”, 25% para “Produção de Água”, 25% para “Distribuição de Água” e 25% para
“Tratamento de Esgoto”;
• Desconsiderou-se a reposição dos novos ativos incorporados através dos investimentos em
expansão;
• A reposição foi calculada a partir de 2015, ou seja, não foi considerado déficit de reposição.
• Com relação à vida útil dos ativos, foram adotados os valores da Tabela 2, estabelecidos a
partir de pesquisa bibliográfica.
Custos
O cálculo da necessidade de reposição foi realizado substituindo os ativos sempre após o
esgotamento da vida útil dos mesmos por ativos teoricamente idênticos, ou seja, os respectivos
valores originais das estruturas com correção monetária. Além disso, o déficit de reposição foi
definido como a necessidade de reposição dos ativos que tiveram a vida útil esgotada até
dezembro de 2014.
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RESULTADOS OBTIDOS
ESTIMATIVA DA EXPANSÃO E DA REPOSIÇÃO
A necessidade de investimentos para expansão e reposição nos sistemas de água e esgoto nas
áreas urbanas e rurais pode ser vista na Tabela 3. O montante total para os dezenove anos
simulados é de 25,477 bilhões de reais, sendo 11,182 bilhões de reais no sistema de água e
14,295 bilhões de reais no sistema de esgoto.
Tabela 3 – Necessidade de Expansão e Reposição
Divisões

Água
Urbano

Esgoto

Água

Valor (R$)

Valor (R$)/ano

Expansão

5.746.459.940

302.445.260

Reposição

4.873.445.444

256.497.129

Subtotal

10.619.905.384

558.942.389

Expansão

10.254.135.986

539.691.368

Reposição

3.594.588.252

189.188.855

Subtotal

13.848.724.238

728.880.223

Expansão

561.754.133

29.566.007

Reposição

Rural

-

Subtotal

561.754.133

29.566.007

Expansão

446.339.635

23.491.560

Reposição

Esgoto

Água

Total
Esgoto

-

-

-

Subtotal

446.339.635

23.491.560

Expansão

6.308.214.073

332.011.267

Reposição

4.873.445.444

256.497.129

Subtotal

11.181.659.517

588.508.396

Expansão

10.700.475.621

563.182.927

Reposição

3.594.588.252

189.188.855

Subtotal

14.295.063.873

752.371.783

25.476.723.390

1.340.880.178

Total Geral

Considerando essa necessidade, o investimento anual do prestador deverá ser aproximadamente
1,3 bilhão de reais. No entanto, nos últimos anos o prestador investiu em média 1,045 bilhão de
reais conforme mostra a Tabela 4, portanto valores inferiores aos necessários. Isso traz alguns
desafios não só para o prestador, mas também para o regulador, que deverá propor mecanismos
tarifários e não tarifários para viabilizar a realização dos investimentos.
Tabela 4 – Investimentos do prestador nos últimos 5 anos (em milhões de R$)
Investimentos

2010

2011

2012

2013

2014

Média/Ano

Total

1.256

959

1.007

1.079

929

1.046

Valores corrigidos pelo INCC
EXPANSÃO
A necessidade de investimentos para garantir a universalização dos serviços de abastecimento
de água e de esgotamento sanitário nas áreas urbanas até 2033 é apresentada na Tabela 5
abaixo. Nota-se uma necessidade total de 16 bilhões de reais na área urbana e 1 bilhão na área
rural.
Tabela 5 – Necessidade de Expansão nas Áreas Urbanas e Rurais
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Subdivis
ão

Urbana

Rural

Total

Água

5.746.459.94
0

561.754.133

6.308.214.073

Esgoto

10.254.135.9
86

446.339.635

10.700.475.621

Total

16.000.595.9
26

1.008.093.7
68

17.008.689.694

REPOSIÇÃO
A Tabela 6 apresenta a necessidade de investimento em reposição até 2033. São necessários
cerca de 8,5 bilhões de reais para repor os ativos ao longo do horizonte considerado, mesmo
assim porque não foi considerada a reposição dos ativos que serão expandidos. Tal montante
representa cerca de 33% do total, sendo que para o sistema de água representa quase a metade.
A tendência é que em breve a necessidade de reposição supere a expansão. Assim, projeta-se
um quadro de desafios a ser enfrentado pela prestadora. A reposição ainda possui baixa
relevância no setor de saneamento e a falta dela pode ter consequências graves como o aumento
das perdas, redução da qualidade e eficiência da prestação dos serviços. Outro ponto relevante é
a necessidade de estudos mais específicos no campo da definição da vida útil dos ativos, pois
essa variável influencia diretamente a projeção de investimentos.
Tabela 6 – Necessidade de Investimentos em Reposição
Subdivisão

Expansão

Reposição

Total

Relação Reposição/Total

Água

6.308.214.073

4.873.445.444

11.181.659.517

44%

Esgoto

10.700.475.621

3.594.588.252

14.295.063.873

25%

Total

17.008.689.694

8.468.033.696

25.476.723.390

33%

CENÁRIO COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESGOTO EM TODOS OS MUNICÍPIOS
ATUALMENTE ATENDIDOS PELA COPASA
Atualmente, a Copasa possui ou a concessão apenas de água ou de água e esgoto
conjuntamente. O novo cenário elaborado teve como objetivo avaliar o impacto da necessidade
de investimentos caso a Copasa viesse a assumir os serviços de esgotamento nos municípios
em que a companhia possui apenas a concessão de água. A diferença da necessidade de
investimentos refletirá apenas no serviço de esgoto, assim sendo, a Tabela 7 evidencia que
haverá um acréscimo de 32% nos investimentos, sendo nas áreas urbanas o impacto é de 27%,
enquanto nas rurais é de 133%.
Tabela 7 – Necessidade de Investimentos (em milhões de R$)
Área

Concessões atuais

Assumindo novas concessões

Aumento percentual

Urbano

10.254

13.068

27%

Rural

446

1.041

133%

Total

10.700

14.109

32%

CONCLUSÕES/RECOMENDAÇÕES
A ferramenta metodológica a ser obtida ao final do trabalho é interessante para aplicações
práticas futuras no planejamento e na regulação dos serviços de abastecimento de água e de
esgotamento sanitário,
principalmente para o caso de prestadores regionais. A principal
contribuição do presente trabalho é aprimorar e refinar as metodologias utilizadas para
identificação da necessidade de investimentos, através da utilização de dados dos ativos
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existentes, principalmente em relação ao levantamento de valores mais fidedignos da vida útil e
de valores da reposição de tais ativos.
Embora a utilização de dados patrimoniais para estimativa da reposição seja uma melhoria
significativa no modelo, dois aspectos precisam ser aprimorados. O primeiro diz respeito à vida
útil dos ativos. Ainda existem poucas pesquisas brasileiras que apontem valores reais de
expectativa de duração dos ativos. Além disso, usualmente a reposição dos ativos ocorre por
partes. Ainda que a metodologia considere essa questão, o nível de agregação dos dados pode
influenciar bastante na distribuição dos valores ao longo do tempo.
Os valores anuais necessários para realização dos investimentos são superiores ao montante
investido nos últimos anos pelo prestador avaliado. O prestador pode lançar mão de algumas
estratégias para aumentar a capacidade de investimento: redução de custos operacionais;
mudança na política de distribuição de dividendos com maior reinvestimento do lucro e busca de
recursos não onerosos.
Foi considerada ainda a possibilidade de a Copasa assumir os serviços de esgoto onde ela
possui apenas a concessão de água. Nesse caso, ela necessitaria de aumentar os investimentos
em 27%. Não foi avaliado no artigo qual o aumento de receita e custos decorrentes das novas
concessões. Para atendimento das áreas rurais dos municípios onde a Copasa possui
concessão, seriam necessários valores da ordem de 600 milhões de reais para universalização
dos serviços de esgoto. Dificilmente os serviços na área rural possuem viabilidade econômicofinanceira, portanto, nessa situação, algum mecanismo adicional seria necessário para
proporcionar o atendimento.
Qualquer que seja a estratégia adotada pelo prestador, o regulador possui um desafio de como
tratar os investimentos. Esse é um tema ainda pouco explorado pela regulação do saneamento
no Brasil. Ainda mais se for considerado que a regulação não deve apenas corrigir as falhas de
mercado, mas também garantir o cumprimento dos objetivos do setor. E a universalização dos
serviços continua sendo o principal deles.
A metodologia poderá ser utilizada para estimar os valores necessários para investimentos na
elaboração dos Planos de Saneamento e de investimento em escalas regionais. Além disso, as
agências reguladoras poderão utilizar a metodologia para subsidiar a criação e implementação de
mecanismos regulatórios que auxiliem a viabilizar a realização dos investimentos necessários,
tanto tarifários quanto não tarifários, em especial ligados à reposição dos ativos. Nesse contexto,
o sistema de gestão de ativos (normas ABNT/ISO 55.000) pode ser uma ferramenta importante a
ser incentivada pelos reguladores.
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RESUMO
No processo de regulação econômica atual das permissionárias de distribuição de energia
elétrica existem vários itens que necessitam de aprimoramento de metodologias e simplificação
de procedimentos para que se adequem à realidade das cooperativas, de modo a preservar o
equilíbrio econômico-financeiro da permissão e a prestação de serviço adequado. Nesse artigo,
serão aprofundados estudos sobre este tema, utilizando dados de históricos das cooperativas
permissionárias. Resultando em propostas de metodologias, que serão consolidadas em
documentos e apresentadas aos dirigentes das cooperativas e à equipe da ANEEL. Além disso,
serão definidas diretrizes de políticas públicas integradas ao sistema cooperativista e ao incentivo
ao meio rural.
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Palavras chave: Revisão Metodológica, Cooperativas Permissionárias, Políticas Públicas.
INTRODUÇÃO
Desde 1920 quando surgiram às cooperativas de eletrificação rural no Brasil, este segmento se
manteve marginalizado do setor, sendo uma livre iniciativa, que gerenciava seus custos e os
repassava aos associados (cooperados).
A partir de 1988, com a redação da nova constituição, as cooperativas de eletrificação receberam
a permissão de realizar o serviço de distribuição de energia. Deste modo, elas se tornaram um
agente de serviço publico. No entanto, o contrato de permissão continha uma armadilha para as
cooperativas, o rótulo de concessão precária.
Nos anos 2000 ocorreram os processos de regularização jurídica, operacional e tarifária,
culminando nos primeiros processos de revisão tarifária das cooperativas permissionárias em
2012.
Entretanto, tanto o despreparo do regulador para lidar com os novos agentes, quanto à
precariedade de informações e desconhecimento de mercado destes, fez com que o primeiro
ciclo de revisão tivesse diversos equívocos causando desiquilíbrio econômico nas permissões.
Durante esses 15 anos as cooperativas, agora permissionárias, melhoraram a qualidade de sua
gestão de ativos e processo contábil. Aqueles agentes antes tidos como precários, agora se
mostram organizados e preparados para discutir as metodologias com a Agência Reguladora no
próximo ciclo de revisão (2016).
OBJETIVO
No atual processo de regulação econômica das permissionárias de distribuição de energia
elétrica existem vários itens que necessitam de melhorias metodológicas e simplificação de
procedimentos para que se adequem à realidade das cooperativas, de modo a preservar tanto o
equilíbrio econômico-financeiro da permissão quanto a prestação de serviço adequado.
Este artigo foca na relação de como desenvolver e aprimorar as metodologias para os itens mais
significativos do processo de regulação econômica das cooperativas permissionárias de
distribuição de energia elétrica. A saber:

- Definição de nível tarifário - parâmetros técnicos e econômicos das Parcelas A e B;
- Modicidade tarifária;
Este artigo representa uma parcela de um projeto de P&D, que envolve todos os aspectos da
revisão tarifária das cooperativas de eletrificação. Neste artigo serão abordados os tópicos de:
Estudo do Impacto da primeira Revisão Tarifária ordinária (1º RTO) no equilíbrio econômico
financeiro das cooperativas permissionárias.

- Apresentar propostas de metodologias para valoração da base de Ativos;
Além dos temas intrínsecos à revisão tarifária, há também aspectos necessários para
desenvolvimento do mercado que extrapolam as prerrogativas da regulação econômica, e que
necessitam de estudos para definição de políticas públicas integradas ao sistema cooperativista
e ao incentivo ao meio rural. Dessa forma também serão estudas Políticas Públicas como
subsídio para a definição das tarifas das cooperativas permissionárias de distribuição de energia.
METODOLOGIA
A metodologia proposta para se atingir os objetivos baseia-se na utilização de métodos clássicos
de definição de parâmetros de regulação econômica de serviços públicos. Utilização de métodos
de análise estatística de regressão, técnicas de benchmarking, métodos normativos, experiência
internacional, entre outros.
A estruturação de uma base de dados contendo as informações que são utilizadas para
regulação econômica e tarifária das permissionárias, para uso em todas as etapas de definição
metodológica.
Serão analisados os impactos de utilização que cada método trará no equilíbrio econômicofinanceiro das permissionárias e na tarifa final.
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ESTUDOS REALIZADOS
As permissionárias antes do processo de regularização, possuíam descontos na compra de
energia elétrica que eram estabelecidos pelo órgão regulador, e os preços a serem cobrados do
fornecimento de energia elétrica a seus cooperados/consumidores eram definidos pela então
cooperativa, com base em seus custos realizados e previstos.
A meta, da primeira revisão tarifária, era estabelecer preços iguais ou mais próximos possíveis
aos das tarifas praticadas pela(s) concessionária(s) distribuidora(s) supridora(s), mas nem sempre
era viável.
Desde a regularização como permissionárias, sendo 26 cooperativas em 2008 e 12 cooperativas
em 2010, essas cooperativas deixaram de definir os preços do fornecimento de energia elétrica,
e passaram a praticar as tarifas estabelecidas pela ANEEL, tanto para a compra como para o
fornecimento de energia elétrica, com base em tarifas estabelecidas pela metodologia constante
na Resolução Normativa ANEEL nº 205, de 2005, conhecida como metodologia do SINCOOR. As
tarifas médias iniciais de fornecimento não podiam ser inferiores e nem maiores do que 20% da
tarifa média obtida com a aplicação das tarifas da(s) supridora(s) ao mercado da cooperativa, e
os descontos concedidos no suprimento de energia elétrica eram superiores aos praticados
antes da regularização, e eram limitados a 80%.
Após a regularização as tarifas iniciais calculadas com base na metodologia do SINCOOR foram
reajustadas anualmente pela ANEEL, com base em critérios que não constaram em documentos
normativos da mesma. Essas tarifas reajustadas são as que estavam vigentes até o dia anterior
da data da primeira revisão tarifária de cada cooperativa.
IMPACTOS 1º RTO
Para mensurar os impactos provocados pela primeira revisão foram usados dados oficiais,
seguindo a seguinte ordem de prioridade:

-

Resolução homologatória de tarifas emitidas pela ANEEL;
Notas técnicas emitidas pela SRE/ANEEL com informações detalhadas;
Arquivos Persas de resultados finais, enviados pela SRE/ANEEL;
Notas técnicas emitidas pela SRE/ANEEL com informações resumidas;
Voto do diretor-relator com informações detalhadas;
Voto do diretor-relator com informações resumidas;

Arquivos disponibilizados em audiência pública ANEEL de revisão tarifária, específica para cada
cooperativa.
Alguns valores apresentados são próximos dos reais, mas não exatamente iguais os do resultado
final, pois foram obtidos através de valores em reais da Parcela A (compra de energia,
transmissão e encargos setoriais) ou Parcela B (custos operacionais, cotas de depreciação e
remuneração de investimento), multiplicados por percentuais constantes de voto do diretorrelator ou da nota técnica da revisão tarifária.
Em virtude da versão inicial do Submódulo 8.1 (Revisão Tarifária Periódica para Permissionárias)
do Proret, ter sido aprovada em março de 2013, e nesta data já deveria ter sido realizada a
revisão tarifária de 26 cooperativas permissionárias, a aplicação da metodologia foi realizada pela
ANEEL em duas etapas: a primeira de cálculo da Parcela B, retroativa a data da revisão em 2012,
e a segunda de cálculo da Parcela A, no reajuste tarifário de 2013 ou 2014.
Apesar das informações serem públicas, para não expor os dados de nenhuma cooperativa e não
estender o artigo, elas serão apresentadas pelos valores totais das 38 cooperativas (26
regularizadas em 2008 e as 12 de 2012), a relação das cooperativas e as resoluções que
homologaram os resultados da Parcela A e Parcela B estão apresentadas na Tabela do Anexo.
Na Tabela 1 são apresentadas as informações gerais das cooperativas permissionárias.
Tabela 1: Informações da 1ª RTO sobre mercado e perdas nas Permissionárias
Numero de Unidades
Consumidoras (UC)
425.765,00

Quilômetros de
Rede (km)
74.887,73

Relação UC/km
de Rede
5,69

Perdas
na
Distribuição (%)
9,49

Energia Requerida
(MWh/ano)
2.928.710
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As cooperativas somadas atendiam a 0,6% das unidades consumidoras no Brasil. O baixo
número de unidades consumidoras se justificava pela dificuldade na distribuição de energia.
Cada quilometro de rede construído era capaz de levar energia para menos de 6 unidades
consumidoras. O mercado de Energia total era de 0,8% do mercado cativo.
Esse cenário de adversidade, necessidade de grandes investimentos para atender um mercado
pequeno, sempre foi um entrave para a eletrificação dessas áreas. Esse percalço só foi superado
por ações cooperativista e políticas públicas para o desenvolvimento rural.
A baixa densidade de carga faz com que a tarifa para o consumidor cooperado seja mais cara
que aos da distribuidora. Deste modo, após a regularização foi definida uma política de
descontos na Parcela A (TE e TUSD), com o objetivo de manter a tarifa das cooperativas inferior a
110% do valor da distribuidora local. Na Tabela 2 e Tabela 3 são apresentados os descontos
definidos na 1ª RTO.
Tabela 2: Valores da 1ª RTO de Parcela A e de Compra de Energia nas Permissionárias

Parcela A
V PA
(R$)

Custo médio de
Aquisição VPA
com Desconto
(R$/MWh)

299.849.32
6,13

Custo médio
de Aquisição
V PA s e m
Desconto
(R$/MWh)

102,38

220,41

Compra de
Energia CE
c
o
m
Desconto
(R$/ano)
140.049.663,
62

Desconto na
Compra de
Energia CE
(R$/ano)
313.854.105,85

% de Desconto
na TE

69,15

Tabela 3: Valores da 1ª RTO de transporte de energia e de encargos setoriais

Transporte
CUSD com
Desconto

Desconto no
Transporte
% Desconto
CUSD (R$/ano) na TUSD

118.000.153,03 31.801.387,86

21,23

Relação Tarifa
Cooperativa /
Tarifa Supridora
< 110 %

Encargos
Setoriais (R$/
ano)
41.799.509,49

Com os descontos de 70% na Energia e 20% nos Encargos, na média, foi possível manter a
tarifa das cooperativas dentro do limite pretendido. Os descontos aplicados seriam custeados
pela CDE (Conta de Desenvolvimento Energético). Porém, esses descontos seriam retirados
gradualmente após a 2ª RTO. Os impactos da retirada dos descontos, caso fossem aplicados na
primeira revisão, provocariam o aumento da tarifa em 51%, Tabela 4.
Tabela 4: Receita Requerida da 1ª RTO e Percentuais de Aumento de Receita Devido a Retirada
de Descontos na TE e TUSD

Receita Requerida
(R$)
674.149.686,50

Aumento da Receita
Requerida com a
Retirada de descontos da
TE (%) (1)
46,56

Aumento da Receita
Requerida com a Retirada de
descontos da TUSD (%) (2)
4,72

(5) + (6) (%)

51,27

Quanto a Parcela B, foi criado um banco de preços para valoração dos Ativos das Cooperativas;
e aplicado os critérios de revisão tarifária conforme definido no Proret 8.1.
O crescimento do mercado cooperado no período entre 2008 e 2012 foi de 15%. Sendo assim,
esse valor foi deduzido da sua parcela B na revisão.
O primeiro problema da revisão foi à formação do banco de preços, ver Tabela 5. Os custos
aprovados foram 12% inferiores aos declarados no mesmo ano.
Tabela 5: Valores da 1ª RTO de Parcela B e de Custos Operacionais em 2010
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Parcela B do
Ultimo reajuste
(R$ - corrente)
(1)
444.742.589,82

Parcela B
da Revisão
VPB*(1Pm) (R$)
(2)

Redução da
Parcela B (%)
= (2) /(1) -1

C u s t o s
Operacionais
O f í c i o
014/2011
(R$) (3)

379.684.511,3
7

-14,63

212.377.685,8
1

C u s t o
Operacioanal
Proret 8.1
banco de Preços
(R$) (4)

(4) / (3) (%)

187.991.822,97

88,52

O problema se deu em função da assimetria de informações entre cooperativas e orgão regulador
e falta de preparo de ambas as partes para fazer a revisão.
A Tabela 6 mostra o resumo da primeira revisão, com a participação da Parcela A e B na tarifa,
assim como a importância do aporte da CDE.
Tabela 1: Valor na 1ª RTO de Subsídios Recebidos Através da CDE, e Percentuais de Participação
da Parcela A, Parcela B e Outras Receitas na Receita Total

Subsídio CDE
ao Cooperado
(R$/ano)
76.034.428,68

Receita através
da CDE ao
cooperado (%)
11,2
8

R e c e i t a
através de
Tarifa (%)
88,7
2

Relação
Parcela A /
Receita
Total (%)
44,48

Relação
Parcela B /
Receita
Total (%)
56,32

Relação
O u t r a s
Receitas /
Receita Total
(%)
-0,80

Após 4 anos da 1ª RTO as cooperativas se deparam com uma nova revisão. E com ela, a
necessidade da aplicação de metodologias adequadas para avaliação da base de ativos e de
políticas públicas para manter a tarifa atual com os valores próximos às concessionárias após o
fim dos descontos, via CDE.
VALORAÇÃO DA BASE DE ATIVOS
Para a valoração da Base de ativos serão apresentados duas frentes do trabalho para a
formulação do novo banco de preços: melhoria da informação e atualização dos Índices.
Na parte das informações, no âmbito do P&D, foi criado um grupo com representantes das
cooperativas do Rio Grande do Sul, para padronização técnica e contábil das informações.
A partir do trabalho do grupo foi diagnosticada a falha de grande parte das cooperativas em
diferenciar custos operacionais (OPEX) e investimento (CAPEX). As cooperativas têm 100% dos
seus custos regulatórios por benchmark, que neste caso é um problema, tendo em vista que
algumas cooperativas declaram custos operacionais inferiores ao custo da estrutura mínima
definida pela ANEEL, conforme a figura 1, prejudicando o benchmark das outras cooperativas.
Isso faz com que cooperativas que alocam mais custos em OPEX, baixem o valor do banco de
preços, não tendo, portanto, os custos operacionais reconhecidos por estarem muito distantes
do valor das demais cooperativas.
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Figura 1: Custos operacionais 1º ciclo – em verde o valor adotado em vermelho o custo mínimo.
Quanto à atualização dos Índices, a Tabela 7 mostra a definição da formação dos índices para a
1ª RTO.
Tabela 7: Índices de Atualização ANEEL – Proret 8.1
Parâmetro 1

Parâmetro
2

Parâmetro 3

Parâmetro 4

Parâmetro 5

Ativo

0,30

ABDI
B

0,7
0

PDM
31

Estrutura de Linha

0,40

ABDI
B

0,3
0

ME34

0,3
0

PDM31

Banco de capacitores

0,30

ABDI
B

0,4
0

ME34

0,3
0

MEQS
32

Medidor

0,25

ABDI
B

0,7
5

AL

0,20

ABDI
B

0,3
0

BMP
28

0,5
0

AL

0,50

ABDI
B

0,1
5

MB30

0,1
5

ME34

0,2
0

PDM31

0,40

ABDI
B

0,1
5

MB30

0,1
5

ME34

0,2
0

PDM31

0,30

ABDI
B

0,2
5

INCC

0,4
5

PDM31

0,35

ABDI
B

0,1
0

PDM
31

0 , 2 FSO
0

0,2
5

CU

0,
10

OIL

0,45

ABDI
B

0,1
0

PDM
31

0 , 1 FSO
5

0,2
0

CU

0,
10

OIL

Condutor
Infraestrutura de SE
Disjuntor: 13,8 e 34,5kV
0,
10

OIL

Disjuntor: 69kV
Estrutura de Rede
Transformador de
distribuição
Transformador de força

Legenda:
INCC: Índice Geral (Índice Nacional de Custo da Construção);
ABDIB: Mão de Obra (Índice de salário médio na produção de bens de capital, com encargos,
coluna Setor ABDIB Global - Associação Brasileira para o Desenvolvimento das Indústrias de
Base);
BMP 28: IPA - Produtos Industriais (Borracha e Material Plástico);
PMNM 29: IPA - Produtos Industriais (Produtos de Minerais Não Metálicos); MB 30: IPA Produtos Industriais (Metalurgia Básica);
PDM 31: IPA - Produtos Industriais (Produtos de Metal);
ME 34: IPA - Produtos Industriais (Máquinas, Aparelhos e Materiais Elétricos); FSO: Insumos
(Ferro ou Aço Silício);
AL: Insumos (Alumínio - LME Brasil);
CU: Insumos (Cobre Nacional - LME Brasil); OIL: Insumos (Óleo Mineral Isolante - AV60).
A Tabela 8 mostra a variação dos índices entre a definição dos módulos construtivos e a Revisão
tarifária (7 meses). A variação do IPCA foi de 2,26% no período.
Tabela 8: Variação dos Índices entre homologação e aplicação da Revisão

Í n d i c e s
Globais

Variação 01/08/11 a
31/03/12

INCC

2,61%

ABDIB Global

5,20%
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BMP 28: IPA - Produtos Industriais (Borracha e Material Plástico)

3,01%

PMNM 29: IPA Produtos industriais (Produtos de Minerais Não Metálicos)

2,66%

MB30: IPA - Produtos Industriais (Metalurgia Básica)

1,71%

PDM 31: IPA - Produtos Industriais (Produtos de Metal)

2,48%

ME 34: IPA - Produtos industriais (Máquinas, Aparelhos e Materiais Elétricos)

1,89%

FSO: Insumos (Ferro ou Aço Silício)

2,26%

AL: Insumos (Alumínio - LME Brasil) em US$/ton

-7,16%

CU: Insumos (Cobre Nacional - LME Brasil) em US$/ton

-16,90%

AL: Insumos (Alumínio - LME Brasil) em R$/ton

3,05%

CU: Insumos (Cobre Nacional - LME Brasil) em R$/ton

-7,76%

OIL: Insumos (Óleo Mineral Isolante - AV60)

3,82%

MEQS32

2,01%

A aplicação dos percentuais resulta nas variações da Tabela 9.
Tabela 9: Variação dos Ativos entre homologação e aplicação da Revisão
Descrição dos Ativos

Variação

Condutor

3,29%

Banco de Capacitores

3,39%

Medidor

2,92%

Condutor

-4,07%

Infraestrutura de SE

-1,64%

Disjuntor 13,8 e 34,5 kV

3,64%

Disjuntor 69 kV

3,50%

Estrutura de Rede

3,33%

Transformador de
distribuição

-1,32%

Transformador de força

-0,07%

Dos resultados obtidos, destacam-se a perda de 4% no valor do condutor, e as desvalorização
da infraestrura e transformadores. Ao se analisar com mais rigor, verificou-se que a ANEEL
atualizou o preço do Alumínio e Cobre com o indicador em dólar, ou seja, desconsiderou o
câmbio na aquisição dos materiais. Na Tabela 10 é calculada a variação dos preços utilizando os
índices em moeda nacional.
Tabela 10: Variação dos Ativos considerando câmbio.
Descrição dos Ativos

Variação

Condutor

3,58%

Infraestrutura de SE

3,46%

Transformador de distribuição

0,96%

Transformador de força

1,76%
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A desvalorização de 4% do Condutor é invertida, se tornando um acréscimo de 4% e nenhum
equipamento sofre perda de valor. Essa discrepância nos valores será ainda maior na 2ª RTO. Os
condutores são os principais equipamentos da base de ativos das permissionárias. Esse
equivoco na definição dos índices impactou profundamente a avalição da base de remuneração
das permissões.
POLÍTICAS PÚBLICAS
Existem partes do processo que transcendem a jurisdição do regulador, mas que são vitais para
a prestação do serviço das cooperativas. Esse é o caso das políticas públicas. Há necessidade
de manter a aquisição da energia a preços módicos para garantir uma tarifa acessível e os
serviços adequados. No âmbito da 1ª RTO, foi definido o subsídio via CDE para equalizar as
tarifas. O texto do Decreto está transcrito a seguir:
Art. 52. As tarifas de energia elétrica aplicáveis aos contratos
de venda para os agentes de que trata o art. 50 poderão ser
estabelecidas na forma monômia ou binômia e serão
determinadas, até a data contratual dos respectivos reajustes
ou revisões tarifárias das concessionárias de distribuição
vendedora, com base no custo da energia disponível para
venda, acrescido do custo de comercialização e, onde couber,
de encargos setoriais e tributos.
§ 1º A ANEEL poderá definir desconto sobre as tarifas que
trata o caput, aplicáveis às permissionárias e autorizadas
citadas no art. 50, quando necessário para garantir a mesma
condição econômica dos contratos de suprimento atuais.
§ 2o O desconto mencionado no § 1o, vigente na data de
assinatura do contrato de permissão, será reduzido a partir da
segunda Revisão Tarifária Periódica, a cada ano e para cada
permissionária, à razão de vinte e cinco por cento ao ano, até
a sua extinção, de modo a estimular o incentivo à eficiência.
(Redação dada pelo Decreto nº 6.160, de 2007)
A partir do segundo ciclo de revisões esse subsídio será eliminado, conforme o parágrafo 2 do
Decreto 6160. No entanto, não existe viabilidade econômica e financeira das cooperativas
manterem os serviços prestados, com tarifas módicas sem o subsídio, como visto na Tabela 4.
Por isso, foram realizadas pesquisas no cenário internacional, para encontrar políticas utilizadas
para a manutenção dos serviços públicos com organização cooperativista. A seguir serão
apresentadas as propostas desenvolvidas.
Alocação de Cotas de garantia física
A Lei 12.783/2013 seria estendida para as permissionárias. Com isso o preço da tarifa de energia
seria mantido igual ao preço atual, sem aporte da CDE. A figura 2 ilustra essa situação.

Figura 2: Subsídio CDE x Cotas
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Para a manutenção do preço atual, seria necessário alocar apenas 300 MW médios (2,4% das
cotas) para as cooperativas. Não seria necessário realocar as cotas atuais, as cooperativas
receberiam parte das cotas das concessões vincendas a partir de 2016, conforme figura 3.

Figura 3: Alocação de cotas para as permissionárias
Foi propôsto na AP 064 a alocação das Cotas da lei 12.783/2013 para as permissionárias. A
ANEEL rejeitou a contribuição, alegando que as cooperativas não têm registro CCEE (Câmara de
Comercialização de Energia Elétrica), que é algo absolutamente solucionável e as cotas são
repartidas devido à exposição involuntária (argumentação incoerente, já que, as cotas são
proporcionais aos mercados das distribuidoras).
Talvez, seja mais adequado apresentar essa proposta ao ministério de minas e energia, pois,
como já mencionado, tem decisões que ultrapassam a competência do regulador.
Participação nos Leilões de Energia.
Realizar o cadastro das permissionárias como agente CCEE e permitir que essas possam
comprar sua energia através dos Leilões, conforme necessidade própria. A solução não é tão
boa, quanto às cotas. Mas, como o mercado das cooperativas é baixo, e é possível comprar
energia em um leilão estruturante, com preços melhores que o mix de compras da distribuidora.
Os preços médios dos Leilões estão na Tabela 11.
Tabela 11: Média de Preços: Leilões ANEEL
Ambiente Regulado

155,70

Energia Existente

190,25

Energia Nova

170,63
Térmicas

210,99

Hidráulicas

159,12

Outras Fontes

141,79

Estruturantes

106,22

Energia BASE

105,14

Angra

156,79

Cotas

32,89

Itaipu

125,75

Média

(R$/MWh)

130,42
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Aumento do Percentual de Geração Distribuída e Autoprodução.
Permitir que as permissionárias utilizem um montante maior de Geração distribuída e
autoprodução, para diminuir a necessidade de compra de Energia da Concessionária.
Fundo equalizador.
Igualar a tarifa da Concessionária e as Cooperativas locais, através de subsídio cruzado Estadual,
Figura 4. Essa prática é realiza em países como a Argentina.

Figura 4: Mecanismo de Fundo Equalizador
Reversão do Decreto 6160/2007
Por fim, Manter o subsídio via CDE, revertendo o Decreto, postergando as datas ou diminuindo
os níveis de redução.
COMENTÁRIOS FINAIS
As propostas e críticas apresentadas nesse artigo visam subsidiar uma gestão de qualidade do
serviço de distribuição e obtenção de tarifas módicas e acessíveis para todos os consumidores
de energia elétrica do Brasil, em especial das regiões rurais.
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ANEXO
Tabela A1: Resoluções ANEEL que homologaram os valores de Parcela A e de Parcela B
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REGULAÇÃO DA CONEXÃO DE AGENTES GERADORES
AO SISTEMA ELÉTRICO - COGERADOR A BIOMASSA
Hugo Riyoiti Yamaguchi(1) –Assessor da Diretoria de Regulação Técnica e Fiscalização dos
Serviços de Energia da ARSESP - Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de
São Paulo.
Claudio Paiva de Paula(2) – Especialista em Regulação e Fiscalização da ARSESP - Agência
Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo
Endereço: Av. Paulista, 2313 – 3º andar, Cerqueira Cesar, São Paulo – São Paulo, CEP:
01311-300 – Brasil – Tel.: 3293 0647, Fax: +55 (11) 3293-5144, e-mail: hyamaguchi@sp.gov.br.
RESUMO
O trabalho tem por objetivo apresentar a situação dos agentes geradores de energia que utilizam
a cogeração a biomassa para gerar energia e exportar o excedente dessa energia para a rede,
apresentando propostas para a regulação de acesso, alternativas para se viabilizar a conexão,
bem como sugestões para acelerar e melhorar a obtenção de Licenças Ambientais.
Realizou-se uma busca na legislação e em estudos relacionados à regulação de acesso e a partir
destes fixou-se nos aspectos da conexão da cogeração a biomassa e seus impactos na
viabilização destes empreendimentos como a questão da rede coletora como alternativa, e uma
maior ênfase na consideração da energia da biomassa nos estudos de planejamento. Dois
exemplos que ilustram os aspectos das dificuldades na formulação de soluções aos problemas
com Potência reativa e as peculiaridades do licenciamento ambiental na conexão foram
apresentados: SE Paraguaçu Paulista 230/138 kV e SE Morro Agudo 500/138 kV.
No intuito de melhor sustentar as formulações aqui desenvolvidas, sugestões, críticas,
depoimentos e recomendações foram levantadas junto aos principais atores envolvidos no
processo de conexão, que são as empresas distribuidoras, transmissoras, representantes de
entidades e empresas que trabalham junto ao setor sucroenergético. Informações levantadas em
atividades de fiscalização foram de capital importância ao desenvolvimento do trabalho.
PALAVRAS CHAVE: Conexão, Cogeração de Energia, Biomassa, Setor Sucroalcooleiro, Rede
Básica.
INTRODUÇÃO
Nos próximos anos, o atendimento da carga do estado de São Paulo tornar-se-á mais
dependente da importação de energia, principalmente dos aproveitamentos energéticos na região
Norte do país, como os das usinas de Santo Antônio e Jirau. Este fluxo transitará através de
linhas de transmissão de longas distâncias, como as em corrente contínua de cerca de 2300 km
de extensão até a subestação Araraquara em São Paulo.
Neste contexto a implantação da geração a biomassa no Estado de São Paulo pode contribuir
para aumento da oferta interna e da segurança no suprimento energético do Estado. Também
corrobora para esta segurança o fato de que o Estado de São Paulo possui a maior malha de
transmissão do Brasil na tensão de 138 kV, sendo um diferencial para a conexão destas usinas a
biomassa a rede elétrica.
Em geral as plantas de cogeração a biomassa estão interligadas ao sistema por meio de redes de
distribuição em tensão variando de 13,8 kV a 138 kV. Devido ao crescimento do consumo do
sistema, acrescido do montante de energia e das potências das usinas ingressantes, estas redes
podem representar um gargalo ao escoamento de energia gerada, tornando necessários
investimentos em reforços e ampliação do sistema. Esta conexão, por outro lado, tem
ocasionado problemas e dificuldades para a implantação de usinas a biomassa aos sistemas de
distribuição ou de transmissão.
Inicialmente, deve ser salientado que na maioria dos casos essa conexão tem sido realizada sem
maiores obstáculos; entretanto, em outros, os detentores da cogeração a biomassa que
pretendiam acesso ao sistema elétrico encontraram diversos problemas, desde a recusa explícita
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de se permitir o paralelismo daquela geração com o sistema, até empecilhos burocráticos e
exigências técnicas não cabíveis, visando dificultar aquele paralelismo.
Os geradores têm que atender os padrões de qualidade requeridos, observando para a
implantação da conexão as resoluções da ANEEL, procedimentos de Rede do Operador Nacional
do Sistema - ONS, procedimentos de Distribuição (PRODIST) e das normas e padrões das
empresas distribuidoras e transmissoras. Também foram detectados conflitos entre os cenários
da Empresa de Pesquisa Energética - EPE e do ONS, que dificultam os estudos elétricos, no
caso em que o acesso é no sistema de transmissão.
Pelo lado das concessionárias, estas reclamam do excessivo número de retrabalhos causados
pelos empreendedores de geração em constantes mudanças de parâmetros e dados das usinas.
Os geradores, por outro lado, também reclamam que as concessionárias não atendem seus
sistemas na velocidade requerida pelos empreendedores.
REGULAMENTAÇÃO DE ACESSO
A Lei nº 9.074, de 07 de Julho de 1995 em seu art. 11 parágrafo único, assegura aos
fornecedores e respectivos consumidores livres acesso aos sistemas de distribuição e
transmissão de concessionário e permissionário do serviço público de energia elétrica, mediante
ressarcimento do custo do transporte envolvido, calculado com base em critérios fixados pelo
poder concedente.
“Parágrafo único. O Produtor Independente de energia elétrica
estará sujeito às regras de comercialização regulada ou livre,
atendido ao disposto nesta Lei, na legislação em vigor e no
contrato de concessão ou no ato de autorização, sendo-lhe
assegurado o direito de acesso à rede das concessionárias e
permissionárias do serviço público de distribuição e das
concessionárias do serviço público de transmissão”.
A compra e venda de energia elétrica entre concessionários ou autorizados, deve ser contratada
separadamente do acesso aos sistemas de transmissão e distribuição conforme a Lei nº 9.648,
de 27 de maio de 1998 em seu artigo 9º estabelece:
“Para todos os efeitos legais, a compra e venda de energia
elétrica entre concessionários ou autorizados, deve ser
contratada separadamente do acesso e uso dos sistemas de
transmissão e distribuição”.
A Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL é responsável pela regulação e fiscalização do
serviço público de energia elétrica, conforme a Lei nº 9.427, de 26 de Dezembro de 1996.
Baseado nas Leis acima citadas, a ANEEL criou a Resolução nº 281, de 01 de Outubro de 1999,
alterada pela Resolução Normativa nº 507, de 04 de setembro de 2012, que estabelece as
condições gerais de contratação do acesso, compreendendo o uso e a conexão, aos sistemas de
transmissão de energia elétrica, inclusive no acesso as Demais Instalações de Transmissão DIT
(Instalações de propriedade da concessionária de transmissão em tensão inferior a 230 KV) e
Resolução Normativa nº 506 de 4 de setembro de 2012 que estabelece as condições de acesso
ao sistema de distribuição por meio de conexão a instalações de propriedade de distribuidora e
dá outras providências.
Segundo a Resolução ANEEL nº 281, a concessionária de transmissão deverá propiciar o
relacionamento comercial com o usuário, relativo ao uso dos sistemas de transmissão e à
conexão nas suas instalações, recebendo e encaminhando as solicitações de acesso ao
Operador Nacional do Sistema - ONS. O ONS deverá estabelecer em conjunto com as partes
interessadas, as responsabilidades relativas ao acesso, conforme a regulamentação existente e
atendendo aos Procedimentos de Rede.
No caso de acesso ao sistema de distribuição, o módulo 3 do Procedimento de Distribuição de
Energia Elétrica - PRODIST da ANEEL e Resolução Normativa nº 506 de 4 de setembro de 2012
estabelecem as condições de acesso ao sistema de distribuição por meio de conexão a
instalações de propriedade de distribuidora e dá outras providências.
Na avaliação dessas regulamentações pode-se inferir que essas regras não são muito claras, no
que diz respeito à localização do ponto de conexão, o que tem acontecido freqüentemente é o
distribuidor indicar um ponto de conexão de seu interesse, distante da Usina, imputando ao
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empreendedor gerador o ônus da interferência deste ingresso em subestação, linha de
transmissão, conexões na rede de distribuição, adequação de proteções, etc. e todas as
ampliações e alterações, que se fizerem necessárias na rede de distribuição devido ao fluxo de
potência injetada pela Usina. O empreendedor é então surpreendido com investimentos
imprevistos, ocasionando em algumas situações a inviabilidade econômica do empreendimento.
A Conexão
Estudos foram realizados para análise da conexão da cogeração a biomassa e suas
consequências. Os tópicos a seguir avaliam estas atividades.
- Impacto da conexão na viabilização do empreendimento de geração a partir da biomassa;
Todo projeto básico de cogeração cuja premissa seja exportação de energia elétrica à Rede de
Distribuição, deverá observar 4 (quatro) etapas do módulo 3 do PRODIST: consulta, informação,
solicitação e parecer de acesso conforme a figura abaixo:

Consulta de acesso.
A consulta de acesso deve ser formulada pelo acessante à acessada com o objetivo de obter
informações técnicas que subsidiem os estudos pertinentes ao acesso, sendo facultada ao
acessante a indicação de um ou mais pontos de conexão de interesse.
Para a realização da consulta de acesso, especificamente no caso de usinas termelétricas e
usinas eólicas, o acessante deve apresentar o Despacho da ANEEL registrando o Requerimento
de Outorga, documento definido em resolução específica.
Esta consulta de acesso deve ser feita através de formulário específico da própria
concessionária, sendo que o mesmo deve ser protocolado fisicamente e no prazo de até 60 dias
ser apresentado ao solicitante. Vale ressaltar que este documento tem caráter orientativo e
servirá apenas para avaliar opções de conexão do seu plano de investimento.
Informação de acesso
A informação de acesso é a resposta formal e obrigatória da acessada à consulta de acesso, sem
ônus para o acessante, com o objetivo de fornecer informações sobre o acesso pretendido,
devendo indicar: a) a classificação da atividade do acessante; b) quando couberem, informações
sobre a regra de participação financeira; c) quando central geradora de energia solicitante de
autorização, a definição do ponto de conexão de acordo com o critério de menor custo global,
com a apresentação das alternativas de conexão que foram avaliadas pela acessada,
acompanhadas das estimativas dos respectivos custos, conclusões e justificativas.
A informação de acesso tem validade de 06 meses, contados a partir de sua emissão, contudo
durante este período a solicitação tem teor legal para embasar a formalização do outorgado pela
ANEEL ou Ministério de Minas e Energia.
Do ponto de vista prático nem sempre o que é informado neste documento corresponde a todas
alternativas ou apresenta a melhor opção de conexão, visto que, a distribuidora deve respeitar a
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regra do menor custo global (perdas e investimentos no sistema), outras alternativas de menor
custo para o agente gerador podem deixar de ser apresentadas.
Deste modo faz-se necessário um estudo independente geoelétricos da região para buscar
oportunidades de conexão bem como fundamentá-los perante as permissionárias de energia
elétrica.
Este estudo consiste em efetuar uma auditoria física nos pontos e acessos elétricos que
circundam a planta industrial, considerando um raio médio de até 40 quilômetros.
Como regra geral toda concessionária de energia elétrica direciona o empreendimento para a
conexão de maior tensão, isto é, maior capacidade de exportação e menor perda elétrica - não
são raros os casos que alternativas como rede básica (tensão acima de 230 kV) e sistemas de
transmissão (DIT, normalmente em 138 kV) são dados como solução à exportação. As redes de
distribuição e subestação quase sempre relegadas a segundo plano, dada a defasagem
tecnológica e falta de estrutura para receber um gerador como conectante. Além disso, tensões
da ordem de 13,8 kV, 34,5 kV e 69 kV deixam de ser viáveis quando pensamos em exportação de
grandes montantes de energia que elevam as perdas elétricas acima de 3 % na visão da
concessionária.
Solicitação de acesso
A solicitação de acesso é o requerimento formulado pelo acessante que, uma vez entregue à
acessada, implica a prioridade de atendimento, de acordo com a ordem cronológica de
protocolo.
Após a outorga do empreendimento é necessário efetuar no prazo de até 60 dias da solicitação
de acesso para a distribuidora ou para o ONS dependendo do ponto de conexão escolhido,
depois de avaliado os custos e a melhor opção de conexão.
Parecer de acesso
O parecer de acesso é o documento formal obrigatório apresentado pela acessada, sem ônus
para o acessante, onde são informadas as condições de acesso, compreendendo a conexão e o
uso, e os requisitos técnicos que permitam a conexão das instalações do acessante, com os
respectivos prazos.
Quando acesso for feito por meio de seccionamento de linha, devem ser observados os custos
próprios do seccionamento e também muitas vezes os custos de adequação das extremidades
do sistema.

Quando o acesso for feito diretamente a uma subestação através de uma linha de interesse
exclusivo, existe sempre o atendimento regulatório das características do “Bay” de conexão no
padrão da concessionária acessada, este requisito deve ser obedecido, pois dentro de uma
concessão o “Bay” deverá ser controlado pela própria concessionária.
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Vale ressaltar que o parecer de acesso definitivo tem um prazo de emissão de 30 dias da data do
protocolo da solicitação, não podendo divergir das tratativas anteriormente negociadas, quando
considerados os 180 dias de validade da informação de acesso.
Definidos os aspectos técnicos da conexão, a partir daí são celebrados os contratos de uso e
conexão dos sistemas elétricos, que variam dependendo do caso.
Para o acesso de centrais de cogeração às instalações de transmissão, devem ser celebrados o
Contrato de Conexão à Transmissão (CCT), com a concessionária proprietária das instalações de
transmissão, e o Contrato de Uso do Sistema de transmissão (CUST) com o ONS.
Para o acesso às instalações de distribuição, são necessários o Contrato de Conexão à
Distribuição (CCD) e o Contrato de Uso do Sistema de Distribuição (CUSD), com a
concessionária proprietária das instalações de distribuição. No caso de centrais cogeradoras que
se qualifiquem para o despacho centralizado do ONS, também deverá ser firmado o CUST com o
ONS, mesmo que se conectem a instalações de distribuição.
De acordo com os procedimentos de Rede de distribuição, Resolução Normativa n° 67 de 8 de
junho de 2004 e Resolução Normativa n° 68 de 8 de junho de 2004, cabe a concessionária arcar
com os custos de suas devidas responsabilidade de investimento, sendo que para isso, o rito de
aprovação deve ser feito junto a Aneel.
- A questão da Rede Coletora
Sendo a conexão a rede elétrica de responsabilidade dos agentes geradores, uma forma de
reduzir os custos associados à conexão seria a diluição entre dois ou mais agentes com a
implantação de instalação de conexão compartilhada.
A primeira forma de implantar uma conexão compartilhada seria por conta dos próprios agentes
que se cotizariam na forma de condomínio na implantação da conexão compartilhada.
Porém, esta tão falada rede coletora de geração a biomassa somente funcionaria se fosse
proposta pelos geradores. Há diversos conflitos e interesses entre os geradores que inviabilizam
a implantação de redes coletoras.
A outra alternativa seria a implantação das ICG’s – Instalações de Transmissão de Interesse
Exclusivo de Centrais de Geração para Conexão Compartilhada. As ICG’s são instalações e
equipamentos de transmissão, destinadas ao acesso em caráter compartilhado de centrais de
geração a partir de fonte eólica, biomassa ou pequenas centrais hidrelétricas à Rede Básica.
As ICG’s são implantadas por empresas transmissoras que participam de leilões da ANEEL. As
centrais de geração interessadas em compartilhar as ICG’s se manifestam através de Chamada
Pública sendo destinada aos vendedores que comercializaram energia em leilões. Neste
esquema foi definida a implantação de ICG’s para escoamento de energia de biomassa no
Estado de Mato Grosso do Sul, Goiás e eólicas no Nordeste.
Segundo a Tese AVALIAÇÃO DE CONEXÃO ELÉTRICA PARA USINAS DE COGERAÇÃO A
BIOMASSA COM EXPORTAÇÃO DE ENERGIA (Nishida, M.), a maior parte dos projetos de
usinas a biomassa conectadas a rede básica foram feitos através de ICG (instalações
compartilhadas de Geração), nas quais uma nova concessão de transmissão foi estabelecida
para intermediar o sistema de 138 kV utilizado para conectar as subestações elevadoras, as
coletoras e tensões superiores à rede básica.
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São variados os motivos dos fracassos relatados para a constituição de ICG’s, além de serem
semelhantes aos problemas apresentados nas conexões compartilhadas, tais como a falta de
detalhamento, dificuldades técnicas para instalação das transmissoras, problemas ambientais e
até mesmo problemas econômicos dos consorciados da ICG. Várias usinas que se utilizariam das
subestações coletoras eram constituídas de diversos grupos de acionistas e processos de
gestão, dificultando assim a convergência de interesses quando se tratava da priorização dos
investimentos.No Estado de São Paulo até o momento não foi definida nenhuma ICG, pois este
se caracteriza por ter uma extensa rede de transmissão. Ao se colocar o critério nos estudos de
acesso de menor custo global, conforme determinação da ANEEL, as ICG’S são alternativas de
maior custo.
- Consideração da energia da biomassa nos estudos de planejamento
O planejamento da expansão do sistema de transmissão é de responsabilidade da EPE –
Empresa de Pesquisa Energética o qual no Estado de São Paulo é feito através do GET/SP –
Grupo de Estudos da Transmissão São Paulo, com a participação das empresas geradoras,
transmissoras e distribuidoras que atuam no estado.
Nos últimos anos, alguns estudos contemplaram a presença da geração da biomassa por
influenciar a região geoelétrica estudada.
Citam-se 2 (dois) exemplos:
A - SE Paraguaçu Paulista 230/138 kV
Na região de Presidente Prudente, Assis e Salto Grande nos últimos anos foram instaladas
inúmeras usinas a Biomassa, conforme mostra a tabela 1.
As usinas a biomassa que totalizam 121 MW consideradas na região foram:
Tabela 1: Usinas a Biomassa na região de Presidente Prudente

A região também conta com as usinas hidroelétricas de Canoas I, Canoas II e Salto Grande.
Este novo cenário com novos agentes de geração a biomassa levaram o sistema de 88 kV da
região de Presidente Prudente à Botucatu a ter problemas de excesso de geração com relação à
carga local.
Nestas condições o grupo de Estudos da Transmissão de São Paulo, realizou análises
concluindo-se pela implantação de uma nova subestação em Paraguaçu Paulista na tensão de
230/88 kV, que atuará como uma subestação coletora da geração e escoará a energia gerada
para o sistema interligado nacional através de uma linha de transmissão de 230 kV que interligará
esta subestação até a subestação Assis.
A subestação projetada será a Paraguaçu Paulista, que contará com 3 transformadores de 50
MVA, totalizando 150 MVA e uma linha de transmissão de 37 km, na tensão de 230 kV,
interligando esta subestação a subestação de Assis. A nova subestação seccionará a atual linha
de transmissão de 88 kV Presidente Prudente – Assis.
Abaixo desenho sobre o sistema atual de transmissão da região.
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O leilão para implantação da subestação foi realizado pela ANEEL em 19/12/12 e foi ganho pela
COPEL Geração e Transmissão. O investimento será de R$ 57,8 milhões. O prazo para conclusão
das obras é de 22 meses. Portanto, a entrada em operação deste empreendimento deverá ser
por volta de final de 2015, início de 2016.
B - SE Morro Agudo 500/138 kV
A região nordeste do Estado de São Paulo, área de concessão da CPFL Paulista, tem como
principal característica a presença de um grande parque gerador térmico movido por usinas à
biomassa a partir de bagaço de cana.
A maior parte dessas usinas está conectada a o sistema em 138 kV da CPFL Paulista, causando
impacto no desempenho dessa rede, seja no período de safra (março – novembro), seja no
período de entressafra (dezembro – fevereiro).
No período da safra, as usinas atuam como agentes geradores, injetando na rede da CPFL
grandes montantes de energia. Essa injeção de potência ativa, principalmente no período da
carga leve, faz com que haja a transferência desse excedente para o SIN- Sistema Interligado
Nacional através dos transformadores de fronteira.
No período da entressafra (norte exportador), as usinas atuam como agentes de carga,
solicitando da rede e das transformações de fronteira as demandas de potência ativa e reativa
necessárias, embora de pequena monta para suas manutenções.
Esse sistema, por estar localizado próximo à fronteira dos estados de São Paulo e Minas Gerais,
também tem influência no sistema de distribuição de 138 kV da CEMIG-D do Triângulo Mineiro,
através do subsistema radial de Frutal, que tem como principais fontes de suprimento a UHE
Porto Colômbia (FURNAS) e a UHE Marimbondo (FURNAS).
Considerando o período de safra, as usinas térmicas a biomassa da região totalizam um
montante de geração líquida em torno de 900 MW.
O diagnóstico da rede indicou problemas no controle de tensão em algumas subestações de 138
kV da região, além de violações dos limites de carregamento de linhas e transformadores, com
diferentes efeitos em função dos cenários de safra e entressafra das usinas a biomassa.
Para solução deste problema, ou seja, o excesso de geração a biomassa na região, aliado a
necessidade da carga da região, foi definido a implantação da SE Morro Agudo 500/138 kV.
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Esta subestação deverá se licitada no ano de 2014 e início de operação previsto para 2016.
Estes dois exemplos mostram que no Estado de São Paulo os estudos de planejamento da
expansão do sistema deverão contemplar a instalação de geração a biomassa. Para isso tornase prioridade que os bancos de dados de acompanhamento de implantação de geração a
biomassa tenham que estar sempre atualizados de modo a subsidiar os estudos.
- A Questão da Potência Reativa
Grande parte das centrais geradoras à biomassa conectadas à rede de distribuição se
comportam como consumidores de reativos, influenciando o fator de potência no ponto de
conexão com as DIT/RB, reduzindo a demanda de potência ativa e elevando a demanda de
potência reativa.
A Potência Reativa ainda é solicitada pelas cargas, pois a maioria das centrais geradoras não
injeta ou injetam poucos reativos na rede, como consequência o Fator de potência visto no ponto
de conexão não reflete a característica real da carga do sistema, conforme mostra a figura 1.

Entress
afra

Safra

Figura 1
Na operação dos sistemas de transmissão de potência, os problemas de tensão/potência reativa
podem ocorrer a qualquer momento devido a contingências e/ou alterações na demanda.
Portanto, são necessários serviços ancilares de suporte de potência reativa em períodos de
tempo relativamente pequenos para não comprometer a segurança e a confiabilidade do sistema
elétrico, porém hoje não há incentivos para que o gerador produza a energia reativa.
- As questões de licenciamento Ambiental
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O consenso geral entre Transmissoras, Distribuidoras, Geradoras é que as Licenças Ambientais,
de uma forma geral, são caras, demoradas, burocratizadas, e exigem muito além, do que apenas
preservar o ambiente, ao licenciar a instalação de plantas de eletricidade, que pouco têm a ver
com a demanda ambientalista.
As unidades de Licenças Ambientais em nível de Estado, UF, portanto, são mais difíceis que as
Federais. No entanto, quando as plantas de Geradoras já estão instaladas e são necessárias
licenças para exportar, os cenários ficam menos difíceis, pois falta apenas uma parte nova, a
geração.
Tal não ocorre quando se tem uma planta UTE, por exemplo, em Greenfield, com Licenças
começando da estaca zero. Dentro deste cenário existe um caso de planta em Retrofit que as
licenças foram feitas em apenas 4 meses. Outras, no entanto, demoraram um ano e 7 meses.
Diante dos fatos é necessário o aprimoramento do processo de licenciamento ambiental de
empreendimentos para minimizar os prazos do licenciamento.

- CONCLUSÃO
Em pleitos envolvendo problemas de conexão entre Concessionária de Distribuição/Transmissora
e Agentes Geradores, há a necessidade de um posicionamento balizador da ANEEL.
Por outro lado a Aneel tem encontrado dificuldades em editar uma regulamentação clara que
defenda e ampare todas as partes envolvidas, usuário, operador de planta de cogeração e
concessionária de energia elétrica.
Também se concluiu que não existe diálogo entre as empresas da cadeia (geradores com
distribuidoras, geradores com transmissoras e geradoras com geradoras), o que causa o
emperramento do sistema.
Associação de Empresas de Distribuição às Geradoras das usinas sucroalcooleiras, constituindo
um novo CNPJ e unidas em um só interesse poderia ser uma;
Corporações de Eletricidade se associam à Geradora, constituem uma UTE com novo CNPJ e
ficam unidos em um só interesse;
Usinas sucroalcooleiras ou Geradoras constituem uma SPE (Sociedade de Propósito Específico)
com a inclusão da Distribuidora;
Geradora e Distribuidora dividem as despesas em 50% cada, por meio de uma correção na Lei
10.848; A despesa da conexão Gerador-Distribuidora seria paga pelo consumidor final na revisão
tarifária;
Um dos principais aspectos que tem dificultado muito a exportação de energia na opinião dos
autores e detectado no trabalho é o alto custo da conexão (R$ 100.000,00/km);
Precisa ser criado um novo Marco Regulatório para as licenças ambientais emitidas pelo IBAMA
e pelas Secretarias Estaduais de Meio Ambiente e de Energia, de forma a remover as atuais
distorções e procedimentos deslocados da realidade rural;
Necessidade de se realizar leilões específicos por fonte;
É necessária uma política para a redução dos atuais 45% de impostos, encargos e subsídios
para patamares mais baixos, removendo àqueles que não sejam essenciais para a estrutura
tarifária.
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