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R E S U M O

A preocupação fundamental do trabalho é discutir as relações entre a teoria de
custos e de preços da energia com a conservação aa eletricidade, numa visão iji

tegrada da racionalidade econômica e energética.

Inicialmente analisa-se as características da demanda por eletricidade e a iin
portância do seu conhecimento para a definição o? uma polTtica verdadeiramente
consistente de conservação.

Na seqüência aborda-se o tratamento teórico oa questão, detendo-se na percepção
de dois importantes atores no processo: os clientes e as distribuidoras.

São analisadas de forma sistemática as relações dos clientes a uma polTtica £
te tipo a partir do conhecimento dos fatores indutores a tomada de decisão, c£
mo investimento em novas tecnologias, rendimento energético, taxa de desconto e
vida útil do equipamento, valendo-se, para este fim, da fórmula do custo do uso
da eletricidade.

Para as empresas distribuidoras propõe-se uma metodologia para avaliar progra
mas de conservação de energia do ponto de vista da análise custo/benefTcio para
a empresa, como um exemplo concreto da sua utilização.

A conclusão enfatiza a importância do Sistema de Preços, sempre associado ao
planejamento elétrico, como referência de longo prazo para as decisões de inves^
timento e uso de eletricidade, numa nova visão da relação clientes-empresas d ú
tribuidoras, em que passa a prevalecer a lógica de mercado, associada a raciona
1 idade energética, no processo decisorio.
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1 - INTRODUÇÃO

Todas as reflexões sobre a energia devem, em princípio, ser analisadas sob

a ótica da satisfação das necessidades do homem: a produção, o transporte,

a distribuição e o consumo de energia não tem sentido de serem estudados

dissociados da satisfação de uma necessidade.

A questão fundamental da economia da energia é saber então como as necessj^
dades (térmicas, força motriz, iluminação e matérias primas) de energia co
nercial podem ser supridas ao menor custo para os indivíduos e para a colie
tividade, considerando-se as restrições tecnológicas, físicas, ambientais
e políticas. (I)

A solução para o problema, nos vinte e cinco anos que se seguiram ã segunda
guerra mundial, estava pautada no seguinte princípio básico: todo aumento
de consumo de energia seria acompanhado necessariamente pelo aumento do n^
vei de vida da sociedade. Por esta visão, própria daqueles tempos, o consjj
mo de energia não seria um vetor da satisfação das necessidades de energia
comercial, mas a expressão da necessidade de energia em si.

Com a descoberta da existência de certos limites físicos ao crescimento, a
partir do primeiro relatório do clube de Roma, e os choques do petróleo da
década de 70, surgiu uma nova visão da questão energética, que preconiza a
satisfação das mesmas necessidades sociais com um consumo de energia menor.
Desta forma, conservação de energia, sua utilização racional e a eficiência
energética passaram a ter destaque nas políticas energéticas de quase todos
os países.

A discussão do novo contexto energético, mundial e nacional, tardou a se
difundir no Setor Elétrico Brasileiro, que recentemente apenas, motivado
fundamentalmente pelas conhecidas dificuldades financeiras por que passa,
passou a incorporar fórmulas alternativas, como a conservação de energia,
para continuar atendendo as necessidades dos seus clientes.

A conservação da energia elétrica, a partir da criação do PROCEL, passou a
ser criticada por uns, sempre preocupados em expandir o sistema elétrico a
partir de geração hidro, e defendida com muito ardor por outros, sendo mes



mo apresentada algumas vezes como um fim em si.

Dentre as principais ações sobre a demanda, visando promover a conservação
da energia, os aspectos de custos e preços merecem destaque, pois:

- SE CORRETAMENTE UTILIZADOS - podem orientar as ações de todos os ayentes

econômicos no sentido da tão pregada racionalização energética.

- SE INCORRETAMENTE UTILIZADOS - podem gerar graves distorções nos objetj^
vos da política energética. Um bom exemplo e a "dieseilização" da frota de
transportes urbanos leves, durante a década de 80, no Brasil, como fruto ae
uma polTtica de subsídios que se concedeu ao óleo diesel, visando atender
ao transporte urbano coletivo de passageiros e de cargas.

Assim, vale destacar, qualquer medida de conservação de energia elétrica
deveria, em principio, estar plenamente incorporada ã polTtica energética
do paTs, ao planejamento nacional e setorial, sempre num horizonte de longo
prazo, pois como se sabe, Sistemas Energéticos possuem longo prazo de matii
ração de investimentos.

A proposta do trabalho é analisar os aspectos de CUSTOS E PREÇOS da energia
elétrica, dentro da visão neoclássica, enfatizando-se a percepção ao problem
ma pela clientela e pelas empresas distribuidoras na atual estrutura instj^
tucionai do sistema elétrico do paTs, considerando-se como restrição básica
o tratamento isolado de apenas um energético.

2 - A IMPORTÂNCIA DO CONHECIMENTO DA DEMANDA

A análise e previsão da quantidade de bens vendidos por uma empresa consti^
tui uma atividade fundamental no processo de tomada de decisões estratégj^
cas (investimentos, polTtica comercial) e táticas (atender a demanda com a
estrutura existente). A analise do mercado permite saber exatamente onde se
deve aprimorar o processo de planejamento, decorrentes das decisões passa_
das, e constitui-se numa base preliminar indispensável ã previsão de suas
ações futuras.

Nesse contexto geral as empresas produtoras e distribuidoras de eletriciaa



de apresentam uma característica adicional, bem conhecida do seu proauto,
que dá a tônica desta indústria: impossibilidade técnica/comercial de esto
cã-lo. Portanto, é necessário interpretar a demanda, com bastante precisão,
neste tipo de indústria, visando conservar ou utilizar a cadeia proúu
çâo-transporte-distribuição disponível, da melhor forma possível, pelo me
nor preço de venda ao consumidor final, dentro de uma confiabilidade conve
niente.

Uma dificuldade essencial, entretanto, para a indústria de eletricidade, ê
ajustar a cada momento a produção do seu parque a um consumo que varia a
todo instante. A tTtulo de exemplo dos valores extremos observados e toman
do-se o ano de 1988 por referincia no sistema de oferta sudeste, no Brasil,
a relação da maior para a menor potência demandada foi de 1 para 2 (11,2
GW, ãs 08.00h da manhã do dia 21 de fevereiro, e 22,7 GW, ãs 19:0Qh da
quinta-feira do dia 15 de setembro).

Pode-se distinguir entre estas enormes variações da demanda:

a) - uma periodicidade anual, onde o consumo varia com a estação de maneira
regular;

b) - um período semanal, onde o consumo do domingo é inferior ao do aia
útil;

c) - uma modulação diária, onde a potência não é constante ao longo do dia:
no dia de demanda máxima do ano de 1988 a maior potência observada foi
de 22,7 GW ãs 19:00h e a menor de 14,7 GW ãs 04:00 h.



FIGURA 1 - CURVAS DE CARGA DO SISTEMA SUDESTE - 1988.
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Estas características da demanda por eletricidade deveriam levar as empre
sas, caso as decisões fossem tomadas pela ótica econômica, a procurar otimj_
rar os seus parques de produção-transporte-distribuicâo em dois níveis:

a) - geração

considerando-se as diversas opções de produção, dado as várias curvas
de carga dos diferentes dias do ano e o parque existente;

b) - transmissão, repartição e distribuição

considerando a maior potência anual. Para atender ao consumidor de baî
xa Tensão, por exemplo, deve-se possuir linhas que escoem o maior v£
lor demandado, enquanto este consumidor estiver conectado ã rede.

A preocupação predominante com a demanda, ainda hoje, pelo Setor El£



tricô Brasileiro, está restrita a expansão do sistema de oferta. ^
ja-se conhecer o consumo futuro para planejar a expar-são do parque de
equipamento, sem qualquer interesse cora a forma de utilização da ene£
gia elétrica que é colocada ã disposição do cliente.

A tendência observada em muitos paTses, a partir da evolução do contex
to energético mundial, mostra a necessidade de rewer os Modelos trad|
cionais de revisão de consumo, visanao incorporar análises wais fi_
nas, detectando-se os usos finais, nos quais é consumida a energia e,
consequentemente, as razões estruturais da demanda.

A polTtica de conservação de energia, no que se refere as ações sobre
o mercado, pode ser apresentada nestes termos: se dada aemanda por el£
tricidade não e racional, porque não eliminá-la?

Entretanto, ao menos no Brasil, surge uma questão anterior, relativa
as preocupações básicas que norteiam planejamento elétrico: conhece-se
o comportamento dos clientes para orientá-los nas suas ações de utilj^
zaçao racional da energia?

Embora algumas ações tenham sido realizadas recentemente pelo setor,
algumas de iniciativas do próprio PROCEL, pode-se afirmar, sem medo de
errar, que para as concessionárias de eletricidade o consumidor é o
grande desconhecido, entretanto a primeira condição para medidas de
conservação consistentes seria a ampliado do conhecimento do uso aa
eletricidade, pelos clientes, para melhorar a orientaç?:; sobre a sua
utilização racional. (II)

3 - TEORIA DE PREÇOS DA ENERGIA E CONSERVAÇÃO

A teoria neoclãssica centra todas as suas análises sobre o problema de alo
cação ótima de recursos. Por ela o sistema de mercado determina um equiU
brio único e estável. Existe, na situação de concorrência pura e perfeita,
um sistema de preços que assegura a compatibilização dos comportamentos dos
agentes econômicos, quando agem de forma racional, na busca de seus pro



prios interesses. 0 equilíbrio se dã num ótimo, no sentido de Pareto lespé
cie de abstração teórica em que ê impossível melhorar o bem estar de um
indivTduo sem deteriorar o de outro).

Esta situação corresponde ao bem estar coletivo máximo, onde se ^
za o interesse geral como uma combinação dos interesses particulares. Algu
mas condições, entretanto, devem ser simultaneamente alcançadas para se
atingir o bem estar social máximo:

a) - preço de todos os bens devem ser igual ao seu custo marginal;

b) - todas as unidades de produção devem funcionar em fase de rendimentos
marginais decrescentes;

c) - as funções de produções das empresas e as funções de utilidades dos
consumidores devem ser perfeit?°«»nte independentes; e

d) - inexistem bens coletivos puros. (III)

A base de formação teórica dos pi ecos da ene.'giu elétrica, baseada nas con
cepções marginalistas, em um monopólio estatal, como o Setor Elétrico, furi
damenta-se na idéia do preço coiao um instrumento ativo de orientação da
demanda e alocação de recursos.

Nessa situação há a busca de um ótimo social, próximo ao ótimo de Pareto,
onde o rendimento social seja máximo para uma repartição dada de recursos,
supondo-se que exista, explicita ou implicitamente, um sistema de preços
que seja semelhante ao do mercado de concorrência purê e perfeita, visando:

a) - a livre escolha dos indivíduos;

b) - a concorrência, entre as empresas, nos setores onde ela é fisicamente
possível;

c) - a minimização do preço de venda nos setores onde a concorrência é fis2
camente possível e a venda ao custo marginal nos setores onde ela e
impossível fisicamente (monopólio natural).

Destas concepções do teorema do rendimento social máximo, de Maurice A^
lais, surge a idéia fundamental da tarifaçao ao custo marginal: o consunr[
dor deve pagar o custo real da última unidade produzida e desta forma a
demanda serã atendida pelo menor custo para a coletividade. (IV)
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A fixação dos preços da eletricidade, segundo as concepções teóricas deriva^

das dos princípios marginalistas, permite informar adequadamente aos usuã

rios sobre o custo que o seu consumo ocasiona ao sistema elétrico. Nesta sî

tuacão ele poderia escolher a solução mais vantajosa para ela e esta seria

a melhor para a sociedade. Para isto é necessário estimar, com base na e£

cassez relativa a eletricidade, o preço que deveria ser cobrado ao consumi^

dor final.

Para realizar estas estimativas de custo deve-se ter em conta, conforme

abordado no item anterior, que o consumo de eletricidade varia amplamente

durante as horas do dia e estações do ano. Existem momentos em que um aumeri

to da demanda pode ser atendida com as instalações existentes; neste caso,

o custo marginal sera o incremento de custo decorrente do aumento de uma

unidade a mais produzida, com o parque de equipamento existente e serã dito

de curto prazo.

Em outro momento a demanda pressiona a capacidade instalada do sistema, cç>

mo nas horas da ponta ou nos períodos menos chuvosos. Nestes momentos, qual_

quer aumento de carga exige investimentos adicionais nas instalações exis.

tentes, caso deseja-se manter um risco de déficit constante. Como consequen

cia a tarifa deve refletir precisamente estes novos custos, ditos de longo

prazo, incorridos pelas empresas de eletricidade para continuarem atendendo

as necessidades de seus clientes. Na realidade, dadas as características

dos sistemas elétricos, a expansão do parque produtivo das empresas não i

contTnua, mas discreta. A ampliação da capacidade instalada em geração, por

exemplo, desenvolve-se por etapas ou quando originando a variação dos cus^

tos marginais ao longo do tempo.

Caso as tarifas sejam estabelecida-, de acordo com os custos marginais de

cu>"to prazo, e isto é fundamental de ser compreendido por quem deseja cor»

sistência na conservação de eletricidade, os preços sofreriam flutuações no

tempo e dariam sinais equivocados aos usuários a respeito de suas decisões

de consumo; principalmente, quando tem que realizar investimentos, como na

aquisição de um novo forno elétrico ou a óleo combustível. Pelo lado do pro

dutor esta situação também i indesejável pois em alguns períodos ele teria

déficit financeiros e outros excedentes.

Portanto, dada a necessidade de estabilidade de preços, tanto para o consu^
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midor, quanto para o produtor e a sociedade, é necessário fixar o preço
quando o parque produtivo é Ótimo, ou seja, quando os custos marginais de
curto e longo prazo são iguais. Como conseqüência o custo marginal deve ser
calculado com base em um dado ano do planejamento em que os custos marginal
is de curto e longo prazo estão adaptados.

A conservação da energia elétrica, com relação ao aspecto de custes e pre
ços, deveria sempre estar inserida neste contexto: todo investimento que
promova a redução do consumo de energia é interessante, do ponto de vista
do rendimento social máximo, desde que o custo da kW economizado seja infe
rio- <to custo da expansão do sistema elétrico. Por este principio geral é
fácil perceber, de imediato, que os primeiros kWh conservados são de mais
fácil consecução, por analogia a lei dos rendimentos decrescentes, porém a
ubtenção efetiva da conservação é bem mais complexa: a rentabilidade e/ou
viabilidade depende fundamentalmente da taxa de atualização escolhida, e
sua percepção varia de um agente econômico a outre (cliente e produtor) e
para um mesmo agente (empresa produtora) de uma operação a outra (conservar
ou expandir).

4 - A PERCEPÇÃO DO PROBLEMA PELA CLIENTELA

0 custo do uso da energia e o referencial teórico que implicitamente é utj[
lizado pelos consumidores para a tomada de decisão para a satisfação das
suas necessidades. De uma maneira geral todas as decisões sobre o consumo
final de energia, industrial ou residencial, podem estar ligados ao calculo
econômico do custo unitário do uso. (V)

U • F • - S ~ i ~ ? # ~ onde
n

U = Custo unitário do serviço (custo do uso);

F = Custo fixo - ligado a aquisição do aparelho ou equipamento e sua
instalação;

C = Custo variável não energético - ligado a manutenção e operação do

equipamento;
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R = rendimento energético - dado por energia efetivamente utilizada/
energia dispendida;

P = preço de compra da energia - tarifa;

i = taxa de atualização;

n = vida útil do equipamento.

No cálculo do custo do uso o preço da energia è* dos parâmetros para a toma
da de decisão dos clientes para a satisfação das suas necessidades. Entram
igualmente no processo decisÕrio elementos objetivos (custo do equipamento
ou aparelho, rendimento energético etc.) e subjetivos (preferência pelo
presente, valor social atribuído aos equipamentos e t c ) . Estes elementos
modificam consideravelmente a hierarquia na tomada de decisões dos consumi^
dores frente a conservação de energia.

A formula do custo do uso como modelo de compreensão do real, permite avai
liar a influência de alguns fatores na reação dos consumidores sobre algu
mas medidas de conservação de energia. Deve-se ter em conta que esta fõrmu
Ia negligencia fatores importantes, conto a inflação (VI) que numa economia
como a brasileira, pode levar a ilusão monetária a ser um dos principais
elementos de tomada de decisão dos agentes, entretanto, é útil para anal_[
sar os principais fatores de decisão dos clientes.

A primeira distinção que poderia ser feita é sobre o tipo de uso que os
consumidores fazem da eletricidade. Os consumidores industriais e comerei^
ais a utilizam como um insumo na produção de bens e serviços, e nesta co|i
dição tendem a considerar mais o custo do uso para suas decisões de consjj
mo que os clientes que a utilizam como um bem de consumo.

Dos fatores descritos na fórmula o investimento parece ser o mais impo£
tante na tomada de decisão da clientela, frente a um novo uso da eletricj^
dade, substituição de um equipamento obsoleto per outro mais eficiente,
modificação dos seus hábitos de consumo ou processo produtivo. Neste ponto
vale lembrar que a formula de tarifas utilizada no Brasil, para os consume
dores residenciais, não contempla explicitamente a cobrança de potência,
como na maioria dos paTses europeus (VII). Sendo assim a ampliação da cair
ga, para os clientes desta categoria, ê livre, no sentido em que não ha a
preocupação formal, na sua relação com a concessionária, sobre um nove uso
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importante, em saber se ele necessita arcar com algum custo adicional para
fazer frente a" elevação da potência demandada. A eletricidade esta disponj
vel para o consumidor no montante que ele desejar, respeitando-se os lirnî
tes físicos da sua instalação, geralmente construída com bastante folga.

Esse fator, evidentemente, é combinado com outros, como a taxa de atual iza_
ção, a qual os consumidores residenciais sãu mais sensíveis, possuindo uma
preferência pelo presente maior que os demais consumidores. Para esse tipo
de cliente a taxa de atualização i mais elevada que para os industriais/c£
merciais quando realizam alguns investimentos em conservação de energia.
Aqui pesa também o conflito de interesses entre inquilino/locatário; se o
investimento for do tipo melhoria nas instalações prediais. Então, de uma
maneira geral, sistemas muito complexos de incitação ã conservação de ene£
gia devem ser evitados pois, muitas vezes, não são percebidos pelos usu£
rios.

0 aspecto pratico da percepção do preço da energia elétrica, pelos clien_
tes, pode ser observado quando se introduz um preço diferenciado, em fuji
cão da diferença de custos inerentes ao sistema elétrico.

A partir de 1982, no Brasil, as tarifas passaram a ser fixadas pelos princí
pios econômicos marginalistas para os consumidores atendidos em tensões
iguais ou superiores a 69 kV. Em função do calculo do custo econômico,
observou-se que existiam diferenças de custos no período de ponta (mais el£
vado) para o período fora de ponta. Esta diferença foi sinalizada aos consii
midores finais, sendo que parte deles reagiram posi*ivãmente ao preço dif£
renciado, deslocando parcela de seu consumo de ponta, para fora de ponta,
conforme dciisonstra a comparação da tipologia de carga, deste segmento de
mercado, dos anos de 1982 e 1987.
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FIGURA 2 - BRASIL - COMPARAÇÃO ENTRE TIPOLOGIAS DE CARGA (IX)
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2 - TIPOLOGIA DA CURVA DE CARGA DO DIA ÜTIL - 1987 (CINCO ANOS APÔS

SINAL TARIFÁRIO DIFERENCIADO)
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Esse ponto merece uma ressalva importante: o interesse e o êxito de fõrmu
Ias tarifárias de gestão de carga, que são utilizados em numerosos países,
dependem estritamente das possibilidades que dispõem os clientes, segundo
a utilização que dão a eletricidade, de modificar o perfil do seu consu
mo (X). Esta modificação pode ser obtida deslocando-se determinados cons^j
mos para períodos em que a eletricidade e mais barata para a coletividade e
isto sõ pode ser obtido através do cálculo do custo econômico.

Esse exemplo procura demonstrar que a modificação do perfil do consumo do
cliente esta fortemente associado ao preço da eletricidade, sem o que, em
função da sua perda de comodidade, ele não modificara os seus hábitos de
consumo. Sabe-se que o efeito preço não é desprezível e constitui-se mesmo
numa das poucas variáveis que afetam o consumo que podem propiciar o contro
le da carga a ser atendida pelas empresas.

A tarefa de gestão de carga, com a difusão da eletrônica aplicada ãs técnj[
cas de medição, devera propiciar meios eficazes de conservação de energia,
mas a incitação da clientela a participar do processo passa necessariamente
pelas formulas tarifárias e financeiras fundamentadas na lógica do mercado.

5 - A PERCEPÇÃO DO PROBLEMA PELAS DISTRIBUIDORAS

0 fornecimento de energia elétrica é um serviço de custo crescente ao longo
da cadeia, produção - transporte - distribuição. Na medida em que o nível
de tensão decresce mais equipamentos são adicionados, novas estruturas de
operação e manutenção são necessárias. 0 nível de tensão de entrega caracte_
riza bem a elaboração do produto final entregue ao cliente - quanto menor,
maior o custo a ele associado.

0 custo marginal de um cliente qualquer é o resultado de sua responsabiliza
de nos custos de desenvolvimento de capacidade dos diversos elementos que
compõem o sistema elétrico situados a montante do seu ponto de conexão e do
custo de energia produzida em função do seu consumo. Nele o componente de
capacidade depende da coincidência entre a sua demanda máxima e as demandas
máximas dos elementos que definem esses custos, enquanto o componente de
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energia i diretamente proporcional ao consumo do cliente. (XI)

0 custo marginal de um consumidor de baixa tensão, por exemplo, será con£
ti tin do pelo somatório do custo de capacidade que ele imputa em toda a
cadeia do sistema (produção + interconexão + repartição + distribuição em
média tensão + distribuição em baixa tensão), mais o custo de energia ce
produção e interconexão, acrescido cas perdas, desde a produção ati a ba^
xa tensão.

Desta forma, o custo para atender a um determinado cliente depende, primei^
ramente, do seu ponto de conexão a rede elétrica (nível de tensão), tipo de
rede que o atende (aérea ou subterrânea), das suas caracterTsticas ae carga
cotejadas com as do sistema elétrico e da taxa de atualização utilizada no
calculo dos custos.



FIGURA 3 - PRINCIPIO DO CALCULO DOS CUSTOS MARGINAIS
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Fonte: DNAEE/DARE6

A metodologia de calculo dos custos marginais que é utilizada por diversos
países não contempla a destinação ou uso de uma determinada carga elétrica
pelo cliente. O custo de atender um consumidor em determinado posto tarifa
rio, em um dado nTvel de tensão, ê o custo de atender a um kW suplementar
independente deste kW ser utilizado para aquecimento ou lazer. O custo ao
cliente, para o sistema elétrico, é função da sua curva de carga agregada
(somatório das curvas de cada uso), pois não existe fisicamente no sistema
elétrico uma curva que seja a curva de todos os chuveiros, por exemplo.



Como a concessionária poderia então analisar do por.to de vista do cálculo
do custo econômico o benefício de uma dada medida de conservação de ene£
gia? (XII)

Dada as diferenças de custo no sistema, entre capacidade e energia, cada me
dida de conservação deve ser avaliada, para efeito do calculo da redução
de custo, separadamente, pois cada uma pode representar maior ou Menor redu
ção na necessidade de investimento.

Supondo, por exemplo, um programa que contemple a substituição gradativa
de lâmpadas incandescentes por lâmpadas fluorescentes, reduza hipoteticameri
te, até 1993, em 10% a demanda de ponta do residencial, ou 300 mW, haveria
uma economia anual de energia de 1100 GWh, porém a forma da curva de carga
dos consumidores residenciais (do ponto de vista de custos) continuaria pra
ticamente a mesma, não alterando a estrutura de custos destes clientes, p£
is a metodologia se baseia no cálculo de custos probabilTsticos de um clien
te típico. Mas a economia de custos, para o caso do Sistema Elétrico Brasj^
leiro, onde há diferenças de custos de ponta e fora da ponta, poderia ser
calculada da seguinte forma:

EA = CCP* 12 + CCF* PRF* 12 + CEP* EACP + CEF* EACF, onde:

EA = ECONOMIA ANUAL DE CUSTOS

CCP = CUSTO DE CAPACIDADE DE PONTA

PRP = POTÊNCIA REDUZIDA NA PONTA

12 = MESES DO ANO

CCF = CUSTO DE CAPACIDADE FORA DE PONTA

PRF = POTÊNCIA REDUZIDA FORA DE PONTA

CEP = CUSTO DE ENERGIA DE PONTA

EACP = ENERGIA ANUAL CONSERVADA NA PONTA

CEF = CUSTO DE ENERGIA FORA DE PONTA

EACF = ENERGIA ANUAL CONSERVADA FORA DE PONTA
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0 esquema abaixo representa a economia de custos ao longo do tempo
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Supondo que a substituição das limpadas seja feita em quatro anos,

a.a., as economias serão então crescentes, neste perTodo, e as despesas com

a substituição serão parceladas. Considerando-se as limpadas com quatro

anos de vida útil, para simplificação, no quinto ano tem-se que renovar as

que foram substituídas no primeiro ano, o mesmo ocorrendo nos anos seguin

tes. Note-se que a partir do quarto ano ter-se-a uma série anual uniforme

perpétua de economia de custos, onde o valor atual será dado por:

VAEA = • 4 -!£!-:.?>- + ±£---§2. onde
n - 1 M + O i (1 + D

i = TAXA DE DESCONTO

n = ANOS

C - ECONOMIA DE CUSTOS (59 ANO EM DIANTE)

Cn = ECONOMIA DE CUSTOS (4 PRIMEIROS ANOS)

De posse do valor atual das economias de custos pode-se obter a economia

de investimentos:

VAEA
El = onde

( 1 + OYM + D)

C = CUSTO

I = INVESTIMENTO

OYM = OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

D = DEPRECIAÇÃO
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No Brasil, entretanto, existe por um lado um conflito de interesses, no sis_
tema de oferta, entre empresas distribuidoras e geradoras, que desestimula
o engajamento das primeiras numa política de conservação de energia, defini^
da no âmbito federal, mesmo que apresente vantagens empresarial, devido a
compra de blocos de energia, em contratos de longo prazo, das supriaoras
regionais.

A proposta de uma nova tarifa para o suprimento, baseada nos princípios eco
nomicos marginalistas, procura corrigir esta distorção, ao repassar as van
tagens obtidas pelo Sistema Elétrico, decorrentes da pratica do custo econõ
mico, tambim as empresas distribuidoras. Por outro lado a cultura predomi^
nante na distribuição ainda está associada ã exparsão da oferta, influencia^
da por aspectos políticos locais, para a demanda que vier. 0 calculo do cus_
to econômico da conservação e os seus efeitos positivos para a empresa e
sociedade não é objeto de análise pelo planejamento das empresas - toda vj_
são e financeira, curta e de curto prazo

Esses aspectos requeririam uma discussão bem mais ampla sobre o papel dos
demais atores, notadamente o Estado, num modelo energético conservacionis_
ta, bem como a necessidade do estabelecimento de uma política tarifária efe
tiva de incentivos aos consumidores e produtores a conservação. Um novo mo
delo institucional do Setor, que respeite a lógica de mercado, poderá num
curto espaço de tempo, resolver estas e outras questões.

6 - CONCLUSÃO

Nos últimos dez anos a política de preços predominante no Setor Elétrico
Brasileiro foi marcada pelo arrocho tarifário, promovido pelo Governo, vj[
sando conter a inflação.

A inflação não acabou e a política fracassou, trazendo como conseqüência o
estímulo excessivo ã demanda de energia, que para ser atendida, requereu um
grande esforço de toda a sociedade brasileira na expansão do sistema ae
oferta. Por outro lado o próprio arranjo institucional do setor não estimu
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la o aumento da produtividade das empresas componentes do setor.

Na década de 90, o aumento do preço da eletricidade parece ser o cenário
mais provável para o Setor Flêtrico Brasileiro, mesmo num novo e inevitável
quadro institucional, principalmente se se considera a incorporação dos eus,
tos ambientais aos novos empreendimentos e a crescente dificuldade finance^
ra das empresas.

Nessa situação os consumidores, por um lado exercerão uma grande pressão
na empresas de eletricidade e no Estado para aumentar sua eficiincia na
prestação de serviço. Por outro lado, buscarão fórmulas, pois o mercado
sempre se adequa, para continuarem satisfazendo suas necessidades de ener
gia.

A polTtica de preços deve ser clara e refletir, da melhor forma possível,
as atitudes dos atores envolvidos, para que haja a esperada racionalização
no uso da eletricidade.

A fixação eficiente de preços e a conservação de nergia impõem a adoção de
tarifas que reflitam, tanto em nTvel como em estrutura, os custos, sern o
que, qualquer programa de conservação de energia não terá êxito.

0 papel do Estado na fixação de uma polTtica de preços que reflita efetiva^
mente os custos parece ser de fundamental importância para o uso racional
da energia. A polTtica de preços deveria contemplar um incentivo a consejr
vação da energia elétrica sempre que do ponto de vista do rendimento social
máximo esta polTtica seja vantajosa.

Mesmo as medidas administrativas, como as de regulamentação, notadamente no
estabelecimento de novas normas, como a contenção do consumo por aparelho
e novos critérios de edificação, devem procurar incorporar aspectos de n«r
cado, ficando a restrição ao uso por conta de impostos e taxas aos usuãrj_
os/consumidores.

0 caso do chuveiro elétrico "é um exemplo da situação em que o mercado cor»

sumidor consegue se arranjar para conseguir acesso a um uso que seria ina

cessTvel de outra maneira(XVI)", e a reação dos consumidores a tarifa horo-
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sazonal, descrita no item 4, parecem demonstrar que o sistema de demanda
acaba se ajustando ao preço.

A conhecida supermotorização das usinas, na década de 70, no Setor Elétrico
Brasileiro, parece ser um reflexo do sinal tarifário distorcido que foi pa£
sado aos agentes produtores, naquela época, pelas regras de alocação de
custos de energia e potência.

Uma polTtica energética que considerasse a conservação da energia, partly
cularmente a elétrica, como um dos seus objetivos deveria para ser cons^s
tente e operacional levar em consideração ao menos os dois aspectos descry
tos abaixo:

a) - existência do planejamento energético nacional consistente, subordina^
do a um Plano Global de Desenvolvimento;

b) - qualquer proposta de preços, subsídios, bônus e toda a parafernália
incorporada com o título de tarifas e incentivos, deve ser sempre pen̂
sada no horizonte de longo prazo, sempre inserida numa polTtica de
preços que respeite a lógica do mercado e os custos das empresas de
eletricidade.
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