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RESUC

A gerência pelo lado da demanda consiste no planejamen-
to « implantação de program» por parte da concessioná-
ria de energia elétrica visando influenciar o uso da
eletricidade pelos consunldons, de fonna a produzir
alterações desejadas na magnitude e na forma da curva
de carga do sistema.

Estas alterações precisam ser traduzidas em custos e
benefícios, de forma a se comparar seus efeitos coro os
de outras alternativas. Inclusive alternativas pelo la-
do da oferta.

Estes custos e benefícios, recaem diferentencnte sobre
os diversos grupos da sociadariB, fazendo oon que exis-
tam diferentes critérios para se julgar a atratividade
dos programas. Estes grupos incluem a concessionária,
os consumidores participantes dos programas, os consu-
mdores nãc-participantes e a sociedade cano um todo.

Adicionalmente, devido ã asosser de fontes energéticas
viáveis tacnologicamente, com custos e impactos amblen-
tais reduzidos, esta estratégia leva a acentuados
acréscimos do custo marginal de geração elétrica, com

íüentes aumentos das tarifas de eletricidade, bem

Neste trabalho serão abordadas as diversas oomponentes
dos custos e dos benefícios econômicos de programas de
gerência pelo lado da demanda a estes diversos grupos.

Adicionalmente, serão discutidos os critérios de julga-
mento de programas de gerência pelo lado de demanda
adotados por concessionárias norte-americanas, tais co-
mo o critério de mmimlzação dos requisitos de receita
da concessionária, o critério do consumidor não-parti-
cipante e ojtros.

Finalmente, serão apresentados exemplos numéricos que
permitirão consolidar os concsutos e os critérios de
julgamento discutidos.

1.0

0 crescimento da demanda de eletricidade de um parque
consumidor pode ser atendido pela concessionária por
melo de duas estratégias distintas. A primeira consiste
na atuação pelo lado da oferta de eletricidade, através
do acréscimo de rapaririarie geradora futura.

Devido ao nédlo a longo prazo necessário para a implan-
tação de alternativas de geração, a estratégia de atua-
ção pelo lado da oferta deve ser seguida HBSID por con-
cessionárias que tenham excesso presente de capacidade,
mas que antevésm vm crescimento ds demanda, exigindo um
plansHumnto detalhado cujas previsões nem sempre se
realizam no futuro.

cano a aportes de recursos financeiros elevados que po-
deriam ser direcionados a outros setores carentes de
capital. No Br&sil, por exemplo, para atender a um de-
manda projetada de 668,8 TWh, atreves de um capacidade
lnstaJada de 160 GW, para o ano 2010, estlma-ea que,
entre 1987 e 1996, serão necessários investimentos de
cerca de (6$ 70 bilhões de dólares para um incremento
total de cerca de 24 Of (1)', ou se]a, aproximadamente
ratade da divida externa brasileira e equivalente a
mais de 3,5 vwzes o investimento total da usina de
Italpú com 12,6 O*.

A segunda estratégia a ser adotada consiste na atuação
da concessionária pelo lado da demanda, através de pro-
gramas de gerência pelo lado da demanda, cem a finali-
dade de, por exemplo, reduzir o crescimento da carga,
deslocar a carga para fora do horário de pico, conser-
var energia, retardar a implantação de fontes geradoras
adicionais, ou melhorar a eficiência operativa do s i s -

A gerência pelo lado da demanda consiste no planejamen-
to e implementação de una série de atividades por parte
da concessionária de eletricidade que tan por flnalida-
ds influenciar o uso de eletricidade pelos consumido-
res, de forma a produzir nudanças desejadas na magnitu-
de e na forma da curva de carga do sistema da conces-
sionária. Através da geiência pelo lado da demanda, a
concessionária pode oferecer aos consumidores um gama
variada de alternativas para reduzir ou ausentar a car-
ga durante determinados rftrfr̂ V?̂  do ^*m ou durante um
estação ou un ano.

A gerência pelo lado da demanda inclui apsnas aquelas
atividades que envolvam intervenção deliberada da con-
cessionária no mercado consumidor. Neste enfoque não
são, portanto, consideradas como gerência pelo lado da
demanda, a adoção de medidas autônomas por parte dos
consumidores ou, nesmo, aa ações de órgãos governamen-
tais independentes da participação das concessionárias.
Apesar de influírem no consumo de eletricidade e na
forma da curva de cara , estas medidas ou ações inde-
pendentes nem sempre levwn a uma operação economicamen-
te m i s eficiente do sistema da concesslonán*, can be-
nefícios para todos os setores da socisdads. Por outro
lado, são considerados cano gerência pelo lado da de-
sanda os programas da concessionária qua promove», por
ejanplo, a implantação pelos oonsunidores da alternati-
vas da conservação, através da incentivos, campanhas,
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sisteoes carirários, ou CHATOS métodos de implainentação
de alternativas, e que estejam inseridos no planejanen-
to da conaessionária.

Otxro importante aspecto do aonaeito da gerência ps Io
lado da dsnanda é a existência de una relação, direta
ou indireta, entre a concessionária e o oonsxitudor. A
concessionária projeta e oferece os programas, nas a
decisão final de sua adoção deve sempre partir dos con-
sumidores. Agòes mandatárias, portanto, estão excluídas
da definição de gerência pelo lado da demanda.

A natureza dos programas de gerência pelo lado da de-
manda dqaende dos objetives operacional* estabelecidos
pela concBssionária rs aontsxto de smi plansjanento es-
tratégico. Alguns exemplos da objetivos operacionais de
interesse da concessionária incluam:

Melhoria do fluxo de caixa da concessionária.

. Redução da utilização de combustíveis críticos.

. Redução ou adiamento de investimentos necessários à
expansão dos sistemas de geração, transmissão e dis-
tribuição.

. Redução ou manutenção dos custos da eletricidade.

. Aunentc da receita ou das venda» aa concessionária
sem aunento do custo da eletricidade.

. Assistência aos consumidores para o uso mais e f i -
ciente de eletricidade.

. Redução do risco resultante de investimentos em vá-
rias alternativas diferentes.

. Aunento da flexibilidade operacional, e da confiabi-
lidade do sistema.

. Redução das tarifas através da alocação mais e f i -
ciente das unidades geradoras existentes e planeja-
das.

. Atendimento a restrições e normas regulatórias.

. Mininuzaçàb de impactos ambientais.

. Melhoria da Imagem da concessionária junto aos oon-
s atado res, utilizando os programas como instrumentos
de relações públicas.

Estes objetivos operacionais podem ser traduzidos an
estratégias de alterações da curva de carga que carac-
terizem os «pactos potenciais dos programas de gerên-
cia pelo lado da demanda. A Figura 1 ilustra alguns
exemplos típicos de possíveis alterações da curva de
carga utilizadas por concessionárias norte-americanas.

Cano pode ser verificado através da Figura 1, a gerên-
cia pelo lado da demanda não visa puramente a conserva-
ção de energia ou a redução do pico de demanda. Cbrao
ilustrado na Figura 1, apenas duas alterações da curva
de carga (corte de pico e conservação estratégica) tem
estas finalidades. As demais alterações têm o objetivo
de alcançar una operação mais eficiente do sistema ins-
talado e planejado (sob o ponto de vista econômico e de
engenharia), mas não levam necessariamente a una redu-
ção de consumo. A estratégia de deslocamento de carga,
que visa aunentar o fator de carga do sistema, a ser
obtida, por exemplo, através da utilização de aquecedo-
res elétricos de acumulação de água (boilers) em subs-
tituição a chuveiros elétricos, pode inclusive resultar
em um ligeiro aunento do consumo de eletricidade. Ms
entanto, para um sistema predominantemente hidroelétri-
co, onde os custos fixos são relevantes, esta estraté-
gia pode trazer una operação mais eficiente do sistema
e uns redução da tarifa média de geração.

Algunas dessas estratégias foram ou vêm sendo aplicadas
no Brasil com relativo sucesso. Orno alguns exemplos,
pode-se citar o incentivo á eletroternua, no passado,
através do program BSD - Energi* Garantida por Tampo
Determinado, os programs ds conservação de energia ou

de redução de desanda lntroi-jzidos pelo
m*»v| • - Programa Nar-iraal de Oonservaçào de Energia
Elétrica (embora algumas desses procramas estejam fora
do controle direto das concessionárias) e os vários
sistemas tarifários roro-sazonais (tarifas azul e ver-
de) crrrentenente utilizadas.

As estratégias de gerência pelo lado da demanda podem
ser elaboradas e Implementadas t-anrft p ^ ] ^ conosssionâ—
rias geradoras como pelas distribuidoras. No caso da
geração e da distribuição serem escutadas por diferen-
tes concessionárias ou no caso da sistemas interligados
npwnmYis por diferentes mnr»^«<«-ipflflw. é necessário
que haja una ação conjunta das várias partas para e la-
borar as estratégias, de forma que não haja efeitos ne-
gativos a nenhum dos sistemas envolvidos.

As alternativas para implantação da gerência pelo lado
da demanda incluem diversas medidas, como, por exemplo,
sistemas tarifários diferenciados, programas eduoati-
vos, auditorias energéticas, ou opções tecnológicas.

Apesar das alternativas de gerência, pelo lado da deman-
da não representarem una solução permanente para evitar
roves adições de capar Idade, elas podem permitir qui
una dada canaririart» satisfaça á necessidade de um núne-
ro maior de consunldores. Por terem características mo-
dulares, elas possibilitam às concessionárias atender
pequenos incrementos de demanda, com reduzido teapo de
implantação e concentração de capital. Adicionalmente,
as alternativas apresentam impactos anblentais reduzi-
dos e ausência de barreiras regulatórias e de localiza-
ção.

2.0 ANftJS CE CUSTOS E BNEFlCJOS

Una vez que o objetivo primário de una dada alternativa
de gerência pelo lado da demanda é produzir alterações
na curva de carga da concessionária, estas alterações
de gerência pelo lado da demanda é produzir alterações
na curva de carga da concessionária, estas alterações
precisam ser traduzidas em custos e benefícios, de for-
ma a se comparar seus efeitos com os de outras alterna-
tivas, inclusive alternativas paio lado da oferta.

Existe una diferença fundamental entre as análises de
custos e benefícios de alternativas de oferta e de de-
manda, ftsr exemplo, enquanto um programa de implantação
de alternativas de oferta cam custo mínimo implica tan-
bám em una minimizaçáo do aumento ri" tarifas 'Vff con-
sumidores, o mesmo nem senpre é válido quando se consi-
dera alternativas pelo lado da demanda. Isto decorre do
fat. de que os custos e benefícios diretamente associa-
dos á implantação de alternativas ds gerência pelo lado
da (jpmnnrfei recaem diferentemente sobre os diversos gru-
pas da sociedade ( l ) , fazendo cem que existam tanbém
diferentes critérios para julgar a atratividade das a l -
ternativas. Estes grupos incluem a concessionária, os
consumidores participantes do programa de implantação,
os consumidores nãb-participantes e a sociedade cano um
todo*

Algumas alternativas, por exemplo, podem envolver cus-
tos para a concessionária superiores ao custo marginal
ds fornecimento de eletricidade, não sendo, portanto,
atrativas sob o ponto de vista da *™'\+***tt oorno um to-
do, nas o sendo sob o ponto de vista dos aonsumlcbres
participantes que recebon incentivos. Par outro lado,
outras alternativas podem ser atrativas para a socieda-
de como on todo, nas não para os consumidores partici-
pantes. Estes consumidores podem possuir critérios de
investimento mais rigorosos que os da sociedade, cano
tempo de retorno mais curto, que irão excluir investl-
mntos que não atendam a estes critérios.

(-) Neste enfoque nao sao considerados custos e be-
neflclos indiretos ou não monetários, como, por
exemplo, impactos anblentais ou geração de em-
pregos, que irão recair sobre diferentes grupos
da tocmrtatle.
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Devido ã possibilidade destes diferentes mpactos, neic
toda atividade de gerência pelo lado da demanda distri-
bui, portanto, seus custos e benefícios igualmente en-
tre os diversos grupos envolvidos. Apesar da distribui-
ção de custos e benefícios ser una consideração impor-
tante na elaboração de programas de gerência pelo lado
da demanda, não cabe à análise de custos e benefícios a
tarefa de julgar qual melhor forma de distribuição, de-
vendo esta atribuição ser deixada aos tocadores de de-
cisão. Cabe, entretanto, ã análise de custos e benefí-
cios determinar a magnitude e as incidências dos impac-
tos das alternativas sobre os diversos grupos para au-
xiliar o processo de decisão.

Una vez que a incidência de custos e benefícios a cada
grupo de interesse mXm^ an dlxJersntss pontos no tas-
po, é necessária a utilização de fluxos de caixa des-
contados para ccmparar os_impactos das alternativas om
um mesma base. A instalação de '«^p»^»f rm»<« eficien-
tes, por example, resulta em un custo Imediato para o
consumidor, mas seus benefícios só serão mansaInamf
auferidos através da redução de suas contas da e le tr i -
cidade.

Apesar de vários critérios de analisa de investimentos
poderem ser utilizados na comparação da custos e bene-
fícios, tais cano do tare» de retorno ou da taxa inter-
na de retorno, o snprego do método do valor presente
LiquiJo tan encontrado maior receptividade, por esta
método, todos os custos e benefícios relativos a un da-
do grupo são descontados pela taxa da desconto do gru-
po. 0 valer presente dos benefícios são, então, sub-
traídos do valor presente dos custos. Un resultado po-
sitivo indica qua a taxa de retorno da alternativa é
naior que a taxa de desconto do grupo e que a alterna-
tiva é econômica para o grupo.

A utilização de fluxos de caixa descontados requer por-
tanto a determinação da taxa de iesoonto da cada un
dos grupos. Para a concessionária é razoável se u t i l i -
zar a própria taxa empregada nas suas demais avaliações
econômicas.

Para a sociedade, entretanto, existem diferentes cor-
rentes sobre o valor da taxa de desconto a ser uti l iza-
do nas decisões sobre investimentos coletivos. Discus-
sões sobre estas correntes podam ser encontradas na l i -
teratura especializada (ex. referência 3).

Para cs consumidores, devido ao fato de haver un grande
r.únero de membros individuais, a determinação da taxa
ie desconto para este grupo requer una representação da
variação da taxa de desconto, usando para isso una dis-
txirjuição para cada classe de consunldor (ex. residen-
cial , conercial e industrial) A distribuição para cada
classe de consunldor pode ser inferida através de le-
vantamentos e métodos econométricôs.

2.1 impactos de programas de gerenciamento pelo la-
do da dana neta

2.1.1 inpacMS à Concessionária

5ob a perspectiva da concessionária, os impactos econô-
micos de una dada alternativa dB gerência pelo lado da
demanda podem ser determinados can base nas alterações
de sus receita. Os benefícios consistam na redução dos
requisitos de receita para cobrir as despesas de supri-
mento de energia e de atendimento á demanda evitadas
através da implantação da alternativa. Em geral, estas
despesas são representadas pelos custos marginais de
iupnmento de energia e da capacidade. Os custos para a
concessionária correspondem ao jumento dos seus requi-
sitos vie receita para cobrir novos custos marginais de
•energia e capacidade, quando for o caso, mais as despe-
sas decorrente» da implantação da alternativa, tais CO-
TO custos de planejamento e administração dB programas,
incentivos, etc.

Além dos impactos econômicos existam também outros fa-
tores qia devam ser considerados pela concessionária,
pelo manos qualitativamente, na analisa d» custos e be-
nefícios incluindo:

• Melhoria do fluxo de caixa da conaessionárla.

. Redução da necessidace de aonbustivels críticos.

. Redução do risco de investimentos an diversas tecno-
logias de geração.

. Aumento/Redução da confiabilidade e flexibilidade do
sistema.

. Melhora na relação concessj

de

idor.

. Atendimento a normas governamentais.

2.1.2 Impactos ao oonsumidor participants

Os custos que recaem sobra o consumidor participante
Incluem sau investimento na aquisição • <Tt?n»'»ff*n da
alternativa e as despesas decorrentes da sua qparaçio e
muutanção* Os hanericlos são xspntsBn^adDs r^la redu-
ção nas suas contas ds eletricidade mais os incentivos
financeiros recebidos da oonoessionârla para a adoção
da alternativa.

Bclstem tarabón fatores não econômicos, positivas e ne-
gativos, que podam influenciar na decisão do consumi-
dor, mas que não são facilmente quantif icáveis na ana-
lisa. Ewnplos destes fatores incluam:

. Inconveniência da instalação e manutenção da alter-
nativa.

. Rlsoo de não obter retorno do Investimento.

. Risco da alternativa não operar adequadamente.

. Aspiração an participar de atividades dirigidas ao
uso racional de recursos energéticos e cem reduzidos
impactos ambientais.

2.1.3 Impactos ao consunldor nãb-partlcioante

Os impactos de uma dada alternativa sobre o consumidor
não-participante são refletidos diretamente nas suas
tarifas de eletricidade. Neste caso, os benefícios do
consumidor serão iguais aos da concessionária, uns vez
que estes serão repassados a todos os consumidores cano
jn aumento evitado ou una redução das tarifas.

Os custos para o consunldor náb-partlcipante, per sua
\GZ, serão iguais aos custos para concessionária mais o
valor da "perda de receita" da concessionária decorren-
te da implantação da alternativa, que é aproximada pelo
produto das vendas da concessionária pelas tarifas de
aiergia e demanda da classe do consusldor participante
considerado. Esta "parda de receita" ocorre toda vez
que a implantação da alternativa resultar em una redu-
ção nas vendas da concessionária.

2.1.4 Impactos a todos os oonsunidores

Considerando todos os consumidores atendidos pela con-
cessionária cano um grupo, os custos da implantação da
alcernativa serão os custos para a ccnoasslonána (ex-
cluindo cs incentivos) msis os custos para os consumi-
dores participantes. Os benefícios serão represtntados
pelos benefícios da concessionária. Nesta caso, não é
considerada a "perda de receita" resultante da redução
nas vendas da conoasslonárla, una vez qut ela é apenas
transferida dos consumidores não-particlpantes para os
participantes cone una redução nos seus gastos com
enerçia.

2.1.5 Ippactos ã sociedade

Sob o ponto de vista da sociedade, os oenefíclos serão
iguais aos da concessionária mala quaisquer benefícios
externos resultantes do pioijiaua. Simultantamants, seu.»
custos serão dados pelos custos para a ccnoassloná-
ria(excluindo cs incentivos) « para os consumidores
participantes mais quaisquer custos externos. Ettas im-
pactos externos inclusa, por axaaplo, redução do uso da
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combustíveis nobres, redução de impactos ambientais,
geração/sedução de empregos, efeitos na balança de pa-
gamento, na segurança iwinnfrt e na taxa de inflação,
etc . Note que na ausência de útpactos externos, os im-
pactos à sociedade e a todos os participantes serão

3.0 XSSTJE1S CRITÉPIOS CE CECXSfiO

Oano mencionado anteriormente, a seleção de al ternat i -
vas de gerência pelo lado da demanda deve abordar d i -
versos critérios de julgamento. A seguir são apresenta-
dos alg.xis critérios iit-ni7artna par aonoMslonsrlas e
órgãos regulai jrios norte-americanos (4,5) .

Critério de mlnlmlzacáo dos requisitos d» re -
oelta da concessionária

3.1

Este critério estabelece que os custos pare a
slonária resultantes da alternative di gerência pelo
lado da desanda não devem t f t i l er os custos qua decor-
reriam caso a alternativa não fosss iir 11 Irada.

De acordo cem este cr i tér io , a implantação da alterna-
tiva deve representar una opção de custo para a conces-
sionária. Este critério serve tanto para caapsracces di
alternativas de gerencia entre s i , coso para coopera-
ções cem alternativas pelo lado da oferta. Este e um
critério a ser considerado, por «amplo, no ffcasll, on-
de as concessionárias, por serem ea sua grande maioria
públicas, têm oumo objetivo a prestação de serviços a
um custo mínimo.

de <i'»wfnĵ -5r» do setor comercial por outro m»i« e f i -
ciente. Os dados relativos aos custos marginals e ã ta-
rifas juntamente com os impactos do programa, do s i s t e -
ma da conaessionãria estão apresentados na Tabela 1.

Ccnsidera-se que o programa trará uma redução de deman-
da para o consumidor de 10 Ml durante o horário de pico
e de 5 MI fora deste horário. O tempo médio de ut i l iza-
ção do sistema de iluminação durante o horário de pico
é de 3 horas e fora deste horário ê de 6 horas, o que

7.800 kWh por participante em cada um destes horários,
considerando S dias úteis por semana.

O KKOui.aua terá una duração de 4 anos, com uma previsão
da 300 participantes, obtida através de una projeção de
rarrartn; S0 ingressariam no HIJIJISJBS no primeiro ano,
75 no segunda ano, 100 no terceiro ano e_75 no quarto

BLSCnsVDssk u f t UUB^yEsssCémiO tt QQnALuftJbSSk^sAA vida útil do
3

para a alonãrla é considerado
tS9 30.000/ano. Este custo Inclui a promoção

• a administração da tcoufaa. Inicialmente não se con-
sidera qualquer incentivo aos aonsuddores participan-
tes . O custo para cada consumidor participants é consi-
derado como sendo 05$ 3.000 e cobra a compra e a insta-
lação da novo

3.2 Critério do partlrip^nte

Este critério é aplicado cem o objetivo de determinar o
minims valor do incentivo que deve ser oferecido ao
consumidor participante.

De aaordo cem este critério, a « « W H » para o consumi-
dor participante decorrente do uso da alternativa mais
o inoentivo recebido deve exceder os custos de Investi-
mento e de operação e manutenção que recaiam sobre ele.
Caso isto não ocorra, provavelmente não haverá nenhum
participante no program.

3.3 Critério de minimlzaçáo das tarifas

Este critério, também chamado critério do consumidor
náo-participante, visa proteger os consumidores deste
,-rupo que, muitas vezas, não possuem acesso aos progra-
mas da conasslonária ou ]á adotaram as alternativas
anteriormente à implantação do

Este critério estabelece que as tarifas não devam au-
mentar além do valor que elas teriam na ausência da im-
plantação da alternativa.

3.4 Critério de todos os participantes

Este critério visa garantir que o custo total aos con-
sumidores (participantes e náo-particlpantes) do s i s te -
ma de concessionária deve ser inferior àquele que de-
correria na ausência da alternativa.

3.4.1 Critério social

Este critério estabelece que os benefícios sociais do
programa devem exceder seus custos, ande beneficies e
custos incluem também aqueles externos ao sistema da
concessionária.

4.0 EHXPL0 DE APLICADO DA ANALISE DE CUSTOS E S -

ícriaos
Cam a finalidade de fixar os conceitos apresentados an-
teriormente, este item apresenta um exemplo simplifica-
do de aplicação da análise custo-beneflcio.

0 exflnplo ilustrativo considera vn programa de conser-
vação ds energia que promova a subscituiçáo do sistema

Oano hipótese sjjnpilfirwriora considera-se a taxa de
desconto de todos as grupos da sociedade como sendo nu-
la.

A tabela 2 apresenta os resultados obtidos para os cus-
tos e benefícios distribuídos aos diversos grupos da
ax-larVtde. Da acordo com estas resultados, a concessio-
nária terá una redução de aproximadamente 159 1,5 mi-
lhões em seus custos de produção de eletricidade a par-
t i r da redução de suas T J T ' ' * " ' * M ds geração e de ca-
pacidade, a um custo de apenas CE* 120 mil. Este pro-
gram, portanto, representa uma alternativa de mínimo
custo para a concessionária e atende ao critério de re-
dução dos requisitos ds receita da concessionária.

Rara cs consumidores não participantes, o programa tam-
bém é vantajoso. Os US$ 1,5 milhões economizados pela
concessionária em energia e capacidade cobrem os custos
do .rouiaiua de IBS 120 mil mais a perda de receita de
US$ 586,4 mil, resultante da redução das vendas de
energia e demanda aos consumidores participantes. Isto
resulta em un beneficio liquido de aproximadamente USS
792 mil, que levará a una redução de tarifa. Se a venda
total da energia for, por exemplo, de 79,2 GWh, esta
redução será de nerca de USÍ 0,010/MJh. Este programa,
portanto, atende ^Tt^r ao critério de mlnlmizaçáo ^ f
tarifas.

Sob a perspectiva ds todos os participantes, o programa
ê também atrativo. Os benefícios de cerca de
(E$ 1,3 milhões ultrapassam a sana dos cuitos para a
concessionária e para os consumidores participantes, o
troai « a , portanto, minimiza os custos dos serviços do
sistema da concessionária e atende ao critério de todos
os participantes.

O pvouiama falha, no entanto, no atendimento ao crité-
rio dos consumidores participantes. A redução das can-
tas de eletricidade destes consumidores não é suficien-
te para compensar os seus dispêndlos com o novo s iste-
ma. Baseado neste fato, a concessionária talvez não
consiga nenhum participante neste programa, e a hipóte-
se de participação de 300 consumidores é, portanto,
discutível.

Una form da concessionária promover a participação dos
consumidores seria através do pagamento de incentivos.
De acordo com a Tabela 2, para atender o critério do
consumidor participante, o valor do incentivo deve ser
no mínimo de UB$ 313,7 mil, o que corresponde a cerca
de IBf 1.046 para cada um dos 300 participantes.

O «xiso valor que poda ser dado como incentivo será
aquele qua não viole o critério do consumidor não par-
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cicipance. Este valor seria de US$ 792 mil, ou aproxi-
aadamente LSS 2.640 por participante.

Esta análise estabelece, portanto, os tetos mínimo e
máximo para o valor do incentivo, que são 15$ 1.046 e
ISS 2.640, respectivamente.

Se o proçrana não tem o objetivo de reduzir as tarifas,
aas não deseja, por outro lado, elevá-las, a concessio-
nária poderá oferecer o teto máximo do incentivo oono
forma de promoção. A Tateia 3 apresenta os resultados
para a situação em que o incentivo de US9 2.640 é ofe-
recido.

Neata nova situação, os requisito» de reoeita da
cessionária sofres um elevação, para cobrir os gastos
con o incentivo, nas is to não afeta a conclusão ante-
rior.

Os custos a benefícios para todos oi participantes não
são afetados, pais houve somente una transferencia dos
incentivos da concessionária para o* consumidores par-
ticipantes.

Os consumidores não participantes perder» a vantagem
da redução das tarifas, mas não foram penalizados can
neniun acréscimo das mearas.

Finalmente, para os consumidores participantes, será
vantajoso a adoção rio novo sistema, uma vez que eles só
irão pagar por cerca de 12% do investimento do sistema,
e a economia resultante irá compensar facilmente esta
investimento.

5.0 CCNCLüSflES

A médio e a longo prazos, a gerência pelo lado da de-
manda poderá vir a ter um papel importante no setor
«lattice brasileiro, um vez adotadas as medidas indu-
toras adequadas permitindo um uso racional de recursos
financeiros em programas que raduzam a necessidade de
construção de novas usinas geradoras ou da novos s is te-
mas de transmissão e distribuição. Inicialmente estes
programas deverão enfocar medidas de conservação de
energia e controle de carga dedicadas a usos finais de
baixos índices de eficiência, tais como iluminação, ge-
ração de calor industriai, refrigeração, etc.

Os programas dedicados a estes usos finais não deverão
ir ic ia tacnte requerer análises detalhadas para se obter
resultados economicamente eficientes e deverão ser
principalmente dirigidos ao apoio do desenvolvimento
tecnológico e da produção de equipamentos energética-
mente mais eficientes e ã promoção de seu uso junto aos
consumidores.

Um vez esgotado o potencial decorrente das minorias
iniciais de eficiência dos equipamentos, será necessá-
rio jn grau maior de sofisticação dos programas para ae
alcançar resultados adicionais, o que irá requerer tec-
nologias e medidas que oferecerão uma combinação de
custo, eficiência e risco superiores aos das utilizadas
inicialmente.

Assim sends, após un período inicial , a gerência pelo
Lado da demanda necessitará ser formalmente incorporada
ao planejamento das concessionárias e se concentrar an
medidas que aunentem a eficiência dos seus sistamas
elétricos, não limitadas, porém, à conservação de ener-
gia e ao controle de carga. Com esta incorporação ao
planejamento, as alternativas de demanda a de oferta
deverão ser consideradas em um mesmo nível quando cb
julgamento dos seus custos e benefícios.

As concessionárus de eletricidade representarão cs
agentes u-stitui íonais mais adequados para promover
programas de gerência pelo Lado da demanda. Tal se deve
ã necessidade de que os programas venham a atender aos
objetivos específicos de cada concessionária, levando
os conta seu mix de geração e sistemas de transmissão e
distribuição presuntas e futuros, sua curva de carga a
as particularidade de seus consumidores. Nas ss deve

descartar, no entanto, as ações de outros agentes ins-
titucionais no apoio ao desenvolvimento de tecnologias,
bem como na promoção de atividades que se imriimn com
OE programas das concessionárias.

íortar.to, deve ser dada a lihentuia às concessionárias
para que desenvolvam e implantem seus próprios progra-
mas, que devei, no entanto, ser submetidos a órgãos re-
julatórios, para que julgue* os programas segundo seus
custos e benefícios aos diversos setores da sociedade e
anf^miiMyi seus resultados. O estabelecimento, palas
concessionárias, de tarifas ^repriadas ao seus s i s t e -
mas elétricos constitui-se ea um medida desejável, uma
vez que os sistemas de tarifas lejjseaiu i i um dos meios
ngiiy a^1c4mrt da promover a ' jwn < j > r^l^ *̂%"» AM de—
muda.

Finalmente, deve ser ressaltaria a Importância da ava-
liação precisa dos custos e benefícios das alternativas
de gerencia pelo lado da dssenda. cs Impactos para os
diversos setores da sociedade, bea cow os diferentes
e, muitas vases, conflitantes critérios da decisão pre-
dawn ssx ben m*ltm*tt'Hfic& e ÍJMÍUHWHSIM^ ao modo da pen-
sar das concessionárias e dos órgãos sobre os quais re-
caem as decisões que »f*>*— a <l>Tfcl̂ Ti***£*rt *fa programes
de gerência pelo lado da i—mie.

A avaliação destes impactos Irá necessitar o desenvol-
vimento de uma série da atividades e metodologias
usualmente não incluídas no processo tradicional de
planejamento das concessionárias. Estas atividades e
metodologias podem ser desenvolvidas em conjunto cem
grupos de pesquisas, ta is coso empresas de engenharia
ou universidades. Este desenvolvimento l ia requerer e s -
pecialistas em diversas áreas, tais cano análise do de-
sempenho de equipamentos, análise de usos finais, estu-
das de penetração no mnrahV) e do IUHXH Lansuto dos
consumidores, bem como planejamento, implantação e
avaliação de programas.
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TAE6LA 1 - DADOS UTILIZADOS NO EXEMPIO ILUSTRATIVO

HDRARIO

Htrano
d* Pico

Hcrãrlo
ÍÜEA do
pico

ctsros
MARGINAIS

DEMANEft
(US*/

kW-aro)

75

11

ENERGIA
(USS/
kWh)

0,06

0,05

TARIFAS

DEMANDA
(159/
kw-anot

30

0

DERSIA
(IS*/
KMh)

0,045

0,045

IMPACTOS CO
PROGRAMA

DEMMOA
(Mi/
put.)

10

5

ENERGIA
(Mtt/
part.-
ano

7.800

7.800

CORTE CE PICO - O x a i s t e na
redução do pioo da curva de
carga através de controle
direto da deranda pela
oonoessionária. tode ser
uti l izado para reduzir os
custos operacionais ão
sistema e a dependência de
aonbustiveis mais caros
através ds un despacho
ótimo.

ENOOMQnD EC «ME - a » B l s t *

fixa do p ico , o que •
atrat ivo quando o custo
oaxginai a longo prazo é
)fíf^r^tnr ao ra^çn wiàio
da e l e t r i c i d a d e , levando,
portanto, a uaa ****?*" do
pxaço imHo fufcuro.

TABELA 2 - RESUL-SMX3 DO S E M t O IUBHWriVO PASA O CBSO
DE DGNTIVD NULO

OHIO SOCIAL

Concessionária

Consumidor
Participante

Consumidor não
Participante

Todos os
Consumidores

BQEFÍCIO
(U5Í)

1.498.300

566.350

1.498.300

1.498.300

CISTO
<U5*>

120.000

900.000

706.350

1.020.000

BENEFÍCIO—
- CISTO

((5$)

1.378.300

(313.650)

791.950

478.300

BENEFÍCIC
dBIO~"

12,49

0,65

2,12

4,72

TA£ELA 3 - ™SULTAD0S 00 EXEMPLO ILUSTRATIVO PARA
O CASO DE INCENTIVO DE (£$ 2.640

DESLOCAMENTO DE CAMA -
Oonsiste on deslocar as cargas
do horário de p ico , para outros
horários, t a l cono obtido
através da
táonlca.

OCNSEHVAÇftO ESTRATÉGICA ~
Obtida através de programas
da conservação de energia
qua visam reduzir o consumo
global e "y i l f I T Í T a fi
da curva da carga.

CRESCEMENTO ESTRATÉGICO DE CARGA -
Oonsiste no incent ivo ã u t i l i z a ç ã o
de energia e l é t r i c a , deslocando o
uso de outras fontes primária» de
oierg la , t a l cono o obtido através
da eletrotermia ou do uso de
automóveis e l é t r i c o s .

CSUFO SOCIAL

Oonoessionária

Oauumidor
Participante

Oansmudor não
Participante

Todos os
Consumidores

SJEFlaO
(IE$)

1.498.300

1.378.300

1.498.300

1.498.300

OBTO
1169)

912.000

900.000

1.498.350

870.C00

ECMEFlCIO-
- CtBTO

(<B«)

586.300

478.300

50

628.300

EEUTlCTO
CUSTO

1,64

1,63

: 1,0

1,72

CURVA DE CARGA ÍIZXtVEL - Consiste
«m oferecer aos consumidores
opções de fornecünentos
cora diferentes graus de
confiabilidades as troca
de incentivos, permitindo que
a curva de carga possa ser
artanrarta às necessidades da
concessionária, ta l CORO
através de tar i fas
interrupt i ve l f ou sistemas
da gerência de carga
integrada.

FIGURA 1 - ESTRATÉGIAS CE CZRfiCA PELO LM» DA DE-
MANDA UTILIZADAS POR OONCZSSICtâRXAS
NORTE-AMERICANAS (2) .


