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A Política Tarifária
do setor elétrico brasileiro

Este estudo mostra que o primeiro objetivo da regulação tarifária, o
de preservar o interesse dos consumidores, não foi totalmente

alcançado, pois os reajustes tarifários não representaram a
melhoria da qualidade do serviço
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O
modelo tarifário a ser
utilizado por qualquer
setor econômico de
infra-estrutura, tais
como setores elétrico,
de saneamento, teleco-

municações, rodovias e outros, deve pautar-
se pela preservação dos interesses dos consu-
midores, a garantia da rentabilidade dos in-
vestidores e o estímulo à eficiência setorial.

Desde a década de 70, as tarifas de energia
elétrica no Brasil foram uniformes para cada
grupo tarifário (industrial, residencial, comer-
cial, rural, outros) em todo o País. Desse
modo, independentemente do custo de aten-
dimento a cada região, os consumidores en-
quadrados nessas classes tarifárias pagavam o
mesmo valor pela energia consumida. Ao
longo desse período, o setor elétrico brasilei-
ro apresentou elevadas taxas de expansão da
oferta � 11,8% nos anos 70, 4,1% nos anos 80
e 2,6% nos anos 90 �, baseadas nas disponibi-
lidades de autofinanciamento por meio de
tarifas alinhadas com inflação, recursos da
União e financiamento externo.

No início dos anos 90, período de altas ta-
xas inflacionárias, o governo agravou o regi-
me tarifário do setor elétrico na medida em
que não validou uma série de custos incorri-
dos pelas empresas do setor, em razão da utili-
zação das tarifas para controle inflacionário.

E assim, com a Lei nº 8.631, de 4 de mar-
ço de 1993, que dispõe sobre a fixação dos
níveis das tarifas de energia elétrica para o
serviço público, extinguiu o regime de remu-
neração garantida e pôs fim a essa equalização
tarifária. A partir de então, os reajustes pas-
saram a ser diferenciados para cada conces-
sionária, em função de seus custos. Esse novo
modelo, que foi copiado da empresa estatal
francesa Életricite de France (EDF), segundo
os princípios do custo marginal para cada clas-
se de consumidor, criou a obrigatoriedade da
celebração de contratos de suprimento entre
geradoras e distribuidoras de energia e pro-
moveu um grande encontro de contas entre
os devedores e credores do setor.

O encontro de contas envolveu cerca de
US$ 20 bilhões, assumidos pelo Tesouro
Nacional. Os objetivos da Lei nº 8.631, de

1993 � introduzir uma política tarifária efici-
ente e estimular a eficiência econômica das
concessionárias � foram prejudicados pela
ausência de autonomia empresarial e de uma
agência reguladora independente para fisca-
lização das empresas e representaram, na ver-
dade, o saneamento financeiro do setor elé-
trico nacional e a garantia de lucro para as
empresas, preparando-as para a privatização.

Desse modo, segundo o parágrafo 4o do
artigo 1o da referida lei, a empresa concessio-
nária ficava facultada de promover alterações
compensatórias entre os níveis das tarifas de
fornecimento relativo a cada classe de consu-
midor final. Ou seja, na prática, estava insti-
tuída a inversão do subsídio cruzado entre os
consumidores residenciais, que passaram a
pagar uma tarifa de fornecimento de energia
mais cara, subsidiando os grandes consumi-
dores industriais eletrointensivos em uso de
energia elétrica.

Marco regulatório � A trajetória de refor-
mas do setor, cujo início data de meados dos
anos 90, consiste em um processo gradual que
só adquiriu um caráter mais abrangente, con-
sistente e coordenado a partir de 1997, já que
um conjunto de medidas legislativas ou exe-
cutivas havia sido implementado, incluindo,
por exemplo, a alteração de política tarifária,
como a Lei nº 8.631, de 1993; e a privatização
de distribuidoras federais, como a Escelsa/
ES em 12/7/95 e a Light/RJ em 21/5/96. A
partir daquele ano, então, quando foi
implementada uma série de políticas
regulatórias, muitas das quais propostas pela
consultoria inglesa Coopers & Lybrand, por
meio de diversas medidas provisórias � na
prática, o governo federal já vinha imple-
mentando a reforma do setor elétrico por
meio de sucessivas reedições de medidas pro-
visórias (MPs), haja vista a MP nº 1.531,
que chegou a ser reeditada 18 vezes até trans-
formar-se na Lei nº 9.648, de 27/5/98.

O novo modelo institucional foi inaugu-
rado pela Lei nº 9.427, de 1996, que instituiu
a Agência Nacional de Energia Elétrica
(Aneel), e pela Lei nº 9.648, de 1998, que
definiu, entre outros itens, as regras de entra-
da, tarifas e estrutura de mercado. A reforma
setorial ocorreu de forma paralela à
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privatização de ativos federais e estaduais e,
além da criação da agência independente,
baseando-se em dois pilares: a introdução de
competição nos segmentos de geração e
comercialização de energia elétrica e a cria-
ção de um instrumental regulatório para a
defesa da concorrência nos segmentos com-
petitivos de transmissão e distribuição de
energia.

Quanto ao marco regulatório que definia
a política tarifária para o setor elétrico, o
Decreto n°  2.335, de 6 de outubro de 1997,
que constitui a Aneel, previa, em seu artigo
3o, inciso IV, que uma das diretrizes da agên-
cia reguladora deveria ser a criação de condi-
ções para a modicidade das tarifas, sem pre-
juízo da oferta, com ênfase na qualidade do
serviço de energia elétrica.

Apesar de não estar incluída nas Leis n°s

9.647, de 1996, e 9.648, de 1998, a política
tarifária do setor elétrico passou a ser atri-
buição da agência reguladora que, a partir de
sua fundação, celebra e faz a gestão dos con-
tratos de concessão, ditando a regulação
tarifária.

Regime tarifário � Assim, desde 1996, os
contratos de concessão das distribuidoras
privatizadas passaram a estabelecer o regi-
me tarifário price-cap (preço-teto). Esse re-
gime tarifário consiste na estipulação, pelo
regulador, de um preço limite inicial a ser
cobrado pelas concessionárias e a vigorar até
a próxima revisão tarifária. Durante esse

intervalo, o preço-teto é reajustado anual-
mente por um índice de preços � no caso do
Brasil, o IGP-M/FGV �, menos um fator X
de produtividade.

Adicionalmente, o regime price-cap pre-
vê o repasse para as tarifas de todos os custos
provocados por eventos econômicos que fu-
jam ao controle ou à previsibilidade da con-
cessionária. Esses custos compõem o fator Y
da fórmula geral do price-cap, conhecida
como IGP-M � X + Y. No caso brasileiro,
como resultado prático dessa previsão de re-
passe, as tarifas de fornecimento estão sendo
majoradas por conta da elevação do custo do
suprimento da energia adquirida da
Binacional Itaipu, que, por sua vez, é calcu-
lado em dólares.

Na prática, como o redutor tarifário re-
ferente ao fator de produtividade a ser repas-
sado para os consumidores (fator X) foi esti-
pulado como zero, os consumidores só serão
efetivamente beneficiados com a sua aplica-
ção caso venha ocorrer a alteração do seu
valor durante a revisão tarifária.

Por esse método tarifário do preço-teto,
a concessionária de energia elétrica promo-
veu modificações em seus preços relativos,
invertendo o subsídio cruzado; elevando subs-
tancialmente as tarifas dos consumidores
residenciais (ver gráfico 1), principalmente os
de baixa renda; e reduzindo as tarifas de ou-
tras categorias para expandir seu mercado ou
para melhorar sua lucratividade.
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Tal inversão representa um financiamen-
to às exportações das empresas eletroin-
tensivas em gastos de energia elétrica, que che-
gam a pagar uma tarifa de apenas US$ 12,00
por MWh, enquanto o consumidor residencial
paga até US$ 110,00 por MWh.

Impactos na conta � Assim, o primeiro obje-
tivo da regulação tarifária, o de preservar o
interesse dos consumidores, não foi totalmen-
te alcançado, pois os reajustes tarifários não
representaram a melhoria da qualidade do ser-
viço para os consumidores residenciais, seja
pelas mudanças unilaterais na definição da
política tarifária � inclusive do critério da tari-
fa social para os consumidores de baixa renda
�, seja na reclassificação dos consumidores.

Pelo lado das concessionárias, a nova po-
lítica tarifária deveria ter incentivado o nível
adequado dos investimentos no parque gera-
dor de energia elétrica. Entretanto, para as
empresas distribuidoras já privatizadas, a
modelagem tarifária somente garantiu a ren-

tabilidade, pois o resultado financeiro e
operacional  foi quase  totalmente destinado
ao pagamento de dividendos aos acionistas,
em sua maioria estrangeiros, seja para pagar
dívidas assumidas com a compra dos ativos
já existentes das empresas, seja para remessa
de lucro às matrizes de seus países (gráfico 2).

Na verdade, nenhum MW de energia foi
gerado pela atual política tarifária do setor
elétrico, demonstrando a fragilidade
regulatória da Aneel no monitoramento dos
gastos de capital das concessionárias destina-
dos aos planos de expansão de capacidade para
atendimento da demanda futura.

Outro aspecto relevante a ser considera-
do na questão tarifária brasileira é o fato de a
atual margem de lucro das distribuidoras ser
bastante expressiva. Isso pode ser verificado
pelo patamar da tarifa média de suprimento
� estimada em R$ 43,12 em preços médios de
2000 � equivaler a apenas 40% da tarifa mé-
dia de fornecimento de R$ 108,53 para o
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mesmo ano. Essa relação significa que as ta-
rifas de distribuição encontram-se em pata-
mares elevados, muito superiores às necessi-
dades de remuneração do segmento.

Uma política tarifária que estimule a efi-
ciência produtiva do setor elétrico deve estar
acoplada a uma política de investimentos na
geração de nova energia capaz de sustentar o
crescimento da demanda de energia elétrica.
Para isso, é decisiva a ação do Estado para
viabilizar e coordenar o desenvolvimento e
aproveitamento das capacidades naturais do
País (gráfico 3).

Controle social � Pelo potencial existente, a
fonte hidráulica no Brasil ainda apresenta
grande viabilidade de exploração, tanto pelo
custo de geração, conforme gráfico anterior,
quanto pelas possibilidades, devendo o Esta-
do assumir a coordenação desses novos in-
vestimentos de modo a garantir tarifas módi-
cas aos consumidores.

No tocante aos interesses sociais, a
regulação tarifária deve procurar rever as atu-
ais distorções no sistema tarifário, no qual se
tem a tarifa subsidiada para algumas empre-
sas eletrointensivas cuja produção principal
destina-se à exportação, revisando a tarifa
industrial de maneira a cobrir os custos de
nova geração de energia elétrica.

Por fim, ressaltam-se a defesa e o contro-
le social do setor elétrico pela via do baixo
custo de geração hidroelétrica, conforme
aponta o gráfico anterior, para as usinas mais
antigas, no que se refere à garantia pelo Esta-
do da extensão da tarifa social para a popula-
ção de baixa renda; à recuperação do meio
ambiente dos grandes lagos por meio do acer-
to por bacia hidrográfica, assegurando maior
retorno para as usinas com grandes reserva-

tórios; e à realização de projetos de investi-
mentos de impacto social estruturante em
áreas econômicas carentes como as Regiões
Norte e Nordeste do Brasil e a do Vale do
Jequitinhonha, em Minas Gerais.

Cemig, a mais alta tarifa média
de energia elétrica do País

Apesar de ter retomado a expansão do
parque gerador de energia elétrica, a partir
de janeiro de 1999, com a revisão judicial do
Acordo de Acionistas até então vigente, a
Cemig ainda não reverteu a política do go-
verno federal de reestruturação do setor elé-
trico. Haja vista, o valor da média para a classe
residencial do Estado de Minas Gerais, que
se situa como a mais alta tarifa de energia do
Brasil, conforme demonstra a tabela abaixo.

Torna-se inexplicável a diferenciação
tarifária entre as concessionárias, tanto por
algumas não terem geração própria quanto
pelo fato de outras comprarem energia das
empresas geradoras, em sua maioria (70%)
ainda estatais, e ainda praticarem tarifas me-
nores. A alegação de adensamento de redes
de distribuição não faz sentido para Minas
Gerais, uma vez que o maior centro de carga
está concentrado na região central e sudoeste
do Estado.

Dessa forma, é preciso que a Cemig este-
ja inserida na questão tarifária do setor elétri-
co, de modo a preservar o interesse social da
população conjuntamente com o desenvol-
vimento econômico do Estado de Minas
Gerais.

Colaboração: Ricardo Pena Pinheiro � Eco-
nomista do Dieese/MG

Tarifa média (R$/Mwh), excluído o ICMS, por segmento de consumidor em empresas selecionadas, em 2000

Consumidores Finais CEMIG Bandeirante Eletropaulo COPEL CPFL Light Coelba Celpe

Industrial 74,88 78,94 94,10              70,77 106,70         69,56          97,66         80,27         

Residencial 215,88 146,08 153,68            159,53 152,99         182,01        213,77       163,53       

Comercial 176,93 135,59 139,69            129,44 170,60         139,18        173,98       135,69       

Rural 113,73 99,08 85,25              70,77 104,31         100,55        82,39         76,18         

Fonte : Rel.Atividades das empresas.
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