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Neste artigo, Marx Xavier analisa a atualização das normas tarifárias do setor elétrico 
promovida pela Aneel, qualificando a mudança como necessária para ao bem estar da 
sociedade e o desenvolvimento do Brasil e índica alguns princípios básicos que devem 
moldar essa e futuras mudanças.  
 
Em boa hora, a Aneel decidiu atualizar as normas que regulam a estrutura tarifária do 
setor elétrico. Afinal, os sinais econômicos das tarifas de uso das redes de distribuição 
e de consumo de energia elétrica são fundamentais para o desenvolvimento e a 
eficiência do setor e da sociedade, pois balizam o comportamento de consumidores 
cativos e livres, além de terem significativa importância para a competitividade do setor 
produtivo nacional. Nesse sentido, o processo de aperfeiçoamento da estrutura 
tarifária é sinônimo de grande potencial para aumentar a eficiência do setor elétrico 
brasileiro e contribuir para o seu desenvolvimento e da sociedade. 
 
A atual estrutura das tarifas reguladas foi estabelecida ainda no início da década de 
80, quando o setor elétrico brasileiro apresentava uma configuração bastante distinta 
da atual, tanto do ponto de vista físico quanto regulatório. Também a sociedade 
brasileira, sob a ótica dos usos finais da energia elétrica nas suas diversas classes e 
ramos de atividade, era muito menos complexa e dispunha de poucos recursos 
tecnológicos (a indústria brasileira modernizou-se, ganhou magnitude e grande 
diversidade; a classe comercial abriu espaço para o comércio varejista moderno com 
grandes shopping centers, supermercados e centros de serviços; e a classe 
residencial mudou completamente sua estrutura de renda, posses e hábitos no 
consumo da energia). 
 
Embora tenha sofrido alterações importantes no decorrer dos últimos 30 anos, com a 
separação das tarifas de uso e de energia – o que se mostrou fundamental para o 
desenvolvimento do mercado livre – e os processos de revisão e realinhamento 
tarifários conduzidos desde 2003, a atual metodologia de cálculo da estrutura tarifária 
tem transmitido sinais econômicos indesejáveis sob a ótica sistêmica, particularmente 
na alocação de custos entre os dois únicos postos horários atualmente disponíveis 
(ponta e fora-ponta), desestimulando em muitos casos o uso da energia elétrica em 
favor de outros energéticos. 
 
É fácil apontar exemplos nessa direção, como a substituição do consumo nos horários 
de ponta das redes elétricas por geradores próprios, mais caros e poluentes, e a 
migração física de consumidores atendidos pelas distribuidoras em alta tensão para a 
rede básica do sistema interligado. A própria ponta dos sistemas de distribuição 
poderia ser reduzida com uma adequada sinalização econômica para os consumidores 
de baixa tensão. Isso demonstra a importância e as oportunidades que podem resultar 
para o setor no processo de aprimoramento da estrutura tarifária em curso na Aneel. 
 



Além de corrigir algumas distorções verificadas atualmente e proporcionar maior 
aderência das tarifas aos perfis de carga dos consumidores (postos horários e 
tipologias estabelecidas e segmentadas não apenas por níveis de tensão, mas 
também por usos finais e ramos de atividade), a Aneel, através do processo de 
aprimoramento tarifário, precisa retirar algumas barreiras tarifárias que hoje impedem a 
migração de determinadas categorias de consumidores para o mercado livre, como os 
da modalidade tarifária verde e os atendidos em sistemas subterrâneos, o que 
permitiria uma competição isonômica entre os dois ambientes de contratação. 
Também é importante introduzir mecanismos que permitam a reação voluntária da 
demanda aos sinais de preços, aumentando a eficiência do consumo e reduzindo os 
custos da segurança adicional do sistema. 
 
A iniciativa da Aneel é oportuna, mas convém lembrar que o aprimoramento da 
estrutura tarifária deve necessariamente observar alguns princípios básicos do setor 
elétrico, como a simplicidade das normas, a estabilidade tarifária, a ampla discussão e 
publicidade do processo de adequação metodológica, além da isonomia no tratamento 
de consumidores livres e cativos. Também não se pode esquecer a relevância de 
preparar o setor elétrico brasileiro para a entrada de novas tecnologias, como as redes 
inteligentes e a integração eletro-energética com outras fontes de geração distribuída, 
como o gás natural e a biomassa. 
 
No último dia 31 de agosto, a Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia 
(Abraceel) encaminhou uma contribuição à agência reguladora, no âmbito do processo 
de Consulta Pública 011/2010, a qual lembra que as decisões de contratação nos dois 
ambientes estão diretamente relacionadas ao sinal econômico das tarifas de energia 
elétrica e à previsibilidade do seu comportamento futuro. Afinal, as exigências de 
contratação de energias distintas, modalidades tarifárias indisponíveis nos dois 
ambientes de contratação e a própria metodologia de cálculo das tarifas podem 
distorcer o sinal para migração de consumidores, afetando a competitividade e o 
equilíbrio entre os dois ambientes de contratação. 
 
Temos a mais absoluta convicção que o processo de aprimoramento da estrutura 
tarifária oferece grande potencial para aumentar a eficiência do setor elétrico brasileiro 
e dos múltiplos e complexos processos da moderna sociedade produtiva e empresarial 
atualmente estabelecida no País. Neste sentido, considerando os sinais econômicos 
apresentados pela metodologia atual, há expectativa de redução do sinal de ponta da 
Tusd com o aprimoramento da estrutura tarifária, o que reduziria, conseqüentemente, 
o sinal de ponta da tarifa horo-sazonal verde – que hoje transmite um sinal econômico 
inadequado para os consumidores. 
 
Ademais, a atual estrutura da Tusd para consumidores livres pode inibir ou até mesmo 
inviabilizar a migração para o mercado livre de energia (Ambiente de Contratação Livre 
– ACL) de consumidores com baixo fator de carga, pois da forma como a Tusd é 
publicada atualmente para os consumidores livres e especiais, apenas na modalidade 
azul, a mudança de fornecedor pelos consumidores cativos da THS verde implicaria 
um aumento no pagamento do uso do sistema de distribuição, se constituindo 
efetivamente em uma barreira de entrada para o ambiente de contratação livre. 
 
Este assunto será apreciado brevemente pela diretoria colegiada da Aneel e estamos 
na expectativa que a decisão da agência reguladora contribua para modernizar a 
regulação da estrutura tarifária, tornando o nosso setor mais eficiente, em benefício 
dos consumidores e de toda a sociedade. 
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