
Documento de apoio para discussão 

Campinas, 04 de novembro de 2014 

Workshop 9: 

Tendências Regulatórias 



2 WS9 - Documento de apoio.pptx 

Selecionamos os principais temas referentes às Tendências Regulatórias para 

reflexão e definição do plano de ação para a CPFL 

Agenda 

Fonte: Roland Berger Strategy Consultants 

1 Questões-chave para o modelo regulatório brasileiro no 

cenário 2030 – aspectos do modelo vigente precisarão ser 

reavaliados de acordo com as tendências do setor 

2 Benchmarks internacionais de modelos regulatórios e 

iniciativas para o setor elétrico – o Brasil pode se espelhar 

no que está sendo realizado em outros mercados 

A 
Mecanismos de incentivos à eficiência, 

investimentos e inovação 

B 
Modelos de remuneração dos ativos e negócios 

não-regulados 

C 
Papel do regulador e interação com seus 

stakeholders 

A 

B 

C 



A. Questões-chave para o modelo 

regulatório brasileiro no cenário 2030 

– aspectos do modelo vigente precisarão 

ser reavaliados de acordo com as 

tendências do setor 
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Regulação 

Diversas forças estão alterando a dinâmica dos mercados de energia e estão 

impondo um Novo Ambiente Estratégico de Negócios 

Forças que estão criando um Novo Ambiente Estratégico de Negócios 

Ambiente  

Estratégico  

de Negócios 

Introdução de tecnologias 
disruptivas 

3 

Maior poder 
para o cliente 

1 

Direcionamento 
para a 
sustentabilidade 

2 

Maior poder para o cliente 

> Maior acesso à energia elétrica 

> Maior disposição a defender direitos  

> Padrões de exigência cada vez maiores 

quanto aos serviços públicos 

1 

> Maior importância das fontes renováveis 

> Foco em eficiência energética 

Direcionamento para a sustentabilidade 2 

Introdução de tecnologias disruptivas 

> Disseminação da Geração Distribuída 

> Evolução das tecnologias de 

armazenamento 

> Implementação de Redes Inteligentes 

3 

Aceleradora ou inibidora do impacto das forças 
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Fonte: CPFL; Roland Berger Strategy Consultants 
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Estas forças criam um novo ambiente de negócios para o setor elétrico, que se 

tornará mais distribuído, porém conectado 

Transição para um Novo Ambiente Estratégico de Negócios 

Fonte: Roland Berger Strategy Consultants 

Forças que atuam no setor 

Segmentos isolados Segmentos interligados 

Segmentos distribuídos e 

conectados 

Geração Pequenas usinas Grandes usinas 

centralizadas 

Matriz diversificada 

Presença de GD 

Municipalidades Redes de transmissão 

nacionais 

Fluxo de energia bidirecional Transmissão 

Restrito a indústrias 

específicas 

Processo de 

universalização 

Prosumer Consumo 

Novo Ambiente 

de Negócios 

Poucas conexões Redes de distribuição 

municipais 

Fluxo de energia bidirecional 

Redes Inteligentes 

Distribuição 
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Para as utilities norte-americanas, o modelo regulatório atual é o segundo maior 

desafio para o setor – outros desafios também dependem de mudanças no modelo 

Fonte: CPFL; Utility Dive Survey; Roland Berger Strategy Consultants 

Principais desafios para as utilities norte-americanas – Pesquisa Utility Dive 

> Pesquisa com mais de 500 utilities dos EUA 
apontou que o modelo regulatório atual é o 
segundo maior desafio do setor 

> Outros importantes desafios citados 
também se relacionam com o ambiente 
regulatório do setor: 

– Infra-estrutura arcaica: investimentos para 
modernização de usinas e da rede 
dependem de incentivos regulatórios 

– Crescimento da GD: a remuneração dos 
ativos das distribuidoras pode ser alterada 

– Smart grids: investimentos na tecnologia 
também dependem de incentivos 
regulatórios 

> 57% dos entrevistados acredita que o 
modelo regulatório irá passar por mudanças 
significativas nos próximos 5 anos 11%

12%

16%

17%

17%

21%

23%

28%

30%

31%

32%

48%

Confiabilidade da rede 

Implementação de smart grids 

Crescimento estável da demanda 

Modelo regulatório atual 

Infra-estrutura arcaica 

Cybersecurity 

Geração Distribuída 

Envelhecimento da mão-de-obra 

Requisitos de eficiência energética 

Requisitos para renováveis 

Padrões para emissões 

Desligamento de plantas a carvão 
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Considerando as tendências para o setor, três principais dimensões precisarão 

ser revistas no modelo regulatório vigente 

Fonte: CPFL; Roland Berger Strategy Consultants 

Maior poder 

 para o cliente 

1 

Direcionamento para 

a sustentabilidade 
2 

Introdução de  

tecnologias disruptivas 
3 

Mecanismos de incentivos 

à eficiência, investimentos 

e inovação 

A 

Modelos de remuneração 

dos ativos e negócios não-

regulados 

B 

Papel do regulador e 

interação com seus 

stakeholders 

C 

Dimensões para avaliação 

Principais dimensões para reavaliação no modelo regulatório atual (1/3) 

Forças que estão  
atuando no setor 

Pressão por maior 

qualidade no suprimento 

Maior liberalização do 

mercado 

Maior disposição a 

defender direitos 
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Considerando as tendências para o setor, três principais dimensões precisarão 

ser revistas no modelo regulatório vigente 

Fonte: CPFL; Roland Berger Strategy Consultants 

Maior poder 

 para o cliente 

1 

Direcionamento para 

a sustentabilidade 
2 

Introdução de  

tecnologias disruptivas 
3 

Mecanismos de incentivos 

à eficiência, investimentos 

e inovação 

A 

Modelos de remuneração 

dos ativos e negócios não-

regulados 

B 

Papel do regulador e 

interação com seus 

stakeholders 

C 

Dimensões para avaliação 

Principais dimensões para reavaliação no modelo regulatório atual (2/3) 

Forças que estão  
atuando no setor 

Maior demanda por eficiência 

energética e fontes renováveis 

Tendência de redução no 

consumo de energia 

Pressão para redução de 

impactos ambientais 
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Considerando as tendências para o setor, três principais dimensões precisarão 

ser revistas no modelo regulatório vigente 

Fonte: CPFL; Roland Berger Strategy Consultants 

Maior poder 

 para o cliente 

1 

Direcionamento para 

a sustentabilidade 
2 

Introdução de  

tecnologias disruptivas 
3 

Mecanismos de incentivos 

à eficiência, investimentos 

e inovação 

A 

Modelos de remuneração 

dos ativos e negócios não-

regulados 

B 

Papel do regulador e 

interação com seus 

stakeholders 

C 

Dimensões para avaliação 

Principais dimensões para reavaliação no modelo regulatório atual (3/3) 

Forças que estão  
atuando no setor 

Maior interesse e dependência 

do consumidor por eletricidade 

Viabilização de novos modelos 

de negócios e da micro-geração 

distribuída 

Necessidade de investimentos e 

P&D em novas tecnologias 
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Questões-chave? 

O regulador terá que garantir que os incentivos corretos estão sendo dados para 

fomentar investimentos em eficiência e inovação no setor 

Mecanismos de incentivos à eficiência, investimentos e inovação 

Fonte: CPFL; Roland Berger Strategy Consultants 

A 

Principais issues 

Serão necessários pesados 

investimentos para a transformação  

do setor 
1 

> Em um cenário que a expansão se dará pelo mercado livre, 

como incentivar os investimentos em fontes de energia limpa? 

Serão necessários mecanismos para 

incentivar a expansão da matriz através 

de fontes de baixo carbono 
3 

As Distribuidoras precisarão de  

incentivos para aumentar  

investimentos em eficiência energética 
2 

> Como incentivar investimentos em eficiência energética se, no 

modelo vigente, isso implicaria em redução de receitas? 

> Como incentivar as empresas à investirem em qualidade, 

através de, por exemplo, enterramento de redes? 

> Como é possível incentivar P&D no setor? 

> Como incentivar investimentos em smart grids, demand 

response e armazenagem e melhoria da rede? 

> Como fomentar a indústria nacional de equipamentos? 

> Qual preço os consumidores estão dispostos a pagar por um 

maior nível de qualidade? 
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Os modelos de remuneração de ativos vigentes precisarão ser revistos com o 

surgimento de novos modelos de negócios no setor e maior liberalização 

Modelos de remuneração dos ativos e negócios não-regulados B 

Questões-chave? Principais issues 

> Como remunerar as utilities pelos novos modelos de 

negócios? 

> Como regulamentar aspectos como o uso de dados de 

smart grids pelas empresas? 

> Como remunerar os ativos das Distribuidoras em um 

cenário com maior disseminação da micro geração 

distribuída e demand response? 

> Como evitar que consumidores sem painéis solares 

paguem por aqueles que possuem? 

> Como devem ser remunerados os ativos das Distribuidoras? 

> Como a comercialização sinalizará a expansão da oferta de 

energia? 

> Como será a descontratação de energia pelas Distribuidoras? 

> Como assegurar a expansão da geração no mercado livre? 

Os modelos de negócios viabilizados 

pelas novas tecnologias precisam 

proporcionar remuneração  

adequada às utilities 

A disseminação da micro-geração 

distribuída poderá ameaçar o modelo  

de negócios atual das Distribuidoras e 

aumentará a complexidade da rede 

Com o unbundling total, o modelo de 

remuneração das distribuidoras e o 

modelo de expansão da geração 

precisariam ser revistos 

1 

2 

3 
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Com as mudanças na dinâmica do setor e nas demandas da sociedade o papel 

do regulador e sua interação com os stakeholders precisarão de uma reavaliação 

Papel do regulador e interação com seus stakeholders C 

Questões-chave? Principais issues 

> Como envolver mais a sociedade e outros stakeholders nos 

processos decisórios? 

> De que formas o consumidor poderá ser mais atuante na 

definição dos rumos do setor? 

> Como o regulador pode incentivar ou punir atuações não 

sustentáveis por parte das empresas? 

> Até que ponto o regulador pode definir o escopo de atuação 

sustentável das empresas? 

A sociedade terá maior interesse em 

participar dos processos decisórios 

O regulador poderá ser mais exigente 

quanto à atuação sustentável das 

empresas (sustentabilidade ambiental, 

social e econômico-financeira) 

1 

2 



B. Benchmarks internacionais de 

modelos regulatórios e iniciativas para 

o setor elétrico – o Brasil pode se 

espelhar no que está sendo realizado em 

outros mercados 
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Foram avaliados benchmarks internacionais não só de iniciativas regulatórias 

abrangentes e de grande porte, mas também de iniciativas específicas 

Tipos de iniciativas regulatórias no setor elétrico internacional 

Fonte: CPFL; Roland Berger Strategy Consultants 

Abrangentes Específicas 

Propostas amplas  

Tratam de diversos issues 

Abordam temas específicos 

Focam em um issue 

I II 

> EMR – Energy Market Reform (Inglaterra) 

> RIIO (Inglaterra) 

> Recovery Act (EUA) 

> Investimentos em qualidade 

> Incentivos à investimento smart grids 

> Fomento à tecnologias de rede 

> Incentivos a eficiência energética 

> Incentivos à fontes limpas 

> Mecanismos de remuneração de serviços 

> Incentivos à Geração Distribuída 

> … 
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Estas iniciativas identificadas foram avaliadas quanto à sua aplicabilidade ao 

contexto brasileiro e o sucesso experimentado em outros países 

Fonte: CPFL; Roland Berger Strategy Consultants 

Matriz para avaliação de iniciativas regulatórias 

Alto 

Baixo 

Baixo Alto 

> Avaliar implementação 

> Avaliar implementação, com 
adaptações necessárias 

A 

B 

Potencial de 

aplicabilidade 

no Brasil (Fit) 

Sucesso em outros mercados 

> Avaliar implementação, com 
adaptações necessárias 

C 
> Após a apresentação 

dos benchmarks 

internacionais por 

dimensão, participantes 

discutirão a alocação na 

matriz 

> Participantes podem (e 

devem) sugerir 

mudanças regulatórias 

que não estejam no 

benchmark 

Buscando lessons learned 

Investigar se adaptações podem 
ser feitas ao caso brasileiro 
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Utilizamos diversos critérios para classificar a aplicabilidade e o sucesso dos 

mecanismos e iniciativas dos benchmarks internacionais 

Fonte: CPFL; Roland Berger Strategy Consultants 

Critérios para avaliação dos benchmarks 

Potencial de 

aplicabilidade 

(Fit) 

Sucesso 

> Relevância do tema para o contexto brasileiro 

> Alinhamento com o perfil e objetivos do regulador 

> Fit com as características da matriz brasileira e políticas 

energéticas 

> Fit com a agenda regulatória atual do regulador 

> Similaridade com outras políticas já aplicadas 

> ... 

> Sucesso obtido pela política em outros países 

> Dificuldade de implementação da política em outros mercados 

> Perenidade da política 

> … 
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Sumário das questões-chave 

 

Fonte: CPFL; Roland Berger Strategy Consultants 

Mecanismos de incentivos à eficiência, investimentos e inovação A 

Serão necessários pesados investimentos para a transformação do setor 1 

As Distribuidoras precisarão de incentivos para aumentar investimentos em 
eficiência energética 

Serão necessários mecanismos para incentivar a expansão da matriz através 
de fontes de baixo carbono 

2 

3 
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Para a transformação do setor, diversos países estão financiando investimentos 

na rede, incentivando P&D e fomentando tecnologias 

Incentivos à investimentos para transformação do setor 

Fonte: CPFL; Roland Berger Strategy Consultants 

A 1 

Fomento à 

indústria 

tecnológica 

Incentivo ao 

P&D 

Transformação 

do setor 

Investimentos na  

melhoria da rede 

> Incentivos e obrigações para 

investimentos em qualidade 

> Programas de implementação de 

medidores inteligentes e smart grids 

> Incentivo a enterramento de redes 

aéreas 

> ... 

> Políticas nacionais de 

fomento à inovação e 

competitividade 

> Incentivos para a cadeia e 

valor 

> Créditos fiscais 

> ... 

> Pacote de estímulos à inovação 

> Fundos para inovação 

> ... 

I 

II 

III 
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> Recovery Act 

> Programa de implementação de smart meter > Incentivo a smart grid  

O incentivo a investimentos na rede pode ser implementado a partir de duas 

principais abordagens regulatórias 

19 

Prós 

Desafios 

Descrição 

Input-based regulation 

> Regulador define volume, qualidade, tempo e  
localização dos investimentos 

> Usualmente aplicado em temas em que há prioridade 
política 

Output-based regulation 

> Autonomia das distribuidoras para decidir os investimentos 
a serem realizados durante o período regulamentar 

> Estímulo ao investimento através de: 

– Requisitos mínimos para determinados parâmetros 

– Penalidades e recompensas relacionadas com 
determinados critérios 

> Menor incerteza em relação ao reconhecimento do 
montante investido 

> Maior autonomia por parte das distribuidoras 

– Distribuidoras são melhores capacitadas para 
dimensionar  critérios como tecnologia necessária e 
consumer needs 

> Incentivo ao desenvolvimento de projetos mais eficientes 

> Risco de definição de volume de investimento, padrões 
tecnológicos e custos incompatíveis ou não eficientes 
em relação a realidade da empresa ou interesse do 
consumidor na tecnologia 

> Metodologia  voltada para incentivos de curto prazo 

> Necessidade de uma nova forma de relacionamento entre 
regulador e distribuidoras 

> Maior risco relacionado a remuneração dos investimentos 

> Necessidade de desenvolvimento de benchmark para 
definição de padrões e níveis de investimento eficiente 

Benchmark 

Racionais regulatórios para incentivo a investimentos A 1 

> RIIO 

I 

Fonte: Roland Berger Strategy Consultants 

> 

> 
> 
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Os fundos de investimento à inovação e P&D internacionais se diferenciam 

principalmente pelo foco dos projetos incentivados 

Benchmarks de fundos de incentivos à inovação e P&D 

Fonte: CPFL; Roland Berger Strategy Consultants 

Diferencial 

> Fundo para incentivar inovação na rede para responder aos desafios da 

Economia de Baixo Carbono 

> Inclui incentivos à projetos de geração distribuída, veículos elétricos, demand 

response e smart meters 

> Mecanismo para que empresas apliquem para recursos adicionais para realizar 

o roll-out de uma tecnologia já provada 

> Investimentos focados em projetos de inovação de pequena escala – substituiu 

o Innovation Funding Incentive (IFI) 

> Fundo para projetos de P&D disruptivos, de alto risco e com altos pay-offs 

> Foco em projetos que não seriam financiados no mercado devido à alta 

complexidade técnica e riscos 

Fundo 

Low Carbon  

Network Funds 

Innovation Roll-out  

Mechanism (IRM) 

Network Innovation  

Allowance (NIA) 

País 

Advanced Research Projects 

Agency-Energy (ARPA-E) 

Recovery Act 

RIIO 

RIIO 

> 

A 1 II 
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Para incentivar sua indústria tecnológica, governos costumam utilizar políticas de 

aumento de competitividade, incentivos a cadeia de valor e crédito fiscal 

21 

Fonte: Press Clipping, Roland Berger Strategy Consultants 

Mecanismos Escopo Exemplos 

> Políticas de âmbito nacional e multi-
setorial para estimular investimentos 
em novos padrões tecnológicos 
 

> Incentivos fiscais sobre alíquotas dos 
componentes dos ativos 

> Impacto indireto através da redução 
sobre os custos do investimentos 
 

> Descontos fiscais sobre o valor do 
investimento e/ou sobre custos diretos 
(ex: isenção de IPTU, imposto de renda 
e outros) 

> Governo oferece incentivo fiscal voltado à 
indústria de componentes de veículos 
elétricos 

> Desconto no IPI e ICMS I para suprimentos 
específicos para geração de fontes 
alternativas (2009) 

> Tax allowance de 125% sobre o volume dos 
gastos com P&D  
 

> Crédito tributário de 40% sobre o 
incremento dos anual gastos com P&D, 
além de 7%  sobre volume dos gastos com 
equipamentos 

Políticas governamentais de incentivo a indústria tecnológica 

> 

A 1 III 

> Programa de subsídio de 30% do custo do 
projeto, na forma de crédito fiscal, para 
construção de usinas de geração de energias 
renováveis 

> Dedução de até 45% dos impostos sobre os 
ativos de geração renovável 

Políticas nacionais 
de fomento à 
inovação e 
competitividade 

Incentivos para a 
cadeia de valor 

Crédito Fiscal 
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Sumário das questões-chave 

 

Fonte: CPFL; Roland Berger Strategy Consultants 

Mecanismos de incentivos à eficiência, investimentos e inovação A 

1 

As Distribuidoras precisarão de incentivos para aumentar investimentos 
em eficiência energética 

2 

Serão necessários mecanismos para incentivar a expansão da matriz através 
de fontes de baixo carbono 

3 

Serão necessários pesados investimentos para a transformação do setor 
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23 

O desenvolvimento de projetos de eficiência energética requer incentivos 

específicos para as utilities 

A 2 Mecanismos de incentivos em Eficiência Energética 

Racional 

> Incentivos tem como objetivo 

mitigar perda de receita devido 

ao menor consumo de energia 

> Projetos de eficiência 

energética devem envolver não 

só as empresas, mas também 

os consumidores 

Modelos de incentivos à Eficiência Energética Países 

> Capitalização do investimento em eficiência 

energética 

> Retorno diferenciado sobre investimento 

para os projetos de eficiência energética 

> Modelo de compartilhamento dos ganhos de 

eficiência energética 

> Meta de eficiência energética com bonificação 

pelo alcance/superação 
> 

Fonte: Regulatory Assistance Project, Roland Berger Strategy Consultants 
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Nos EUA, os estados aplicam diferentes modelos de incentivo para 

investimentos em eficiência energética 

24 

Alabama 

Arkansas 
Arizona 

Colorado 

Connecticut 

DC DE 

FL 

Georgia 

Iowa 

Idaho 

Illinois IN 

Kansas 
Kentucky 

Louisiana 

Massachussetts 

MD 

Maine 

MI 

MN 

Missouri 

MS 

Montana 

North Carolina 

North Dakota 

Nebraska 

NH 

NJ 

New Mexico 

Nevada 

New York 

Ohio 

Oklahoma 

Oregon 

PA 

RI 

SC 

South Dakota 

Tennessee 

Texas 

Utah 

Virginia 

Vermont 

Wisconsin 

WV 

Wyoming 

Washington 

Hawaii 

California 

Fonte: Regulatory Assistance Project, Roland Berger Strategy Consultants 

A 2 Modelos de estímulo à eficiência energética nos EUA 

Capitalização do investimento 

> Gastos com eficiência energética 

contabilizados como CAPEX 

– Regulador define percentual a ser 

capitalizado 

– Benefício pode não ser vinculado ao 

desempenho 

I 

> 

Retorno diferenciado 

> Taxa de retorno diferenciada sobre 

investimentos em programas de 

eficiência energética  

> Modelo normalmente usado em 

conjunto com capitalização dos 

investimentos 

II > 

Meta com bonificação 

> Incentivo vinculado ao alcance 

metas de performance de eficiência 

energética estabelecidas 

> Bônus calculado como um percentual 

do custo dos programas de eficiência 

– Percentual varia de acordo com a 

proporção da meta que foi atingida 

IV > Compartilhamento de ganhos 

> Benefícios líquidos de eficiência 

energética são compartilhados entre 

empresas e consumidores 

– Benefício líquido: economia com 

eficiência energética menos custos 

dos programas 

> Com o alcance da meta, distribuidora 

recebe de volta percentual do benefício 

> Modelos podem incluir penalização de 

distribuidoras que não atingirem metas 

III > 

> 
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Mercado de 
certificados 

brancos 

A fim de cumprir os crescentes requisitos de economia de energia, a Itália 

introduziu uma inovadora política para promover eficiência energética 

Modelo de certificados brancos 

> O regulador estabelece a obrigatoriedade de 
metas de eficiência energética para as distribuidoras 

> O certificado branco comprova o alcance de 
metas de economia de energia: 

– kWh economizados, toneladas de petróleo 
equivalente economizados e outros 

Esquema de negociação de certificados brancos 

> As distribuidoras possuem quatro opções: 
1. Desenvolver projetos de EE próprios 
2. Desenvolver projetos de EE com terceiros 
3. Comprar certificados brancos de terceiros 
4. Pagar a penalização 

$$$ 
 

Certificado Branco 
OTC 

 

Distribuidora 

EE > Meta 

Distribuidora 

EE < Meta 

> Cálculo da recuperação dos custos: 
– $ / toe¹) economizado, atualizado anualmente  

> Penalizações chegam até a EUR 155 M 

> Há um ano de carência caso o não cumprimento 
seja menor que 40% da meta 

> Podem ser negociados em mercados específicos ou através de 
acordos bilaterais (OTC) 

> Garante que a economia vai ocorrer onde há maior potencial 

> Empresas com custos marginais de EE mais altos podem comprar 
certificados brancos de agentes com custos marginais menores 

Fonte: AEEG; CLEEN;Roland Berger Strategy Consultant 

Certificados brancos na promoção de eficiência energética 

1) Tonelada de petróleo equivalente 

A 2 

> 

Descrição 

Benefício/  

Penalização 

Implementação 
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Sumário das questões-chave 

 

Fonte: CPFL; Roland Berger Strategy Consultants 

Mecanismos de incentivos à eficiência, investimentos e inovação A 

1 

As Distribuidoras precisarão de incentivos para aumentar investimentos em 
eficiência energética 

2 

Serão necessários mecanismos para incentivar a expansão da matriz 
através de fontes de baixo carbono 

3 

Serão necessários pesados investimentos para a transformação do setor 
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Subsídios fiscais e financiamento público são as práticas mais comuns para 

incentivo a fontes de energias renováveis  

27 

Fonte: White papers, Roland Berger Strategy Consultants 

Incentivos fiscais Financiamento público 

Créditos fiscais sobre 
investimento /produção 

Subsídio de capital, 
concessão ou desconto 

Vendas, energia, IVA e 
outras taxas 

Investimento, 
empréstimo e subsídios 

Leilão específico 

Principais práticas para incentivo a energia renovável A 3 

França 

Alemanha 

Espanha 

Holanda 

Austrália 

Itália 

China 

Reino unido 

EUA 

Brasil 
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> Alemanha 

> Reino Unido 

> Itália 

> Espanha 

Também amplamente utilizadas, as feed-in-tariffs garantem aos geradores de 

energia renovável uma tarifa mais alta do que a encontrada no mercado   

Descrição 

> Austrália 

> Canadá 

> China 

> França 

> Índia 

 

 

> Japão 

> Holanda 

> África do Sul 

> EUA 

Feed-in-tariffs – Overview das experiências internacionais A 3 

Feed-in-tariffs já cumpriram seu papel no desenvolvimento da geração 

renovável na Alemanha – possivelmente não serão mais aplicadas 

Países que aplicam 

Fonte: CPFL; Ofgem; BBC Consult; Roland Berger Strategy Consultants 

Evolução da geração renovável na Alemanha [GWh/ ano] 

Países que estão revendo política 

> Estabelecimento de uma tarifa de venda 

da energia (acima da tarifa de mercado) 

aplicada para fontes renováveis  

> Permite  que o  investimento se torne 

atrativo 

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

50.000
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Solar PV Bioenergia Eólica Hidro 
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O UK Energy Market Reform conta com mecanismos inovadores para incentivar 

a descarbonização da matriz 

Fonte: CPFL; Ofgem; Roland Berger Strategy Consultants 

Mecanismos de incentivos à fontes limpas do UK Energy Market Reform 

Fixação de piso para o preço do 
carbono 

Emissions Performance Standard 
(EPS) 

> A falta de um horizonte de preços 

de longo prazo do carbono não 

dava sinalização clara para 

investimentos 

> Piso crescente para preço de 

carbono e dá maior previsibilidade 

aos investidores 

> Medida regulatória para limitar 

emissões de novas usinas 

térmicas, especialmente à carvão  

> Limite inicial de 450g/kWh – será 

revisto em 3 anos (aplicável às 

térmicas com mais de 50MW) 

> Permite que seja possível expandir 

matriz com fontes que promovam 

segurança energética enquanto há 

foco em descarbonização 

> Revisão do mercado de PPAs com 

a introdução de Contratos por 

Diferença para fontes renováveis 

> Promovem estabilização do preço 

no longo-prazo para usinas de 

baixo carbono - investimentos a 

menor custo de capital 

> Incentivo à liquidez e acesso a 

auto-produtores 

A 3 

Criação do mercado de contratos 
por diferenças para renováveis > 
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Como forma de incentivar a Economia de Baixo Carbono através de mecanismos 

de mercado, mais de 40 países utilizam ETS ou impostos para o carbono 

30 

Mecanismos de mercado para incentivo a uma Economia de Baixo Carbono 

Fonte: CPFL; World Bank; Roland Berger Strategy Consultants 

A 3 

ETS – Emission Tradind Schemes Impostos para o carbono  

Países estabelecem limites para emissões e 
deixam o mercado estabelecer mecanismos de 
negociação de certificados para manter meta 

Países estabelecem preço a ser pago pelas 
empresas pela quantidade de carbono emitida 

Garantem o preço do carbono na economia 

> > 

Europa 

Coréia 

Australia 

EUA 

Nova Zelandia 

Japão 

China 

Cazaquistão 

França 

Suíça 

Dinamarca 

Canadá 

México 

Reino Unido 

Islândia 

Irlanda 

França 

Suíça 

Noruega 

Suécia 

Finlândia 

Japão 

Dinamarca 

África do Sul 

Austrália 
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As iniciativas propostas podem ser avaliadas quanto à aplicabilidade ao cenário 

brasileiro e o sucesso experimentado em outros países

Fonte: CPFL; Roland Berger Strategy Consultants

Matriz para avaliação de iniciativas regulatórias

Baixo Alto

FIT

Sucesso

A

B

C

Graphics – modelo para 

as imagens pequenas

Avaliamos os mecanismos de incentivos à eficiência, investimentos e inovação 

aplicados em outros países 

Fonte: CPFL; Roland Berger Strategy Consultants 

A 

Issues 

Serão necessários pesados 
investimentos transformar  
o setor 

Avaliação Iniciativas 

1. Output-based regulation 

2. Fundos de incentivos à inovação e P&D  

3. Políticas de incentivo à indústria tecnológica  

As distribuidoras precisarão de 
incentivos para aumentar  
investimentos em eficiência 
energética 

1. Retorno diferenciado sobre investimento 

2. Capitalização do investimento 

3. Modelo de compartilhamento dos ganhos 

4. Meta de eficiência energética com bonificação pelo 

alcance/superação  

Serão necessários 
mecanismos para incentivar a 
expansão da matriz através de 
fontes de baixo carbono 

1. Incentivos fiscais para fontes renováveis  

2. Financiamento público 

3. Feed-in-tariffs 

4. Preço piso para o carbono 

5. Limites de emissões 

6. Contratos por diferenças  

7. Emission Trading Schemes  

8. Imposto para carbono 

1 

2 

3 

1 

2 

3 1 

Mecanismos de incentivos à eficiência, investimentos e inovação 

1 

2 

3 

4 

1 

2 

3 
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brasileiro e o sucesso experimentado em outros países
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As iniciativas propostas podem ser avaliadas quanto à aplicabilidade ao cenário 

brasileiro e o sucesso experimentado em outros países
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Matriz para avaliação de iniciativas regulatórias
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Sumário das questões-chave 

 

Fonte: CPFL; Roland Berger Strategy Consultants 

Modelos de remuneração dos ativos e negócios não-regulados B 

Os modelos de negócios viabilizados pelas novas tecnologias precisam 
proporcionar remuneração adequada às utilities 

1 

A disseminação da micro-geração distribuída poderá ameaçar o modelo  
de negócios atual das Distribuidoras e aumentará a complexidade da rede 

2 

Com o unbundling total, o modelo de remuneração das distribuidoras e o 
modelo de expansão da geração precisariam ser revistos 

3 



33 WS9 - Documento de apoio.pptx 

Internacionalmente, os reguladores são mais flexíveis no controle de outros 

serviços, que são em parte prestados por comercializadoras 

Eficiência 
energética 

Serviços 
multitécnicos 

Qualidade 
da energia 

OFERTA EDP COMERCIAL (não exaustivo) 

> Auditoria energética 

> Certificação energética 

> Sistema de gestão de consumos 

> Correção de fator de potência 

> Plano de racionalização de 
consumos 

> Manutenção e assistência técnica 

> Solução para aumento do nível de 
tensão 

> Auditorias técnicas e instalações 
elétricas 

> Monitorização da qualidade 

Fonte: EDP; Roland Berger Strategy Consultants 

Regulação de outros serviços 

> Serviços  oferecidos pelas distribuidoras, em modo regulado 

ou não regulado, apresenta diferentes níveis de regulação a 

nível internacional  

> Serviços desregulados costumam incluir: 

– Serviços de conexão pagos pelo cliente 

– Serviços de medição (parcial ou total) 

– Serviços específicos requeridos pelo consumidor final 

> Receitas com partilha de infra estrutura, tal como no Brasil,  

revertem parcialmente para empresas 

> Em mercados  que já passaram pelo unbundling total, o 

comercializador  oferece um conjunto mais amplo de 

serviços de eficiência e de qualidade que estão fora do 

escopo da regulação energética  

Exemplo de oferta de comercializador 
Benchmark de regulação de outros serviços B 1 
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No Texas, onde o mercado é 100% liberalizado, são as comercializadoras que 

oferecem serviços diretamente ao consumidor final 

Comercializadoras Distribuidoras  

> Concede incentivos à empresas que oferecem 
serviços de eficiência energética na sua área de 
concessão 

> Oferece subsídios à empresas que instalam painéis 
solares em residências conectadas à sua rede 

> Consultoria em eficiência energética 

> Instalação de painéis solares 

> Venda de produtos eficientes (ex: termostatos, 
lâmpadas,...) 

> Compra de excedentes de geração distribuída 

Contato com empresas de serviços de energia Contato com consumidor 

> Consultoria em eficiência energética 

Oferta de serviços aos consumidores residenciais no Texas B 1 
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35 

O regulador chileno classifica um amplo conjunto de serviços como não 

regulados e que possuem preço máximo livre 

> Atendimento domiciliar 

> Ligação provisória de energia 

> Desconexão por serviço não 

autorizado 

> Serviços de informação: nível de 

qualidade de suprimento e nível de 

curto-circuito 

> Ligação de energia 

> Serviços de medidor ou de ligação 

– Aluguel, troca 

– Aumento de capacidade 

– Instalação e desinstalação 

Serviços 
regulados 

Serviços 
não 
regulados 

> Serviços acessórios a corte e religação 

de energia 

> Venda de medidores 

> Reprogramação horária de medidores 

> Estudos e preparação para ligação de 

energia 

> Conexão e desconexão de ligação ou 

medidor 

> Cópia e segunda via de conta e boleto 

> Inspeção de redes 

> Perícia em medidor 

Classificação Descrição Serviços incluídos 

> Serviços centrais de 
suprimento 

> Preço máximo regulado 

> Condições de mercado 
não seriam suficientes 
para garantir liberdade 
tarifária 

> Serviços não 
essenciais  

> Preço máximo livre 

> Competição na oferta 
de serviços é possível 

Classificação de serviços de distribuição 

Fonte: Site regulador, Roland Berger Strategy Consultants 

B 1 
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Além da questão de remuneração dos novos serviços, um desafio adicional que 

surge com smart grids é a necessidade de proteção das informações dos clientes 

Fonte: EU Commission SG Task Force Recommendations; NIST Guidelines for SG Cyber Security; Roland Berger Strategy Consultants 

Ações internacionais para preservação da privacidade 

Smart Grid Task Force 

> Comitê formado por membros do setor público e privado  

> Regra básica é manter o controle dos dados com os 

consumidores 

> Padrão do sistema tem que ser opt-in (consumidor tem que 

comunicar a permissão ao acesso aos dados) 

Privacidade dos dados de smart grids – benchmarks e melhores práticas 

> Maximizar a transparência dos processos 

> Treinar colaboradores com foco na 

preservação da privacidade dos clientes 

> Comunicar aos consumidores os 

potenciais riscos às informações 

> Compartilhar com outros participantes 

do mercado as soluções encontradas 

para preservação da confidencialidade 

> Instalar sistemas que coletem apenas 

informações necessárias 

> Limitar o período de armazenamento de 

informações 

Melhores práticas – EU Commission  

DOE Task Force 

> Programa com objetivo de informar consumidores sobre como 

obter benefícios com  smart grids 

> Recomenda que terceiros não podem ter acesso às 

informações individuais sem autorização prévia 

> Empresas terceiras devem ser convocadas para verificar a 

qualidade de proteção dos dados 

UK Smart Grid Program 

> Ação com o objetivo de estender as regras de proteção de 

dados do Data Protection Act 1998 

> Princípio básico é dar ao consumidor o poder de escolher 

como e por quem seus dados serão utilizados  

B 1 
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Sumário das questões-chave 

 

Fonte: CPFL; Roland Berger Strategy Consultants 

Modelos de remuneração dos ativos e negócios não-regulados B 

Os modelos de negócios viabilizados pelas novas tecnologias precisam 
proporcionar remuneração adequada às utilities 

1 

A disseminação da micro-geração distribuída poderá ameaçar o modelo  
de negócios atual das Distribuidoras e aumentará a complexidade da rede 

2 

Com o unbundling total, o modelo de remuneração das distribuidoras e o 
modelo de expansão da geração precisariam ser revistos 

3 
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Alemanha 

> Receitas das Distribuidoras é regulada e 
calculada pelo WACC multiplicado pelo 
(OPEX + valor da base de ativos 
regulados)  

> Investimentos em ativos para GD entram 
na base de ativos e a tarifa (paga pela 
capacidade) é elevada 

Em países com decoupling entre consumo e receita, a remuneração pela 

Geração Distribuída se dá por taxas de conexão  

Fonte: CPFL; IEE; Edison Electric Institute; Roland Berger Strategy Consultants 

Exemplos de mecanismos de remuneração dos ativos com GD B 2 

1) Value of Solar Tariff 

> Compra da energia do consumidor (Modelo APS): 

– Distribuidora compra toda a energia gerada pelo 

painel do cliente e, em troca, dá desconto fixo nas 

faturas mensais 

– Distribuidora pode comercializar energia comprada 

> Taxas stand by para T e D (Dominion Tariff) 

– Clientes com mais de 20kW instalados devem pagar 

tarifa mensal de transmissão stand by de USD 1,40 

por kW e de USD 2,79 por kW para distribuição 

Remuneração pela conexão Modelos aplicados nos EUA 

Utilizado em países com Decoupling Utilizado em estados sem Decoupling 

Reino 

Unido 

 

> Incentivo híbrido que permite  
pass through parcial de custos e driver de 
receita £/kW para incentivar conexão 

Portugal 

 

> Distribuidor cobra do comercializador  
o custo pela conexão (custo fixo por 
modalidade de conexão) 

> 

> 
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A Arizona Public Services considerava a micro-geração solar distribuída uma 

ameaça – agora, instala painéis nas casas dos consumidores em troca de créditos 

Fonte: CPFL; Web research; Roland Berger Strategy Consultants 

Campanha contra empresas de 

instalação de painéis solares 

> A Arizona Public Services se colocava 

contra a instalação de painéis solares 

> Alegava que consumidores sem painéis 

solares pagariam pelo net metering dos 

que possuíam a tecnologia    

Entrada no mercado de instalação de 

painéis solares 

> A APS passou a atuar no mercado de 

instalação de painéis solares em 2014 

> Até o fim de 2015, a empresa planeja instalar 

3,000 painéis solares na região 

> Os sistemas serão instalados de forma que a 

APS terá controle sobre os painéis  

> Não será utilizado o sistema de net 

metering – clientes receberão crédito de 

USD 30 todos os meses por 20 anos  

Estudo de caso – Mudança de posicionamento APS 

Contra a micro-geração distribuída Player atuante em micro-geração distribuída 

B 2 

PASSADO PRESENTE 



40 WS9 - Documento de apoio.pptx 

Uma alternativa para incentivar GD e Eficiência Energética é o modelo de 

decoupling, que elimina a relação entre receita e a energia vendida 

40 

Modelo conceitual de remuneração das distribuidoras 

> Receita atrelada ao volume de energia distribuída 

> Percentual significativo dos custos das distribuidoras são 

fixos, o que diminui o impacto de ganhos de eficiência 

operacional na rentabilidade 
– Estímulo ao aumento o lucro através do crescimento 

do mercado 

Decoupling 

Fonte: National Action Plan for Energy Efficiency; NREL;Roland Berger Strategy Consultant 

> Dissociação entre vendas (consumo) e 

receitas 

> Diminuição do incentivo ao crescimento do 

consumo 

> Mitigação dos impactos da variações na 

quantidade de energia distribuída 

> Redução dos desincentivos à eficiência 

energética e GD 

> Total revenue: regulador determina a 
receita total que a distribuidora deve ter 
durante certo período 

> Revenue-per-customer: o regulador 
define a receita por consumidor durante 
determinado período 

Descrição 

Objetivos 

Modelos 

Custos Receitas 

ROR 
 

Variável 
 

Fixo 
 
 
 
 

Volumétrica 
 

Fixa 

B 2 Racional para implantação do decoupling 
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O decoupling apresenta benefícios como a estabilização das receitas da 

distribuidora, mas também possui aspectos negativos para avaliação 

41 

Fonte: National Action Plan for Energy Efficiency; NREL;Roland Berger Strategy Consultant 

B 2 Racional para implantação do decoupling 

Prós 

> Estabilização das receitas da distribuidora, 
diminuindo seus riscos 

> Baixo custo de administração, se comparado a 
outros mecanismos de recuperação da receita 
perdida 

> Redução da necessidade de frequentes revisões 
tarifárias 

> Maiores incentivos à tecnologias como geração 
distribuída e resposta à demanda 

> Alinhamento aos objetivos de eficiência 
energética 

> Necessidade de alta qualidade na previsão de 
receitas 

> Processo mais complexo que o tradicional 

> Mudanças disruptiva em relação ao modelo atual 

> Receita das empresas se mantém estável 
mesmo sob situações adversas  

Contras 
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Apesar de alguns casos de insucesso, o decoupling tem se mostrado um bom 

modelo para promover a eficiência energética e GD nos EUA 

42 

Fonte: National Action Plan for Energy Efficiency; NREL;Roland Berger Strategy Consultant 

> No plano de decoupling adotado em 1990, 

divisão entre recuperação dos custos fixos e 

variáveis foi feita de maneira inadequada 

– Geração de receita acima do esperado 

> O resultado foi a elevação das tarifas, gerando 

descontentamento nos consumidores 

> Com o decoupling, a energia per capita no 

estado permaneceu constante por 30 anos, 

enquanto que no resto do país cresceu 50% 

> A política foi implantada juntamente com outros 

mecanismos de incentivo à eficiência energética 

> A Califórnia investiu mais em eficiência 

energética e programas de energia solar do que 

qualquer outro estado 

> Califórnia é hoje a líder em micro geração 

distribuída no país 

California 
Washington 

B 2 Avaliação dos resultados do modelo de decoupling nos EUA 

Cases de sucesso Cases de insucesso 

Maine 
>  A região passou por uma recessão em 1990 

> Central Maine Power reajustou as tarifas de 

decoupling pouco antes da recessão, o que 

tornou as tarifas altas demais para os 

consumidores 

> Índices de inadimplência aumentaram 

significativamente 

> O Massachusetts Department of Public Utilities 

(DPU) adotou o decoupling em 2008 

> Após a mudança regulatória, ganhos 

incrementais com eficiência energética passaram 

de 0,9% ao ano para 1,36% em 2010 e 1,59% 

em 2011 

Massachusetts 

> 
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Sumário das questões-chave 

 

Fonte: CPFL; Roland Berger Strategy Consultants 

Modelos de remuneração dos ativos e negócios não-regulados B 

Os modelos de negócios viabilizados pelas novas tecnologias precisam 
proporcionar remuneração adequada às utilities 

1 

A disseminação da micro-geração distribuída poderá ameaçar o modelo  
de negócios atual das Distribuidoras e aumentará a complexidade da rede 

2 

Com o unbundling total, o modelo de remuneração das distribuidoras e o 
modelo de expansão da geração precisariam ser revistos 

3 
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Modelo atual 

> Distribuidoras são 
remuneradas pelo negócio do 
fio  

> Suportam os riscos dos 
negócios de geração e 
transmissão 

> O risco da compra de energia 
é tomado pela distribuidora e 
não há remuneração  

Benchmark internacional 

Separação total entre fio e 
commodity 

Assumem o risco de sub-
contratação e  sobre-
contratação, atividades 
típicas da comercialização  

Possíveis modelos 

Remuneração pelos custos 
de produção de energia 

GERAÇÃO 

Remuneração pelo uso da 
rede de transmissão  

TRANSMISSÃO 

Remuneração pelo uso da 
rede de distribuição 

DISTRIBUIÇÃO 

Receita proveniente da 
atividade de compra e 
venda de energia elétrica 

COMERCIALIZAÇÃO 
DISTRIBUIÇÃO  

Remuneração pelo uso da 
rede de distribuição 

DISTRIBUIÇÃO 

Fonte: Roland Berger Strategy Consultants 

Modelo atual e modelos possíveis com a separação de fio e commodity 

Com a separação total fio-commodity, a distribuidora poderia ser remunerada pelo 

uso da sua rede e a comercializadora pelo risco ou compra/ venda de energia 

Assume o risco de   
volumes, remuneração via 
margem de comercialização  

COMERCIALIZAÇÃO 

Cenário I – Comercializadora regulada 

Receita proveniente da 
atividade de compra e 
venda de energia elétrica 

Cenário II – Unbundling total 

COMERCIALIZAÇÃO 

B 3 
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Remuneração pelo uso da 
rede de distribuição 

DISTRIBUIÇÃO 

Assume o risco de   
volumes, remuneração via 
margem de comercialização  

COMERCIALIZAÇÃO 

CENÁRIO I – Comercializadora  regulada 

Remuneração pelo uso da 
rede de distribuição 

DISTRIBUIÇÃO 

Receita proveniente da 
atividade de compra e 
venda de energia elétrica 

COMERCIALIZAÇÃO 

CENÁRIO II – Unbundling total 

PRÓS 

> Distribuidora remunerada por 

margem de comercialização –  

redução do risco operacional  

> Preparação do mercado para 

possível futura liberalização total 

CONTRAS 

> Introdução de margem de 

comercialização onera a tarifa 

> Menor incentivo para oferta de 

novos serviços 

Fonte: Roland Berger Strategy Consultants 

> Oferta de tarifas diferenciadas – 

maior competitividade do setor 

> Limitação da subsidiação cruzada 

e maior incentivo à eficiência 

operacional 

> Maior incentivo à oferta diferenciada 

de serviços 

> Introdução de margem de 

comercialização onera a tarifa 

45 

A separação da comercialização pode trazer mais competitividade na oferta de 

tarifas para o consumidor  

Comparação de modelos alternativos de negócio B 3 
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No Brasil, a expansão no ACL é uma questão adicional que se coloca para uma 

maior liberalização – mecanismos do UK EMR como possíveis soluções 

Fonte: CPFL; BP Statistical Review; Roland Berger Strategy Consultants 

Mecanismos UK EMR que poderiam incentivar expansão no ACL B 3 

> Ressalva: mercado inglês é maduro e expansão da demanda não 

é tema crítico 

284

125

200
211

1990 1995 2000 2005 2010 2015

Demanda primária por energia [Mtoe] Mercado de capacidade 

> Geradores recebem receitas fixas e previsíveis e, em troca, o 

operador do sistema contratará usinas com capacidade instalada 

controlável  

Contratos por Diferença (CfD) 

> Constituem garantia do preço de venda de energia no longo prazo  

> Geradores de energia limpa vendem a energia no mercado, 

recebendo preço de curto prazo - diferenças entre preço de 

contrato e de mercado são acertadas 

> O CfD é um contrato privado de 15 anos entre o gerador de energia 

limpa e a Low Carbon Contracts Company (empresa pública do 

país) 

> Maior previsibilidade das receitas pode auxiliar no 

acesso ao financiamento 

> Podem suprir o desafio dos prazos curtos do PPA 

> Incentivam a expansão através de energia limpa 

UK -0,2% 

Brasil +3,6% 

CAGR 

1990-2015 

Mecanismos UK EMR 
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Avaliamos os modelos de remuneração dos ativos e negócios não-regulados 

aplicados em outros países 

Fonte: CPFL; Roland Berger Strategy Consultants 

Issues 

Os modelos de negócios 
viabilizados pelas novas 
tecnologias precisam proporcionar 
remuneração  
adequada às utilities 

Avaliação  Iniciativas 

1. Oferta de serviços pela comercializadora  

2. Reduzir captura dos ganhos com 
serviços não regulados 

A disseminação da micro-geração 
distribuída poderá ameaçar o modelo  
de negócios atual das Distribuidoras 
e aumentará a complexidade da rede 

1. Decoupling  

2. Taxa pela conexão  

3. Compra da energia excedente do 
consumidor (modelo APS) 

Com o unbundling total, o modelo 
de remuneração das distribuidoras 
e o modelo de expansão da geração 
precisariam ser revistos 

1. Unbundling total  

2. Mercado de capacidade  

3. Contratos por diferenças 

1 

2 

3 

B Modelos de remuneração dos ativos e negócios não-regulados 
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As iniciativas propostas podem ser avaliadas quanto à aplicabilidade ao cenário 

brasileiro e o sucesso experimentado em outros países

Fonte: CPFL; Roland Berger Strategy Consultants

Matriz para avaliação de iniciativas regulatórias
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Sumário das questões-chave 

 

Fonte: CPFL; Roland Berger Strategy Consultants 

A sociedade terá maior interesse em participar dos processos decisórios 1 

O regulador poderá ser mais exigente quanto à atuação sustentável das 
empresas (sustentabilidade ambiental, social e econômico-financeira) 

2 

C Papel do regulador e interação com seus stakeholders 
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No modelo RIIO, o envolvimento de um conjunto abrangente de stakeholders é 

fundamental para o processo de definição do Plano de Negócios 

49 

Modelo RIIO - Processo de envolvimento de stakeholders 

Fonte: Ofgem; Roland Berger Strategy Consultants 

> Empresas têm ônus da 

prova dos seus Planos de 

Negócio 

> Envolvimento de diversos 

stakeholders acaba se 

tornando uma necessidade 

> Necessidade de garantir que 

visão dos consumidores é 

incorporada no processo, 

refletindo prioridades e 

preocupações sociais  

Grupos de 
trabalho 

Reuniões  
bilaterais 

Fórum de 
revisão  

de  preços 

Eventos com  
stakeholders 

Pesquisa comissionada  
pela Ofgem 

Publicação de  
documentos 

(Incluindo grupos para 
avaliação de custos, 
ambiente, inovação e 
questões sociais)  

(Realização de reuniões 
com stakeholders 
interessados)  

(Grupo high level com 
40 representantes 
chave) 

(ex. eventos de 
apresentação) 

C 1 
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A Ofgem criou o Consumer Challenge Group para garantir que os acordos de 

controle de preços atendam aos interesses dos consumidores 

50 

Modelo RIIO – Consumer Challenge Group (CCG) 

Fonte: Ofgem; Roland Berger Strategy Consultants 

C 1 

Consumer Challenge Group 

> Grupo de experts para garantir que os acordos de controle 

de preços atendam aos interesses dos consumidores 

> Primeiramente implementado na rodada de discussão de 

controles de preços RIIO-ED1  

> Membros fornecem inputs e desafios que não viriam 

através de outros meios, como market research 

> Não é um órgão decisório, mas auxiliam processos de 

tomada de decisão e montagem dos planos de negócios 

Membros do CCG 

> Os membros CCG atuam em caráter individual, 

trazendo experiências como consumidores e  

também percepções setoriais 

– Simon Roberts (Chief Executive, Centre for 

Sustainable Energy) 

– Linda Lennard (Visiting Fellow at the Centre for 

Consumers) 

– Sharon Darcy (Board member of Consumer 

Focus/Regulated Industries Unit) 

– Paul Smith (Director, 4PS) 

– Heather Brash (ex vice-chair Scottish Consumer 

Council) 

– David Leam (Executive Director for  Infrastructure 

Policy at London First)  
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Sumário das questões-chave 

 

Fonte: CPFL; Roland Berger Strategy Consultants 

A sociedade terá maior interesse em participar dos processos decisórios 1 

O regulador poderá ser mais exigente quanto à atuação sustentável das 
empresas (sustentabilidade ambiental, social e econômico-financeira) 

2 

C Papel do regulador e interação com seus stakeholders 
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De acordo com a ONU, a Sustentabilidade vai além das questões ambientais – 

o regulador pode atuar nos três pilares 

52 

Fonte: CPFL; ONU; Roland Berger Strategy Consultants 

Pilares para o desenvolvimento sustentável - ONU  C 2 

Meio 
Ambiente 

Possível atuação do regulador do setor elétrico 

Meio ambiente 

> Imposição de limites para emissões de carbono 

> Estabelecimento de preço/ imposto para o carbono 

> Estreitamento de regras para licenciamento ambiental 

> ... 

Social 

Viável Suportável 

Econômico
-Financeiro Equitativo 

Sustenta-
bilidade 

Social 

> Criação de políticas para redução do preço das tarifas 

> Incentivo ao suprimento em regiões isoladas e carentes 

> Proteção aos consumidores vulneráveis 

> ... 

Econômico-Financeiro 

> Intervenção nas empresas com dificuldades financeiras 

> Monitoramento de indicadores financeiros 

> Criação de mecanismos para evitar impactos conjunturais 

> ... 
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No modelo RIIO, os outputs definidos pelo regulador cobrem tanto os pilares de 

sustentabilidade ambiental quanto social 

53 

Modelo RIIO - Outputs primários definidos pela Ofgem 

Fonte: Ofgem; Frontier Economics; Roland Berger Strategy Consultants 

C 2 

Output Pedido do regulador 

Impacto 
ambiental 

Obrigações 
sociais 

Satisfação do 
cliente 

Segurança 

Fiabilidade e 
disponibilidade 

Condições das 
conexões 

> Pegada ecológica de perdas de rede 
> Proporção de nova geração com tecnologias low carbon 
> Outras emissões 
> Impacto visual 
> Papel do consumidor em eficiência energética 

> Objetivos para clientes vulneráveis (ex. idosos) 

> Medida abrangente de satisfação do cliente 
> Pesquisas e inquéritos qualitativos 

> Garantia de requisitos mínimos de serviço 
> Iniciativas adicionais de interesse público 

> Interrupções de cliente  
> Minutos de cliente perdidos ou energia não fornecida 

> Tempo para conexão de nó de geração 
> Tempo para conexão de nó de demanda 

Sustentabilidade 
ambiental 

Sustentabilidade 
social 
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Chile Reino Unido Austrália Holanda Brasil 

Nível de detalhamento do modelo regulatório 

> Regulação baseada em: 

– Regras detalhadas 

– Punição por descumprimento de regras ou metas 

estabelecidas 

 

> Objetivos do regulador: 

– Redução de tarifas, garantindo modicidade tarifária 

e limitando ganhos das empresas 

– Garantir atendimento da meta qualidade 

> Regulação baseada em: 

– Negociação / discussão com as empresas 

– Incentivo positivo ou negativo por cumprimento de 

metas e desempenho em relação às metas 

 

> Objetivos do regulador: 

– Garantir que interesses dos consumidores estejam 

alinhados com os das empresas 

– Incentivar eficiência, compartilhando ganhos com 

consumidor por meio de redução de tarifas 

– Incentivar superação das metas de qualidade 

Fonte: Roland Berger Strategy Consultants 

Em contraposição ao RIIO, a regulação brasileira está se consolidando como 

um modelo rígido, de controle detalhado e micro-gerenciamento 

Comparação entre o nível de detalhamento do modelo regulatório C 2 
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Através dos Acordos de Basiléia, o regulador internacional do setor financeiro 

estabelece diretrizes para sustentabilidade financeira 

Modelo de regulação financeira dos bancos – Acordo de Basiléia C 2 

Aprimoramento/detalhamento  
das exigências 

+ 

> Em 1988, foi criado o "Bank of International Settlements" (BIS) - instituição que atua como Banco Central de mais de 
20 países 

> O BIS é responsável pela criação dos Acordos de Basiléia, que tem como objetivo aumentar a segurança dos 
sistemas bancários através de regras de exigência de capital dos bancos 

> O primeiro acordo de Basiléia foi ratificado por mais de 100 países em 1988 na cidade de Basiléia (Suíça) 

Origem e objetivos 

1900 

Basiléia 1 (1998) 

> Bancos devem ter um capital mínimo de 

8% sobre o volume de seus ativos 

(financiamentos e aplicações) 

2000 

Basiléia 2 (2001) 

> Requerimentos passaram a levar em 

conta diferentes riscos de crédito, 

operacionais e de mercado 

Basiléia 3 (2010) 

> Maior exigência 

> Foco na qualidade de capital 

> Regras de liquidez mínima e alavancagem máxima 
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Avaliamos os modelos de interação do regulador com seus stakeholders 

aplicados em outros países 

Fonte: CPFL; Roland Berger Strategy Consultants 

Issues Avaliação Iniciativas 

A sociedade terá maior 

interesse em participar dos 

processos decisórios 

1. Imposição do ônus da prova do modelo 

de negócios para a empresa  

2. Criação de Challenge Club 

O regulador poderá ser mais 

exigente quanto à atuação 

sustentável das empresas 

(sustentabilidade ambiental, 

social e econômico-

financeira) 

1. Definição de outputs 

2. Modelo de Basíléia 

1 

2 
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As iniciativas propostas podem ser avaliadas quanto à aplicabilidade ao cenário 

brasileiro e o sucesso experimentado em outros países

Fonte: CPFL; Roland Berger Strategy Consultants

Matriz para avaliação de iniciativas regulatórias

Baixo Alto

FIT

Sucesso

A

B

C

Graphics – modelo para 

as imagens pequenas
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As iniciativas propostas podem ser avaliadas quanto à aplicabilidade ao cenário 

brasileiro e o sucesso experimentado em outros países
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Matriz para avaliação de iniciativas regulatórias

Baixo Alto

FIT

Sucesso

A

B

C

Graphics – modelo para 

as imagens pequenas

C Papel do regulador e interação com seus stakeholders 

1 

2 

1 

PARA DISCUSSÃO 

2 1 

1 

> 

2 

2 

Sucesso 

Fit 

Sucesso 

Fit 
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Trazemos também para discussão os principais pontos de atenção do atual 

comportamento do regulador 

57 

Princípios para uma Regulação Eficaz 

> Provisoriedade de algumas normas (ex: 

procedimento de revisão tarifária finalizado 

após a data da revisão de diversas 

distribuidoras) 

> Grande volume de normas (ex: média de 3 

audiências públicas por semana) 

> Discricionariedade ao longo do ciclo (ex. 

definição da BRR e em outros procedimentos) 

> Prazo curto para discussão e 

desenvolvimento de contribuições 

Pontos de atenção do atual modelo regulatório 

Qualidade 

das regras 

> Coerência 

> Clareza 

> Legalidade 

> Previsibilidade 

Qualidade 

dos 

Processos 

Regulatórios 

> Transparência 

> Comunicação e Participação 

Pública 

Pontos de atenção 

Fonte: Roland Berger Strategy Consultants 

RISCOS À OPERAÇÃO E RENTABILIDADE DAS 

DISTRIBUIDORAS QUE NÃO ESTÃO EMBUTIDOS NO WACC 
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Algumas questões mais pontuais e particulares do setor elétrico brasileiro 

também podem ser revistas levando em consideração as tendências para 2030 

Fonte: CPFL; Roland Berger Strategy Consultants 

Tópicos adicionais para discussão 

Modelo regulatório 

> Provisoriedade de algumas normas  

> Grande volume de normas 

> Prazo curto para discussão de contribuições 

> Pouca visão de longo-prazo 

Redes Inteligentes 

> Reconhecimento da totalidade dos investimentos 

> Recompensas às concessionárias por investimentos 

realizados entre revisões 

> Metodologia de recuperação de custos de TI e Telecom 

> Vida útil dos ativos 

Geração Distribuída 

> Tributação da energia injetada na rede 

> Impacto da energia injetada para o cálculo da 

sobrecontratação 

> Introdução de GD pode aumentar perdas na rede 

Outros 

> Reatividade ao reconhecimento de serviços não-

regulados 

> Reconhecimento dos projetos de P&D após a 

realização 

Tópicos adicionais para discussão 





Anexo 1 – Modelo regulatório vigente 
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A implantação da ANEEL foi parte da grande transformação que o setor passou 

desde a década de 90 

SAO-0180-970001-15-55 

95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 

 Leis de 

concessões, 

Instituição de 

"Clientes livres 

e Produtores 

Independentes 

de Energia -   

Lei 9.074 

> Criação da ANEEL 

> Início do processo  

de desverticalização – Lei 9.427 

• Implantação do  

e MAE 

• Início do Programa de 

Racionamento de Energia 

> Efetivação do Acordo Geral 

do Setor – Lei 10.438 

> Fim do Racionamento de 

Energia 

• Revisão do Modelo do Setor 

– Leis n. 10.847 e 10.848 

> Implantação da              1) 

> Início dos leilões de energia 
 2º ciclo de 

revisão tarifária 

Principais alterações no marco regulatório   

 1º ciclo de  

revisão tarifária 

1)  Empresa de Pesquisa Energética 

Privatizações 
> COELBA 

> RGE 

> AES Sul 

> CPFL 

> Enersul 

> Cemat 

> Energipe 

> Cosern 

> COELCE 

> Metropolitana 

> CELPA 

> ELEKTRO 

> Bandeirante 

> Gerasul 

> CESP Paranapanema 

> CESP Tiete 

 

> Light  

> CERJ 

> Escelsa 
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Principais eventos regulatórios no Brasil 

Fonte: ANEEL; Roland Berger Strategy Consultants 
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Com isso, o setor elétrico está organizado em diversas instituições que guiam 

as diretrizes aplicadas às empresas   

Instituições  

do Estado 

Empresas do Setor Elétrico Brasileiro 

> ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica 

> ONS – Operador Nacional do Sistema Elétrico 

> CCEE – Câmara de Comercialização de Energia Elétrica 

> EPE – Empresa de Pesquisa Energética 

62 

Principais instituições do setor 

Poder executivo 

> MME – Ministério de Minas e 

Energias 

> CMSE – comitê de Monitoramento 

de Sistema elétrico 

> CNPE – Conselho Nacional de 

Política energética 

Poder legislativo 

> Câmara dos Deputados 

> Senado 

> TCU 

Poder judiciário 

> STF – Supremo Tribunal  

Federal 

> STJ – Supremo Tribunal de Justiça 

Fonte: Acende Brasil; Roland Berger Strategy Consultants 
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Cada uma das instituições tem funções definidas na definição das regras do 

setor 

MME ANEEL 

Comitê de Monitoramento do 

Setor Elétrico 

Empresa de Pesquisa 

Energética 

Operador Nacional do 

Sistema 

Câmara de Comercialização 

de Energia Elétrica 

> Monitora os eventuais desvios frente 

ao Planejamento Energético 

> Garante o suprimento 

> Desenvolve estudos para todo o 

setor elétrico 

> Apóia as decisões do MME 

> Coordena e controla a operação das 

instalações de geração e 

transmissão 

> Otimiza os despachos das usinas 

> Administra as transações no 

Ambiente de Contratação Regulado 

e no Ambiente de Contratação Livre 

Ministério de Minas e Energia 

> Implementa a Política Energética 

> Exerce o poder concedente 

Agência Nacional de Energia Elétrica 

> Mediação entre agentes setoriais 

> Fiscalização e regulação 

Conselho Nacional de Pesquisa 

Energética 

> Define a Política Energética 

CMSE EPE 

CNPE 

63 

Atribuições das instituições do setor elétrico brasileiro 

Fonte: ANEEL; Roland Berger Strategy Consultants 
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A agência reguladora tem como principal dever equilibrar os interesses entre 

governo, consumidor e empresas 

> Assegurar neutralidade 

entre governos 

> Preocupar-se com os 

interesses dos 

consumidores (preço  

da tarifa, qualidade do 

serviço) 

> Garantir retorno 

econômico-financeiro 

dos investimentos 

aplicados no setor 

64 

Atribuições da ANEEL 

GOVERNO CONSUMIDOR EMPRESAS DO SETOR 

Fonte: ANEEL; Roland Berger Strategy Consultants 
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A ANEEL cumpre seu dever através da estruturação de três pilares que 

viabilizam o equilíbrio do setor 

Papéis e objetivos da 

Equilíbrio entre agentes do setor  

Regulação 

> Estabelece padrões de 
qualidade 

> Sugere medidas de 
incentivo à compe-tição 

> Subsidia programas de 
eficiência energética e 
P&D 

> Promove a modici-dade 
tarifária 

Fiscalização 

> Detém a responsa-
bilidade pelo acom-
panhamento de obras e 
projetos aprovados 

> Aplica penalidades e 
multas  

Mediação 

> Mantém um canal de 
comunicação com o 
Congresso Nacional 

> Promove audiências e 
consultas públicas 

> Coordena os 
Conselhos de 
Consumidores 

> Realiza pesquisas 
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Pilares estruturantes da ANEEL 

Fonte: ANEEL; Roland Berger Strategy Consultants 



Anexo 2 – Questões-chave para o setor 
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O segmento evoluiu consideravelmente em relação aos indicadores de 

qualidade, porém já apresenta sinais de estabilização 

67 

Fonte: ABRADEE; Equipe de projeto; Roland Berger Strategy Consultants 

Evolução dos indicadores de qualidade 

Necessidade de investimentos massivos e novas tecnologias para transformação do setor 

10,5

12,5

21,7

18,3

15,8

27,2

Necessidade de 

ruptura 

1997 2013 

Necessidade de 

ruptura 

1997 

DEC [horas] FEC [vezes] 

2004 2013 2004 
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68 

O atual acordo não traz incentivos para investimentos na transformação da 

distribuição seja via tarifa ou fundo de P&D 

Inexistência de componente tarifário para 
inovação 

Existência de obrigatoriedade de 
investimentos em P&D  

> WS01 - Consumidores demandarão aumento da 

qualidade do suprimento de energia  

> Risco de glosa de investimentos em projetos de P&D 

> Projetos típicos mais voltados à estudos e 

experimentos 

0,10

0,15

0,20

0,30

0,20
0,30

0,25

0,50PEE 

MME 

FNDCT 

P&D 

A partir de 01/2016 

1,00 

De 01/2010 

a 12/2015 

1,00 RR: Receita Requerida

VPA: Total da Parcela A para ano-teste

CE: Custo de aquisição de energia elétrica comprada

CT: Custo com o uso dos sistemas de transição e/ou distribuição

CES: Custo com encargos setoriais definidos em lei

+RR=     VPA

CE + CT + CES

VPB

CAOM

RC + QRR + CAIMICO3 + RI

CAA+

(BRRl – RGR) . rWACC + RGR . rRGR

BRRb .δ

CAL + CAV + CAI 

VPB: Total da parcela B para o ano-teste

CAOM: Custo de Administração, Operação e Manutenção

CAA: Custo Anual dos Ativos

CO3: Custos operacionais no ano-teste do 3º ciclo

RI: Receitas Irrecuperáveis

RC: Remuneração do Capital

QRR: Quota de Reintegração Regulatória

CAIMI: Custo Anual das Instalações Móveis e Imóveis

BRRb: Base de Remuneração Regulatória bruta

BRRl: Base de Remuneração Regulatória líquida

RGR: Saldo devedor de RGR

rRGR: custo de capital da RGR (real)

rWACC: custo médio ponderado de capital real antes dos impostos

δ: Taxa média de depreciação das instalações

CAL: Custo Anual de Aluguéis 

CAV: Custo Anual de Veículos

CAI: Custo Anual de Sistemas de Informática

A transformação da 

distribuição requer 

grandes 

investimentos 

Fonte: ANEEL, Roland Berger Strategy Consultants 

Diagnóstico da situação brasileira atual 
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Na distribuição, assim como em G&T, o atual incentivo a P&D é através da 

obrigatoriedade de investimento atrelada a um percentual da receita líquida 

0,10

0,15

0,20

0,30

0,20
0,30

0,25

0,50

P&D 

A partir de 

01/2016 

1,00 

De 01/2010 

a 12/2015 

1,00 

PEE 

MME 

FNDCT 

FNDCT 

MME 

P&D 

Desde 03/2004 

1,00 

0,20 

0,40 

0,40 

Investimentos em P&D 

> Investimento de 1% da ROL fragmentado em 4 
finalidades: 
– execução de projetos de P&D regulados 

pela ANEEL 
– recolhimento ao Fundo Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(FNCDT) 

– recolhimento ao Ministério de Minas e 
Energia (MME) 

– execução de projetos de eficiência 
energética (PEE) 

 

> O lançamento dos recursos é mensal 

> O saldo não investido ou não reconhecido 
acumula e é remunerado pela SELIC 

> Recentemente foi retirada a etapa de 
avaliação inicial do projeto  

Investimentos obrigatórios para 
distribuição [% ROL]  

Investimentos obrigatórios para 
Geração e Transmissão [% ROL]  

Fonte: ANEEL, Roland Berger Strategy Consultants 

Investimentos obrigatórios em P&D no Brasil 
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0,50
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0,10 0,15

PEE 
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P&D 
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A partir de 01/2016 

1,00 

De 01/2010 a 12/2015 

1,00 

Fonte: ANEEL, Roland Berger Strategy Consultants 

Desafios a investimentos à Eficiência Energética 

Após 2016, a porcentagem da ROL que deve ser destinada a Eficiência Energética 

no Brasil deverá diminuir – mecanismos de incentivos devem ser revistos 

> A partir de 2016, é esperada uma redução 

na parcela de investimentos obrigatórios da 

ROL 

 

> Necessidade de criar mecanismos para 

incentivo à Eficiência Energética 

Investimentos obrigatórios da ROL [%] 
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Plataforma +Energia Livre 

Com o suporte de plataformas como o +Energia Livre, consumidores podem se  

tornar mais conscientes para defender questões como a liberalização do mercado 

Conceito 

> Plataforma de comunicação para reunir públicos 

interessados no setor energético brasileiro e fomentar 

maior liberalização do mercado 

> Congrega informações para consumidores e 

investidores 

Conteúdo 

> Notícias 

> Índices elétricos 

> Mecanismos para simular negociações no mercado livre 

> Cursos e eventos 

Apoiadores 



72 WS9 - Documento de apoio.pptx 

Embora já tenham ocorrido avanços no ambiente regulatório brasileiro, a 

ABRADEE reconhece que diversas mudanças ainda precisam ser feitas  

Regulamentação brasileira de Redes Inteligentes 

Fonte: ABRADEE; Ministério de Minas e Energia; Aneel; Eletronorte; Roland Berger Strategy Consultants 

Principais marcos regulatórios 

2010 

> Criação do Grupo de Trabalho para identificar 

ações necessárias para implementação do 

Programa Brasileiro de Rede Elétrica Inteligente 

Portaria MME Nº 440/2010 

> Publicação dos critérios e procedimentos para 

elaboração do projeto estratégico "Programa 

Brasileiro de Rede Elétrica" 

Chamada ANEEL Nº 011/2010 

2013 

> Resolução dos requisitos básicos para os sistemas 

de medição eletrônica para o Grupo B 

Resolução Normativa Nº 502/2012 

1 > Reconhecimento da totalidade dos 

investimentos realizados em Redes Inteligentes 

2 > Implementação de políticas públicas de 

desoneração de investimentos 

3 > Recompensas às concessionárias por 

investimentos realizados entre revisões 

4 > Revisão da metodologia de recuperação de 

custos de TI e Telecom 

5 > Revisão da vida útil dos ativos 

Mudanças regulatórias necessárias 

> Estabelece condições para o acesso de 

micro/minigeração distribuída à rede 

Resolução Normativa Nº 482/2012 
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Barreiras para o desenvolvimento da GD no Brasil 

Mesmo após 2 anos da publicação da Resolução Nº482/2012, poucos projetos 

de GD se desenvolveram no país – falta de incentivos como entrave 

Fatores de desaceleração  

> Tributação sobre e energia injetada na rede: 

– A cobrança de ICMS sobre a energia bruta aumenta o tempo 

de amortização dos investimentos 

– Apenas a energia líquida deveria ser tributada (implicaria em 

renúncia fiscal de R$ 222 MM/ ano1)) 

> Alta carga tributária sobre os equipamentos: 

– Impostos sobre bens e serviços impactam 28% no preço 

final do projeto 

– Aumenta custo dos inversores em 81% 

> Falta de linhas de financiamento específico para a modalidade 

> Edição da Medida Provisória 579 

– A medida estabeleceu as bases da redução da conta de 

energia elétrica, o que levou um tempo maior para retorno 

dos investimentos em GD 

> Questões regulatórias de remuneração dos ativos de 

distribuição 

 

Movimentos do mercado 

> Possui Força Tarefa sobre Tributação do 

Grupo Setorial Fotovoltaico 

> Mostrou que renúncia fiscal corresponderia 

à 0,008% da receita anual dos estados com 

ICMS 

> Aneel fez consulta por escrito ao Confaz, 

explicando que a troca de energia entre 

consumidor/ gerador só poderia ser 

tributada pela energia líquida 

– Confaz não se manifestou 

I 

II 

III 

IV 

1) Com base em um mercado estimado de 1,4 GWp em 2020) 

V 

R
ec

o
rd

at
ó

ri
o

 –
 W

o
rk

sh
o

p
 "

A
m

b
ie

n
te

 E
st

ra
té

g
ic

o
 d

e 
N

eg
ó

ci
o

s"
 



74 WS9 - Documento de apoio.pptx 

Um dos obstáculos para o desenvolvimento do mercado livre brasileiro é a 

viabilização da expansão da oferta  

Distribuidoras Leilões do ACR 

Comercializadora Consumidores livres 

Garantia para 
financiamento 

Desafios no mercado liberalizado 

Expansão da oferta 

Desafios para expansão da oferta no mercado liberalizado 
Mecanismo de financiamento para expansão da oferta 

> Projetos de geração para o ACL 

têm dificuldade de obter 

financiamentos de longo prazo 

> Em um mercado liberalizado, as 

geradoras não contam com os 

leilões do ACR como garantia 

> Os contratos do mercado livre 

costumam ser  de curto-prazo e 

dificilmente superam 5 anos 

Fonte: CPFL; Roland Berger Strategy Consultants 

Um novo modelo de 

compartilhamento dos riscos de 

contraparte precisaria ser definido 
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Embora uma série de políticas procure reduzir o peso dos impostos e encargos na 

tarifa brasileira, ela ainda representa parcela relevante  na sua composição 

36%
25%

18% 22%

31%

28%
35%

35%

6% 8%
8%

31%
41% 39% 35%

Distribuição 

Geração 

Transmissão 

Impostos + encargos 

20132) 2012 2007 1998 

3% 

Fonte: ANEEL; Roland Berger Strategy Consultants 

1) Tarifa residencial 2) Divisão da parcela de G+T em G e T estimada 

Peso de impostos e encargos nas tarifas1) [%] Estrutura tarifária no Brasil 
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Holanda 

Brasil 2013 
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Brasil 2012 
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Alemanha 
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Peso de impostos e encargos nas tarifas de eletricidade internacionais 
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A ANEEL está cada vez mais aberta à participação dos consumidores – além 

das audiências públicas, a agência realiza pesquisas de satisfação 

76 

Espaço para atuação do consumidor na ANEEL 

Fonte: ANEEL; Roland Berger Strategy Consultants 

Veículos de comunicação 

> Audiências públicas 

> Consultas públicas 

> "Fale com a ANEEL" 

> Pesquisas qualitativas 

Resultados da pesquisa de percepção sobre a tarifa - 2013 

Caso o consumidor pudesse escolher diretamente de qual fonte comprar 
energia elétrica, você: 

Mais de 2.000 respondentes do Grupo B 

38% 

8% 

52% 

2% 

Decidiria pelas fontes  limpas desde que a tarifa 

fosse igual ou um pouco maior que a atual 

Decidiria pelas opção mais barata, 

independente da fonte de energia elétrica 

Decidiria pelas fontes limpas 

independentemente do valor 

Não se interessa em decidir pela escolha de 

fonte de energia elétrica 



Anexo 3.A – Benchmarks – Modelos de 
incentivos à investimentos, eficiência e 
inovação 
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Existem três principais modelos regulatórios principais para as tarifas: Cost 

plus, Price cap e Revenue cap 

78 

PRICE 
CAP 

REVENUE 
CAP 

COST 
PLUS 

> Definição de valor teto para as 

tarifas, ajustado anualmente 

pela taxa de inflação e 

descontada de índice de 

ganho de produtividade 

> Definição de valor  teto para 

as receitas permitidas 

anualmente, afectadas pela 

inflação e de índice de ganho 

de produtividade pré-definido 

> Tarifas calculadas de modo a 

providenciar receita mínima 

para cobertura de custos 

operacionais reais e retorno 

dos investimentos   

DESCRIÇÃO EXEMPLIFICATIVO MODELO 

Price 
Capi,t 

Preçoi,t-1 1 + Inflação – Fator Xi ± Zi 

Fator de 
mudanças 
exógenas 

Receita 
permitidai,t 

(1 + Inflação – 
Fator Xi,t) ± Zi,t 

Fator de 
mudanças 
exógenas 

Receita 
requeridai,t 

Custos 
operacionaisi,t 

Amortizaçõesi,t Impostosi,t 

(Base de  
Ativosi *  

Taxa de retorno)t 
+ + + 

Fator de ajustamento de 
crescimento de clientes ($/cliente) * 

alteração no número de clientes 

Receita 
permitidai,t-1 

+ 
FACCi,t-1 * 
ΔClientesi 

) ( 

) ( 

Modelos regulatórios Cost Plus, Price cap e Revenue cap 

Fonte: Regulation Design in the Electricity Distribution Sector – Theory and Practice, Roland Berger Strategy Consultants 
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Os modelos geram incentivos distintos ao investimento, eficiência e riscos para 

o retorno dos investidores   

79 

Análise das vantagens e desvantagens comparativas dos modelos regulatórios 

Fonte: Cadernos de Política Tarifária do Instituto Acende Brasil; Roland Berger Strategy Consultants 

+ 

- 

> Promove eficiência dos custos e 

incentiva melhoria tecnológica 

> Permite às receitas crescerem 

com aumento no consumo – 

método benéfico apenas se 

consumo cresce 

> Flexibiliza alterações individuais 

de preços dentro do teto definido 

> Pode criar incentivos 

inadequados para aumentar 

receitas ao invés de gerenciar a 

demanda através de ajustes de 

preços 

> Se a previsão sobreestimar o 

crescimento da demanda nas 

revisões tarifárias, o retorno total 

será reduzido e poderá não 

cobrir os custos de suprimento 

> Fornece incentivos para restringir 

custos 

> Dá incentivos para gerenciar a 

demanda 

> Dá flexibilidade aos preços 

> Metodologia benéfica se a firma tem 

demanda estável, levando a fluxos de 

receita sustentáveis 

> Resultados perversos se a demanda 

cresce e preços caem – gastos 

aumentam e a receita  mantém-se, 

dificultando a obtenção de retornos 

razoáveis sobre o investimento 

> Sujeito a riscos de previsão e custos 

podem não ser suportados pelas 

receitas 

PRICE CAP REVENUE CAP 

> Promoção do investimento em 

expansão da rede devido à 

garantia de retorno  

> Desincentivo à eficiência  e 

produtividade – despesas estão 

garantidas independentemente do  

nível de racionalidade e 

prudência 

COST PLUS 
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Para estimular investimentos transformacionais a Itália utilizou tanto uma 

abordagem voltada para inputs como para outputs 

Fonte: AEEG; Roland Berger Strategy Consultants 

Medidores 

inteligentes 

(input based) 

Incentivo ao 

smart grid 

(output 

based) 

Situação Medida 

> Em 2000 a Enel propôs 
instalar medidores 
inteligentes com o objetivo 
de reduzir seu OPEX 

> Regulador viu proposta como 
oportunidade para melhorar a 
eficiência da Enel 

> Após a implementação dos 
smart meters regulador foca 
no desenvolvimento de 
novos serviços 

> Necessidade de 
aprofundamento de 
incentivos para gestão de 
demanda 

> Aumento da tarifa da rede de 
eletricidade para permitir 
recuperação parcial dos custos do 
investimento  

> Recuperação dos custos também 
se deu através de ganhos de 
eficiência 

> Incentivo a projetos para o 
desenvolvimento de smart grid e 
serviços  

> Remuneração através de WACC 
diferenciado para garantir retorno 
do investimento e cobrir riscos 

Resultados 

> Recuperação dos EUR 
2,1 bn investidos pela 
Enel em quatro anos 

> Estimulo a 
competitividade e maior 
eficiência dos projetos  

> Mais de 25 projetos 
inscritos  

Exemplos de incentivos aplicados na Itália << 

> 

> 

A 1 I 
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A implementação do smart meter na Itália se deu através da definição de meta, 

requerimentos e prazos pelo regulador 

81 

Descrição 

Resultados 

Fonte: AEEG, Roland Berger Strategy Consultants 

> Implementação do smart meter em 95% das UCs 

até 2012 (projeto lançado em 2006) 

OBJETIVOS 

> Definição de requerimentos tecnológicos e prazo de 

implementação   

> Acréscimo de EUR 2 ao ano na tarifa 

> A partir de 2011 tarifa foi corrigida por um Fator X de 

5%1) específico para UCs com smart metering 

> Custo aproximado de EUR 70  por medidor 

– Investimento total de EUR ~2,1 bi  

INPUTS 

PASS 

THROUGH 

INCENTIVO > WACC diferenciado de 7,2% 

> + 15 € por consumidor com redução de interrupções 

> Implementação do smart meter em 95% das 

UCs em 2012 

> Dinamização projetos relacionados a GD, 

Eficiência Energética, ... 

> Disponibilização de novos serviços como 

religação automática  

> Introdução de tarifa horária para 

consumidores residenciais 

1) Fator X de distribuição igual a 1,9% 

Novos desafios 

> Oferecimento de serviços real-time através 

de conexão entre smart meter e internet 

> Aprofundamento de incentivos para gestão 

de demanda (mudança no padrão de 

consumo) 

Implementação de medidores inteligentes na Itália << A 1 I 
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Tarifas de rede foram aumentadas para cobrir parte dos custos das 

distribuidoras com a instalação dos medidores inteligentes 

2000 2006 

> Tarifa de rede foi criada para todas as 

distribuidoras 

> Regulador decidiu aumentar as tarifas de 

rede para todas distribuidoras 

> Novas tarifas da rede cobriam apenas 

parte dos custos do contador inteligente 

– Demais custos a serem recuperados 

através da melhoria da eficiência 

> Enel SpA iniciou a instalação de 

medidores inteligentes 

> Iniciativa visava a reduzir OPEX  

 

> Instalação de medidores inteligentes 

tornou se obrigatória para todas as 

distribuidoras 

> Exigência que todos as distribuidoras 

instalem os medidores inteligentes de 

acordo com um calendário de fases 

– Foco nos mais de 6 MM de ligações 

domésticas restantes 

> Penalidades pagas por não 

cumprimento do cronograma 

– Distribuidoras que não respeitam o 

cronograma de instalação tem de 

devolver parte das receitas adicionais 

> Promover a eficiência 

energética através de:  

- Aumento da sensibilização das 

UC em relação ao consumo 

- Níveis de preços de pico e fora 

de pico diretamente aos 

consumidores 

 

> Promover a concorrência 

através de: 

- Processos de tomada de 

comutação mais fácil 

- Maior acesso aos dados de uso 

a todos os varejistas 

Metas dos medidores inteligentes  

Fonte: AEEG, Roland Berger Strategy Consultants 

Introdução de medidores inteligentes de energia elétrica  << A 1 I 
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Na Itália, os medidores inteligentes contribuíram na melhoria da eficiência 

energética e no custo-efetividade 

1.15 

1.20 

0.00 

1.10 

1.05 

2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 

Pacote de tarifas de medição 

> Regulador busca que as distribuidoras assegurem a 

transparência de custo total de operação do contador 

inteligente e gravação de dados 

> Considera o inteligente o dispositivo instalado, que registra: 

– Dados de medição (de utilização) 

– Dados do varejista (perfis de uso) 

– Dados da distribuidora (interrupções de energia) 

Privacidade 

> A lei italiana considera dados de  medidores inteligentes como 

pessoais, mas não confidenciais  

> Ainda assim, as distribuidoras estão autorizadas a utilizar os 

dados apenas para as empresas regulamentadas e estão 

proibidos de vender ou fornecer os dados para quaisquer 

partes 

> Melhoria da eficiência energética  

– O consumo de eletricidade das famílias per capita se 

estabilizou em torno de 2004 

Resultados Questões 

[MWh / per capita] 

> Melhora no custo-efetividade  

– Enel recuperou o investimento EUR 2,1 bilhões em 

cerca de quatro anos, devido à tarifa de rede maior e 

melhor relação custo-efetividade  

 

Enel começa a 

instalação de 

contadores 

inteligentes  

Contadores inteligentes 

obrigatórios para todos 

as distribuidoras 

Fonte: AEEG, Roland Berger Strategy Consultants 

Implementação de medidores inteligentes - Resultados e questões  << A 1 I 
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Os projetos de smart grid são avaliados segundo um fator de prioridade e tem 

um acréscimo de +2bps sobre WACC regulatório 

Programa de incentivos à Smart Grids - Overview 

Fonte: CPFL; AEEG; Roland Berger Strategy Consultants 

Requisitos 

Incentivo 

Objetivo 

> Investimentos para automação, sistema de controle e proteção na rede de média tensão 

> Projetos pilotos para estudo de baterias incluídos no tema de smart grid 

> Aplicação do projeto com 3 anos de antecedência 

> Projetos são avaliados por indicador de prioridade1) através de 4 critérios - escopo, viabilidade, 

caráter inovador e replicabilidade  

> Incentivo a projetos para o desenvolvimento de smart grid e serviços relacionados  

> Estimulo a competitividade e maior eficiência dos projetos  

Avaliação 

1) Nota dos 4 critérios divido pelo custo total do projeto 2) Período sobre qual o incentivo incide - WACC reg + 1,5 bps 

> Projeto remunerado pelo WACC regulatório + 2 bps por 12 anos 

> Projetos com temas específicos são remunerados pelo WACC + 1,5 bps 

– Construção de novas subestações de alta e média voltagem (8 anos)2) 

– Substituição de subestações de baixa e média tensão com alto índice de perdas (8 anos)2) 

– Renovação e desenvolvimento de rede de média tensão em regiões históricas (12 anos) 

<< A 1 I 
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85 

Com o Recovery Act, mais de USD 4,5 bi foram investidos para que fosse 

possível obter os benefícios na rede elétrica proporcionados pelo smart grid 

> USD 4,5 bi para modernização da 

malha elétrica 

> 200 projetos de smart grid em 

desenvolvimento 

> Projeto de USD 350M em Oklahoma 

para instalação de smart meters 

> Financiamento federal de USD 153M 

para projetos da Edison, SDGE e PG&E 

Benefícios almejados 

> Possibilitar participação ativa dos consumidores 

> Acomodar novas alternativas de geração e armazenagem 

> Viabilizar novos mercados, produtos e serviços 

> Prover energia de alta qualidade 

> Otimizar uso de ativos e eficiência operacional  

> Endereçar distúrbios via automação e sistemas de restauração 

> Operar contra falhas e danos 

Principais aspectos da nova tecnologia 

> Expansão da infraestrutura da malha elétrica 

> Introdução de tecnologia da informação e de comunicação 

> Incorporação de modelos de monitoramento, controle e proteção 

Fonte: California Public Utilities Commission; Roland Berger Strategy Consultants 

Recovery Act – Incentivos à smart grids << A 1 I 

Números 
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Entre 2013 e 2016, o Inova Energia irá mobilizar R$ 3 bilhões em recursos para 

projetos de inovação no setor elétrico 

Inova Energia 

Fonte: CPFL; FINEP; BNDES; Roland Berger Strategy Consultants 

A 1 II 

1.200

600

3.000

1.200

BNDES Finep Aneel Total 

> Inova Brasil 
> Subvenção 

Econômica 
> Cooperativo ICT 
> Renda variável 

> Crédito 
> Funtec 
> Renda variável 

> Recursos 
do P&D 
obrigatório 

Plano de Ação Conjunta Inova Energia 

> Iniciativa destinada ao fomento à inovação no setor elétrico 

> Integra instrumentos de apoio disponibilizados pelo BNDES, Aneel e Finep 

> O programa busca apoiar o desenvolvimento de smart grids no Brasil, energias 

renováveis alternativas (solar fotovoltaica, termossolar e eólica) e veículos  

elétricos e híbridos a etanol 

Disponibilidade de recursos 2013-2016  

[R$ M] 

Lançamento  

do plano 

Etapa 1 

> Submissão 

das cartas 

de interesse 

Etapa 2 

> Resultado 

da Seleção 

Workshop 

Etapa 3 

> Submissão 

dos Planos 

de Negócios 

Etapa 4 

> Resultado 

da Seleção 

dos Planos 

de Negócios 

Etapa 5 

> Entrega  

dos PSC 

Submissão  

dos Projetos  

às linhas 

Etapas do Plano 
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O fundo Low Carbon Networks prevê a atribuição de £ 500 m de incentivos para 

projetos que promovam inovação e eficiência  

Low Carbon Network Funds - Overview  

Fonte: CPFL; Ofgem; Roland Berger Strategy Consultants 

VALOR [£ m] 

80

320

100

500

Discricionário Total Tier 2 Tier 1 

Montante 

> Fundo de £ 500 m para investimento em  tecnologia, práticas 

operacionais e ofertas comerciais  

Tipos de investimentos 

> Tier 1: Permite que DNOs recuperem uma porção dos gastos em projetos 

de pequena escala – aprovação costuma ocorrer após início do projeto 

> Tier 2: Competição anual é realizada para alocação de até £64 M em uma 

série de pequenos projetos flagship 

> Valor discricionário: Financiamento para atribuição a projetos de Tier 1 

ou Tier 2 

Objetivos 

> Fundo para incentivar inovação no desenho, construção e operação 

de redes para responder aos desafios da Economia de Baixo Carbono 

> Inclui incentivos à projetos de geração distribuída, veículos elétricos, 

demand response e smart meters 

<< 

> 

> 

A 1 II 
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Os projetos do Tier 1 do Low Carbon Network Funds devem atender a uma 

série de critérios para aprovação 

Fonte: CPFL; Ofgem; Roland Berger Strategy Consultants 

Projetos devem testar… 

> Novos equipamentos (ainda não testados no Reino Unido) – pode incluir sistemas, 
softwares, redes de controle e comunicação 

> Novos arranjos ou aplicações de equipamentos existentes no Reino Unido 

> Novas práticas operacionais no sistema de Distribuição 

> Novos arranjos comerciais com usuários da rede Aprovação  

costuma ocorrer 

após início do 

projeto 

Projetos devem demonstrar que…  

> Aceleram o desenvolvimento de uma Economia de Baixo Carbono 

> Promovem ganhos financeiros para clientes hoje e no futuro 

> Possuem impacto direto nas operações do sistema de distribuição 

> Geram conhecimento que podem ser compartilhados com todas as DNOs 

> Focam em desenvolver tecnologias de rede que ainda estão em teste 

> Não estão estudando tecnologias duplicadas 

> Estão de acordo com o LCN Fund Governance Document 

Low Carbon Network Funds – Critérios para investimentos em projetos Tier 1 << A 1 II 
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Entre 2010 e 2011, dentre 11 projetos submetidos, foram atribuídos £ 64 M em 

financiamento  a quatro projetos Tier 2 

89 

Low Carbon Networks Fund – projetos financiados peloTier 2 entre 2010-2011 

Fonte: Ofgem, Roland Berger Strategy Consultants 

Descrição 

> Estudo sobre como clientes e empresas podem se beneficiar 

através do uso de smart meters, novas tarifas, infra estrutura 

melhorada e partilha de dados  

> Investigação sobre como a rede pode servir uma cidade low-

carbon (Londres) 

> Envolve testes de novas tarifas e smart meters e melhoria do 

impacto das tecnologias nas redes 

Parcerias Valor 

£ 27,6 M 

£ 24,9 M 

Projeto 

Customer-led Network 

Revolution 

Low carbon London – 

A learning journey 

Low carbon London 

LV Network templates 

for a low carbon future 

£ 3,1 M 

£ 8 M 

> Avaliação do impacto das tecnologias low carbon na rede de  

baixa voltagem  

> O projeto irá criar modelos de rede genéricos para ajudar as 

distribuidoras a planejar e operar redes de modo mais  eficiente 

> Desenvolvimento de novos meios de ligar geração renovável 

(enfoque em eólica) às redes de distribuição, com objetivo de 

maximizar a capacidade renovável e testar novos modos de 

controle dinâmico da voltagem 

£ 63,6 M TOTAL 

> n.d. 

<< 

A 1 II 
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O Recovery Act investiu um grande montante de recursos em mobilidade 

elétrica – resultados positivos tem sido observados 

Recovery Act – Incentivos à mobilidade elétrica e resultados esperados 

Fonte: CPFL; Recovery.gov; Roland Berger Strategy Consultants 

10.000

16.000

33.000

18.000

5.000
500

2013 2015 Antes do 

Recovery Act 

Incentivos 

> Investimentos foram suportados pelo "Advanced 
Technology Vehicle Manufacturing loan program" 

> Mais de USD 2.8 bi investidos em mobilidade 
elétrica – montante dollar-for-dollar com fundos do 
setor privado: 

– 70 empresas privadas receberam apoio 

– 30 plantas de baterias e veículos elétricos foram 
beneficiadas 

> Grande parte dos incentivos foi destinado ao 
desenvolvimento de tecnologias de baterias: 

– É esperado que em 2015 os EUA possuam 
capacidade para produzir e componentes para um 
milhão de veículos híbridos e elétricos por ano 

– Ganhos de escala com aumento da produção 
permitirão redução no preço das baterias 

Preço da bateria para veículo elétrico [USD] 

Postos de carregamento para VEs 

<< A 1 III 
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91 

Os modelos de incentivo diferem nos benefícios e riscos atrelados a sua 

implementação 

1) Retorno sobre o investimento 
Fonte: Regulatory Assistance Project, Roland Berger Strategy Consultants 

> Possibilita retorno financeiro sobre 
os investimentos em EE 

> Modera efeitos de curto prazo que 
programas de EE poderiam ter na 
tarifa 

> Eleva a EE a um patamar mais 
próximo aos outros investimentos 
em relação à recuperação dos 
custos 

> Reconhecimento de maior 
risco associado a 
investimentos em EE  

> Estimula a priorização dos 
investimentos no tema 

> Condiciona o incentivo ao 
alcance de metas de 
desempenho 

> Consumidores também 
possuem incentivos para 
redução do consumo  

> Condiciona o incentivo ao 
alcance de metas de 
desempenho 

> Cria-se um ativo regulatório que 
não é tangível nem propriedade 
da distribuidora 

> Aumenta o custo total real do 
programa 

> Atraso na recuperação total dos 
custo e  aumento do risco 

> Benefício pode não ser vinculado 
ao desempenho 

> Podem não incentivar a 
melhoria de performance dos 
programas de eficiência 

> Necessita que os custos com 
eficiência sejam capitalizados 

> Tendência de  aumento do 
custo total dos programas de 
eficiência energética 

> O incentivo depende da 
economia feita pelos 
consumidores (influência 
limitada da distribuidora) 

> Tendência de  aumento do 
custo total dos programas de 
eficiência energética 

Capitalização do 
investimento em EE 

ROI1) diferenciado para 
projetos de EE 

Compartilhamento dos 
ganhos de EE 

Meta de EE apenas com 
bonificação por alcance 

I II III IV 

A 2 Prós e contras dos modelos de incentivo à Eficiência Energética << 
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Estados americanos como Vermont utilizaram o modelo de capitalização do 

investimento em eficiência energética 

Fonte: National Action Plan for Energy Efficiency; Roland Berger Strategy Consultants 

Modelo de capitalização dos custos com eficiência energética 

Incentivo 

> Gastos com eficiência energética contabilizados 

como CAPEX 

> Regulador define percentual a ser capitalizado 

> Possibilita retorno financeiro sobre os investimentos 

em eficiência 

> Modera efeitos de curto prazo que programas de 

eficiência energética poderiam ter na tarifa 

> Aproxima a eficiência energética aos outros 

investimentos na rede 

Benchmark 

Vermont > Promoveu a capitalização dos custos com  

nos anos 80, amortizando-os em 5 anos 

> Acabou  com essa prática no começo dos 

anos 90, voltando a tratar os custos como 

despesas 

> Atualmente discutem como aumentar gastos 

com eficiência energética 

Washington > Nova regulação tarifária autorizava um maior 

retorno sobre investimentos em eficiência 

energética  

> Distribuidoras do estado foram autorizadas a 

amortizar os custos relacionados a eficiência 

energética num período de 10 anos 

> Cria se um ativo regulatório que não é tangível nem 

propriedade da distribuidora 

> Aumento o custo e risco total real do programa 

> Atrasa recuperação total dos custos 

> Benefício pode não ser vinculado ao desempenho do 

programa 

A 2 << 

Descrição 

Prós 

Contras 
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Incentivo Benchmark 

Um modelo possível de incentivo é rentabilizar os projetos através de uma taxa 

de retorno diferenciada  

Fonte: National Action Plan for Energy Efficiency; Roland Berger Strategy Consultants 

Modelo de retorno diferenciado para projetos de eficiência energética 

> Taxa de retorno diferenciada sobre investimentos em 

programas de eficiência energética  

> Modelo normalmente utilizado em conjunto com 

capitalização dos investimentos 

> Regulador reconhece maior risco associado a 

investimentos em eficiência energética  

> Estimula a priorização dos investimentos no tema 

> Permite um bônus de 5% para retorno sobre 

investimentos em eficiência energética  

> Como o "base ROE" é de 10,25%, utilities 

podem receber até 15,25% 

> O regulador especifica os processo para 

qualificar os investimentos 

> Modelo questionado com relação à falta de 

incentivos para distribuidoras melhorarem a 

performance dos programas 

> Podem não incentivar a melhoria de performance dos 

programas de eficiência 

> Necessita que os custos com eficiência sejam 

capitalizados 

> Desde 2006, aplica adicional de 2% no retorno 

sobre investimentos em eficiência energética 

> Modelo questionado com relação à falta de 

incentivos para distribuidoras melhorarem a 

performance dos programas 

A 2 << 

Descrição 

PRÓS 

CONTRAS 

Nevada 

Washington 
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Incentivo Benchmark 

Alguns estados norte americanos adotaram o modelo de compartilhamento de 

ganhos com eficiência energética 

Fonte: National Action Plan for Energy Efficiency; Roland Berger Strategy Consultants 

> Benefícios líquidos resultantes da implantação da 

eficiência energética são compartilhados entre a 

distribuidora e os consumidores 

- Benefício líquido: economia com eficiência 

energética menos custos dos programas 

> Com alcance da meta, distribuidora recebe de volta 

um percentual do benefício líquido 

> Modelos podem incluir penalização de distribuidoras 

que não atingirem metas 

> Condiciona o incentivo ao alcance de metas de 

desempenho 

> Distribuidoras recebem uma receita igual a um 

percentual do benefício líquido dos programas 

de eficiência energética 

> Valor do benefício varia entre 9% (alcance 

mínimo de 85% da meta) e 12% (para empresas 

que atingem a meta) 

> Caso a economia seja inferior a 65% da meta 

estabelecida, deverá pagar um multa 

proporcional ao seu desempenho 

> Definição de 4 metas de eficiência energética 

> O incentivo é proporcional ao percentual de 

energia economizada acima da meta pré-

estabelecida 

> Não há penalidade - distribuidoras que não 

atingem metas não são punidas 

> Pode aumentar o custo total dos programas de 

eficiência energética 

> O incentivo depende da economia feita pelos 

consumidores (influência limitada da distribuidora) 

Modelo de compartilhamento de ganhos com eficiência energética A 2 << 

Descrição 

PRÓS 

CONTRAS 

Califórnia 

Hawaii 

> 
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O modelo de shared savings usado na Califórnia possui diferentes níveis de 

recompensa, de acordo com a performance atingida 

Fonte: Regulatory Assistance Project, Roland Berger Strategy Consultants 

> As distribuidoras recebem um valor igual a 

uma porcentagem do benefício líquido dos 

programas de eficiência energética 

> Os incentivos são condicionados ao 

alcance de metas de economia 

> O valor da recompensa varia conforme a 

fração da meta que é atingida:  
– 9% para empresas que atingem no mínimo 

85% da meta 
– 12% para empresas que "batem a meta", 

atingindo 100% ou mais 

> Caso tenha uma economia inferior a 65% da 

meta estabelecida, empresa deverá pagar  

multa proporcional ao seu desempenho 

> Em caso de benefício líquido negativo aplica-

se a mesma penalidade 

> Recompensa e penalidades máximos 

limitados a USD 450 milhões/ano 

Mecanismo de incentivo à eficiência energética na California 

Recompensa 
 [% of BGP] 

Penalidade 
[Por unidade 
abaixo da meta 
do regulador] 

Recompensa = TSS X BGP 
BGP =  Base dos Ganhos por Performance 
TSS = Taxa de Shared-Savings 

TSS = 12% 

TSS = 9% 

65% 0% 85% 100% % da meta do 
regulador 

US$ 0,05/kWh abaixo da meta ou reembolso de 
benefícios líquidos negativos 

Cálculo da recompensa/penalidade Detalhamento do modelo 

A 2 << 
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0

5

10

15

20

25

-2% 

Consumo de energia anual per capita [kWh] 

1996 1998 2000 2002 2004 2006 

Resultados 

Estabilização do consumo de energia 

Desafios 

Avaliação da proposta 

> O regulamentador precisa ter 

conhecimento suficiente para ser capaz de 

avaliar uma proposta 

 

Avaliação do programa, medida e 

verificação 

> Calcular o pagamento adicional exige que 

os programas sejam avaliados por um 

procedimento muito claro 

> Procedimento deve descrever a medida e 

verificação das metas do programa 

> Carga administrativa sob o regulamentador  

e sob os serviços públicos 
Gas Eletricidade 

Introdução da 

política 

A política de eficiência energética na Califórnia teve um efeito redutor sobre o 

consumo de eletricidade 

Fonte: CPUC energy efficiency policy manual version 2;  Roland Berger Strategy Consultants 

Política de eficiência energética – resultados e desafios 

> Pagamento de +US$ 143 MM às 

utilities entre 2006 e 2008 

– Valor corresponde a 7% dos 

gastos com eficiência energética 

– Montante recuperado equivale a 

1% do lucro das empresas 

> Em 2011, total investido de US$ 

132 MM 

– 460 GWh de economia anual 

representando 4,6 TWh ao longo 

do ciclo de vida do programa 

– Redução de 81 MWh de 

demanda de pico 

Investimentos e compensações 

A 2 << 
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5

5

5

10

15

20

40

... projeção de economias de energia que durem 
por pelo menos três anos 

... reduzir a demanda de pico, e assim a 
necessidade de nova infraestrutura 

... alocar o máximo de PGC para uma região de 
acordo com o que foi coletado nesta 

... melhorar as condições de mercado 

... promover novas idéias e tecnologias  

... ser econômicos 

... minimizar a confusão e superposição para os 
consumidores 

Eficiência em custo 

Economias de energia anuais em longo prazo 

Economias de demanda de pico elétrico 

Considerações de equidade 

Identificação de falhas ou barreiras de mercado 

Inovação 

Sinergias e coordenação com programas 

executados por outras entidades 

1) Programas que não resultam diretamente em economia de energia (e.g. programas de informação ao cliente) possuem seus próprios objetivos e pesos 

Os pontos do programa são baseados em uma combinação calculada de 

pontos sobre os objetivos da política de eficiência energética 

Fonte: CPUC energy efficiency policy manual version 2;  Roland Berger Strategy Consultants 

Objetivos primários da política de eficiência energética e seus pesos relativos1) 

> Critério de seleção para as propostas pode ser alterado através da alteração dos pesos relativos dos objetivos da política 

– Na revisão da política de 2003, os pesos dos objetivos primários foram alterados, bem como acrescentados objetivos 
secundários 

A 2 << 

Objetivo  Os programas devem ... Peso 
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Incentivo Benchmark 

98 

A utilização de uma meta de eficiência e remuneração a partir do seu alcance é 

o modelo utilizado em Massachusetts e Connecticut 

Fonte: National Action Plan for Energy Efficiency; Roland Berger Strategy Consultants 

> Incentivo vinculado ao alcance metas de performance 

de eficiência energética estabelecidas 

> Bônus calculado como um percentual do custo dos 

programas de eficiência 

– Percentual varia de acordo com a proporção da 

meta que foi atingida 

> Condiciona o incentivo ao alcance de metas de 

desempenho 

> O níveis de performance esperados para cada 

programa são definidos 

> Também são definidos o nível mínimo (75%) e 

máximo (110%) para os quais a performance 

será recompensada 

> O incentivo por performance é calculado pelo 

produto entre um taxa pelo custo direto de 

implantação do programa 

– Cap de 5%, dependendo da performance 

> As distribuidoras podem receber entre 1% e 

8% dos custos com programas de eficiência 

energética 

> Essa porcentagem caria de acordo com os 

níveis de performance atingidos: 
– 1% para 70%; 5% para 100% e 8% para 

130% da meta 

> Tendência de aumento do custo total dos programas 

de eficiência energética 

Modelo de meta de eficiência energética com bonificação A 2 << 

Descrição 

PRÓS 

CONTRAS 

Massachu-

setts 

 

Connecticut 
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O bônus sobre os custos dos programas de eficiência energética em 

Connecticut podem variar entre 1% e 8% 

Fonte: Regulatory Assistance Project, Roland Berger Strategy Consultants 

Custos reais do 
programa 

Bônus 
(% dos custos reais 

do programa) 

Resultado      

< 70% da meta 
de eficiência 
energética 

Resultado      

>70%  da meta 
de eficiência 
energética 

Mecanismo de incentivo à eficiência energética em Connecticut 

> As distribuidoras do estado estão aptas a 

receberem incentivos baseados na performance 

dos programas de eficiência energética 

> Os incentivos são disponíveis para programas 

que atingirem acima de 70%  

da meta de eficiência energética 

> O valor do bônus varia conforme a porcentagem 

da meta atingida: 

– 70%: bônus de 1% dos custos do PEE 

– 100%: bônus de 5% dos custos do PEE 

– 130%: bônus de 8% dos custos do PEE 

> Se a economia atingida for superior a 130%, 

não haverá incremento no bônus 

Cálculo do bônus sobre os custos do programa  Detalhamento do modelo 

A 2 << 
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Países europeus também implementaram modelos com base em metas de 

eficiência energética 

100 

Reino unido Itália França 

Ano de implementação > 2002 > 2005 > 2006 

> 3 anos > Anual > 3 anos Compliance com a meta 

> 3,5 TWh > 4,5 TWh > 1,3 TWh Economia anual  

> Contratos bilaterais > Mercado spot e contratos 
bilaterais 

> Contratos bilaterais Trading 

> ✓ (em toe1))  > ✓ (em kWh) Certificados > -  

1) Tonelada de óleo equivalente     2) Energia final acumulada durante a vida útil de um projeto/equipamento    3) Consumidores de baixa renda 

> Fornecedores de gás/eletricidade 
com mais de 50 mil clientes 

> Fornecedores de gás/eletricidade 
com mais de 50 mil clientes 

> Fornecedores de gás/eletricidade 
com vendas anuais > de 0,4 TWh 

Partes obrigadas 

> Pode ser até 10% do volume de 
operações, mas considera a 
performance da empresa 

> Fixada pelo regulador e pode 
considerar o tamanho da não-
conformidade com as metas 

> 0,02 EUR/kWh cumac 2) Penalidades 

> Apenas clientes residenciais > Todos os clientes > Todos os clientes Escopo dos projetos 

> 50% da economia proveniente de 
consumidores prioritários 3) 

> 50% da redução deve ser no 
próprio setor 

> Não possui restrições Restrições 

Fonte: EPEC; Institute for Energy; Roland Berger Strategy Consultants 

A 2 Comparação entre modelos de eficiência energética na Europa << 
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A distribuidora que possui desempenho acima da meta pode negociar os 

certificados via contratos bilaterais ou câmara de compensação 

Obtenção do certificado  

Usuários e distribuidoras possuem acordos de EE 

Distribuidora apresenta projetos ao regulador para obter CB 

Regulador aceita o projeto e solicita a emissão de CB à GME1) 

GME transfere o CB para a conta da distribuidora 

Checagem da meta e negociação dos certificados  

Distribuidora negocia CB através de contratos bilaterais 

Distribuidora compra/vende CB no mercado gerido pela GME 

Distribuidora apresenta o CB ao regulador para que o alcance 
da meta de eficiência energética possa ser verificado 

Fonte: AEEG; ECEEE;Roland Berger Strategy Consultant 

1 

1 

2 

3 

4 

1a 

1b 

2 

1) Gestora do Mercado de Energia 

Modelo para obtenção e negociação de certificados brancos na Itália 

GME 

AEEG Distribuidora 

Consumidor 

Acordo com o consumidor 

Economia  
de energia 

Apresentação do  
projeto 

Transferência dos créditos  
para a distribuidora Validação do projeto  

e dos certificados  
correspondentes 

AEEG Distribuidora Distribuidora 

GME 

market 

Contrato bilateral Apresenta certificados 
para verificação do 
alcance da meta 

Trading 

2 

2 

1a 

1b 

A 2 << 

4 

3 
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A adoção de políticas de eficiência energética vem ocorrendo em diversas 

frentes, independentemente da atuação das utilities 

102 

1) Foco na redução de combustíveis , principalmente, fósseis 
Fonte: Roland Berger Strategy Consultants 

Descrição  Benchmark 

> Requisitos para projetos e construção de edifícios eficientes em termos de energia 

– Sistemas de aquecimento, ventilação, ar-condicionado e iluminação estão incluídos nesses requisitos 

> Implantação de certificados de eficiência energética obrigatórios para edifícios 

Edificações 

> Padrões mínimos obrigatórios de eficiência energética para alguns equipamentos de uso geral na indústria 

> Empresas com consumo elevado obrigadas a declararem periodicamente o consumo 

> Obrigatoriedade de realização de manutenção periódica de certos tipos de equipamentos industriais 

Indústria 

> Estabelecimento de requisitos mínimos de eficiência energética para eletrodomésticos 

> Metas para gasto de energia para equipamentos em stand by 

> Desenvolvimento de "modos de economia de energia " para aparelhos eletrônicos 

Equipamentos 

> Políticas de incentivos à eficiência energética  

> Desenvolvimento de uma medida comum de economia  (indicador) e de um protocolo de verificação 

> Promoção de parceria público-privada para adoção de um sistema de gestão de energia 

Inter-setorial 

Setor 

> Regulação da emissão de CO2 para veículos de transportes de passageiros  

> Padrão obrigatório de  eficiência de combustíveis para veículos pesados 

> Estímulo ao desenvolvimento e ao uso de biocombustíveis em veículos  

Transporte1) 

Residêncial > Estímulo ao desenvolvimento de aparelhos econômicos - Selo de eficiência energética 

> Programas de estímulo à geração distribuída 

> Tarifas diferenciadas para horário de pico 

Mecanismo para incentivo à eficiência energética 2 
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Obrigações 
de Cota 

Licitações Feed-in-tariffs Impostos Prioridade de 
Despacho 

Isenção de 
Taxas  

Subsídios 
Diretos 

Regula-
mentação 
Térmica 

Empréstimos 
subsidiados 

França 

Alemanha 

Espanha 

Holanda 

Polônia 

Itália 

Portugal 

Suécia 

Dinamarca 

Reino unido 

As políticas nacionais de renováveis na Europa utilizam instrumentos como 

introdução de tarifas, isenção de taxas e subsídios diretos 

Fonte: Roland Berger Strategy Consultants 

Políticas nacionais de incentivo à fontes renováveis na Europa A 3 
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Com os contratos por diferenças, o gerador recebe ou paga a diferença entre o 

strike price de longo-prazo e o preço de curto-prazo  

Mecanismo de funcionamento dos contratos por diferenças  A 3 

Receita do mercado [£ MW/h] Pagamentos dos contratos por diferença [£ MW/h] Pagamento feito pelo gerador Preço da eletricidade 

Strike Price 

Gerador recebe a diferença 

Preço da eletricidade [£ MW/h] 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

0 

-20 

-40 

Tempo 

Fonte: CPFL; Roland Berger Strategy Consultants 

Gerador paga a 

diferença 

<< 
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60% 

Korea ETS 60% 

EU ETS 45% 

50% A lberta SGER 
38% 

Tianjin Pilot ETS 

Chongqing Pilot ETS 

20% 

Shanghai Pilot ETS 50% 

Kazakhstan ETS 50% 

Hubei Pilot ETS 35% 

60% 

RGGI 

California CaT 35% 

Guangdong Pilot ETS 42% 

Australia COM 

Beijing Pilot ETS 50% 

10% 

New Zealand ETS 50% 

38% 

Québec Cat 30% 

Shenzhen Pilot ETS 

16% 

20% Tokyo CaT 

Saitama ETS 

Swiss ETS 

50% Kyoto ETS 

Os Emission Trading Schemes existentes já cobrem grande parte das emissões 

nos países em que são aplicados 
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Escopo dos Emission Trading Schemes  

Fonte: CPFL; World Bank; Roland Berger Strategy Consultants 

A 3 << 

Emissões cobertas pelo ETS Emissões não cobertas pelo ETS 

Emissões [MtCO2e]  

Edifícios 

Resíduos 

Agricultura 

Energia 

Florestas 

Aviação 

Transportes 

Indústria 

Indústrias cobertas 
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Uma série de países está aplicando uma taxação às emissões como forma de 

incentivar a descarbonização da economia 

106 

Países que aplicam taxação no carbono [% das emissões cobertas] 

Fonte: CPFL; World Bank; Roland Berger Strategy Consultants 

A 3 

70% 
Japão 

60% 
Austrália 

80% 
África do Sul 

70% 
Britsh  

Olumbia 

40% 
México 

50% 
Islândia 

50% 
Noruega 

25% 
Suécia 15% 

Finlândia 

45% 
Dinamarca 

30% 
Suíça 

25% 
Reino 
Unido 

35% 
França 

40% 
Irlanda 

<< 



Anexo 3.B – Benchmarks – Modelos de 
remuneração de ativos e negócios não 
regulados 
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Devido às restrições na captura de ganhos, as distribuidoras optam por criar 

empresas de serviços no segmento não regulado   

108 

> Apropriação de 10% a 90% das 

receitas de outras atividades para a 

modicidade tarifária  

> Maior enfoque na produção de 

normativos do que na avaliação 

do impacto quantitativo 

> Desincentivo ao investimento 

das distribuidoras no 

desenvolvimento de outros 

serviços 

> Distribuidoras optam pela criação 

de empresas de serviços com 

personalidade jurídica separada 

A 

B 

Manutenção da atual legislação 

de modo a assegurar  captura de 

receitas através do segmento não 

regulado 

Pedido para flexibilização da 

legislação atual - implica  revisão 

dos contratos de concessão  
> Receita transferida para o segmento 

não regulado onde não há qualquer 

partilha com o cliente 

> Risco de regulador no futuro vir a 

considerar movimento ilegal 

Fonte: Roland Berger Strategy Consultants 

Determinação do regulador Reação das distribuidoras Hipóteses de trabalho 

Reação das distribuidoras a captura de outras receitas B 1 
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> Atividades normais do negócio de distribuição não remuneradas por taxas de sistema, sendo que o 

regulador assegura que valores não remuneram custos já recuperados pelas receitas permitidas  

O regulador inglês considera vários serviços como não remuneráveis pelo 

sistema, sendo geridos pelas empresas  

109 

Fonte: Ofgem; Roland Berger Strategy Consultants 

Definição 

Descrição Serviços de conexão 

Trabalhos de diversão 
por obrigação 

Trabalhos de alteração 
de premissas 

Melhoria do sistema 
de segurança 

Serviços de protecção 
receita 

Serviços de medição 

Vários 

> Serviços de instalação e manutenção de equipamento devido a conexão nova ou modificada 
e onde trabalhos não são financiados por tarifas de uso mas clientes 

> Serviços de realocação de equipamento devido a obrigações requeridas 

> Serviços de realocação de equipamento devido a alterações de premissas 

> Serviço ou entrega de eletricidade ou aumento do grau de segurança do fornecimento 

> Serviços e pedido de terceiros para prevenção de interferência com medidores e outras 
formas de roubo 

> Provisão e serviços relacionados com medidores 

> Serviços pedidos por terceiros e que não se enquadram nos critérios de seleção de serviços 
a serem regulados – atividades de distribuição não remuneradas via taxas de uso 

Caracterização de serviços excluídos B 1 
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Incentivo à Geração Distribuída 

Fonte: Ofgem, Roland Berger Strategy Consultants 

Objetivo 

> Encorajar distribuidoras a fazer investimentos adequados e 

eficientes para facilitar conexões 

> Allowance com base nas previsões das empresas de volume, 

com flexibilidade para capacidade adicional   

Mecanismo1) 

> Incentivo híbrido que permite pass through parcial de custos e 

driver de receita £/kW para incentivar conexão  

> Combinação de incentivo para eficiência (taxa de incentivo), 

proteção contra incerteza (mecanismo de pass through) e 

incentivo para disponibilidade  

Overview 

> Expectativa de conexão de 10 GW de geração distribuída entre 

2010-2015 Valor do 

incentivo 

£ 1.00/kW/ano por 15 anos  

Cap and 

collar1) 

Valor O&M  

Acesso à  

rede 

Pass  

Through 
80%  (anualizado em 15 anos) 

Cap: 2 x WACC (11,2% pre tax) 

Collar: cost of debt (3,6% pre tax) 

£ 1.00/kW/ano 

£ 0.002/kW/hora 

1) Custos recuperados via taxas de uso de sistema; apenas possível para ativos que integram a rede de distribuição 2) Cap e Collar sobre taxa de rentabildiade sobre uso de ativos  
de conexão do sistema 

No Reino Unido, incentivo para a Geração Distribuída é um mecanismo híbrido 

que considera pass through de custos e driver de receita 

<< B 2 



111 WS9 - Documento de apoio.pptx 

Em relação ao pagamento do excedente gerado pelo consumidor, os países 

europeus aplicam diferentes mecanismos em seus mercados 

Fonte: EPIA; Roland Berger Strategy Consultants 

Mecanismos de pagamento pelo excedente gerado por sistemas solares PV B 2 

Principais mecanismos 

> Autoconsumo:  

– Possibilidade de qualquer 

consumidor conectar sistema de 

solar PV na rede para próprio 

consumo 

– Consumidor recebe valor para 

energia injetada na rede 

> Net metering: 

– Esquema de faturamento no qual  

os clientes com sistemas solares 

recebem créditos "um-por-um" 

quando produzem excedentes 

– Produção e consumo são 

compensados por um período  

mais longo de tempo do que o 

autoconsumo) 

Alemanha 

> Autoconsumo incentivado 

inicialmente com feed-in-tariffs 

> Limite para injeção na rede 

Espanha 

> Autoconsumo 

Reino Unido 

> Premium para 

autoprodução 

Holanda 

> Net metering 

> Consumidores 

podem injetar no 

máximo 5MWh 

Turquia 

> Net metering 

Itália 

> Bônus para autoconsumo 

> Net metering 

Dinamarca 

> Net metering 

> Mecanismos de 

remuneração em 

revisão 

Bélgica 

> Net metering 



112 WS9 - Documento de apoio.pptx 

Abandonar gradativamente as tarifas reguladas, dado que a auto-produção se  
desenvolve mais facilmente em mercados totalmente liberalizados 

Reduzir entraves para instalação de sistemas solares PV 

Reconhecer e remunerar as Distribuidoras pelos investimentos na rede 

Diferenciar tarifas de rede caso o prosumer consuma energia da rede ou do seu sistema solar PV: 
– Ao consumir energia da rede, prosumer deve pagar a mesma tarifa aplicada aos outros consumidores 
– Ao consumir energia do sistema solar, prosumer não deve incorrer em impostos ou encargos de rede 

Incentivar a implementação de tecnologias viabilizadoras do auto-consumo 

Alavancara flexibilidade promovida pelos prosumers como serviços ancilares  
(posteriormente remunerados) ou como potenciais reduções de custo da rede  

Garantir que consumidores são remunerados adequadamente pela energia injetada na rede 

A EPIA recomenda 6 diretrizes regulatórias na Europa para incentivar e 

acomodar na rede a introdução dos sistemas solares PV 

Fonte: EPIA; Roland Berger Strategy Consultants 

Diretrizes para incentivo e acomodação de sistemas solares PV na Europa B 2 
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As utilities norte-americanas estão revendo mecanismos para acomodar mais 

Geração Distribuída na rede 

B 2 

Fonte: CPFL; Greentech Media; Roland Berger Strategy Consultants 

Opinião das utilities norte-americanas sobre Geração Distribuída 

Ações para acomodar geração solar distribuída Visão sobre net metering 

20% 

7% 

Utilização de  

"tarifa solar" 

Atuação pró-ativa para 

mudar net metering atual 

6% 

Revisão interna dos 

mecanismos de 

net metering 

Utilização de "virtual  

net metering" 

34% 

Nenhuma 

Outras 

27% 

21% 
Outro 

Não tem opinião/  

não avaliou a questão 
24% 

18% 

Não é um subsídio 

aos prosumers 

4% 

É um benefício 

a utility 

8% 

É um subsidio ao prosumer  

e prejudica a utility 
46% 
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A Xcel Energy também considera o net metering  uma ameaça ao modelo de 

negócios atual a pleiteia mudanças no net metering praticado no Colorado 

Estudo de caso – Xcel Energy 

Fonte: CPFL; Press Clipping; Roland Berger Strategy Consultants 

B 2 

Pleito ao Public Utilities Comission Resposta das empresas de 
instalação de painéis 

> Net metering atual é adequado 

> Considera que utilities estão com 

receio da competição, algo inédito 

para o Colorado 

> Acreditam que mudanças no net 

metering reduziriam instalações 

 

> Acreditam que clientes sem painéis solar acabam financiando o 

mecanismo de net metering atual e pagando os custos da rede 

> A empresa considera injusto que clientes com painéis solares 

recebam o mesmo valor que a tarifa de energia elétrica pelo montante 

que injetam  na rede 

– Recebem hoje ~ USD 0,10 

– Deveriam receber USD 0,04 
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Os mecanismos de net metering praticados podem trazer conseqüências 

negativas ao setor 

Posicionamentos em relação ao net metering B 2 

Fonte: CPFL; Web research; Roland Berger Strategy Consultants 

> Na maior parte dos estados dos 
EUA utiliza o preço no varejo 
para valorar crédito a ser 
recebido pelo prosumer  

– Considera diversos custos (D, 
T, Operação,...) 

> Clientes podem receber créditos 
diferidos  

> Realocar de forma desigual os custos da 
rede, fazendo com que consumidores "opt-
out" paguem mais 

> Incentivar micro-geração distribuída mais do 
que qualquer outra fonte renovável 
subsidiada/ incentivada fiscalmente 

> Oferecer incentivo negativo a uma forma de 
geração menos eficiente para uma mesma 
fonte 

- Solar de grande porte vs. painéis solares 

- Parques eólicos vs. micro-aerogeradores 

> Levar a menos investimentos em gerações 
de grande porte - essenciais para manter a 
segurança energética e balancear a 
demanda 

> Lei que substitui o net metering 

por uma "successor tariff" na 

Califórnia em Julho de 2017 ou 

quando a utility  atingir cap de 

5% 

Net metering nos EUA 
Potenciais consequências dos modelos 
atuais de net metering Proposta AB327  
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A regulamentação para a mini e micro-geração distribuída em Portugal será 

simplificada para incentivar o auto-consumo 

Mudança nas regras para mini e micro-geração distribuída em Portugal 

Fonte: CPFL; ERSE; EDP; Roland Berger Strategy Consultants 

Nota: Regime bonificado é aplicado a unidades com potência de ligação inferior a 3,68 kW, ou no caso dos condomínios, a 11,04 kW; 
Miniprodução considera geração por fontes renováveis com potência igual ou inferior a 250 kW. 

B 2 

Regime atual Novo regime 

Geral Bonificado 

Mini Micro 

Mercados 

organizados 

Comercializador de último 

recurso 

Mini Micro ou 

Geral Bonificado 

Mini Micro 

Comercializador Comercializador 

Mini Micro 

Comercializador de último 

recurso 

Comercializador de último 

recurso 

Preço de 

mercado 

Tarifa do 

Comercializador 

de último 

recurso 

Tarifa pré-definida 

por 15 anos  

Tarifa pré-

definida por 

15 anos 

Mini Micro 

Preço médio 

mensal do 

Operador de 

Mercado Ibérico  

Preço de 

mercado 

Comercializador de 

último recurso 

Custo da 

energia em 

2012 atualizada 

pela inflação 

> Dificuldades práticas e operacionais 

na articulação entre comercializador 

de último recurso e comercializador 

> A regulação prevê que custos serão reconhecidos na tarifa de último recurso: 

– Custos com compra da energia excedente 

– Possíveis custos com mudanças de sistemas informáticos e de faturamento 

<< 
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A "tarifa solar" aplicada em Austin remunera o excedente injetado na rede pelo 

prosumer a um valor maior do que o de mercado  

Fonte: CPFL; Press Clipping; Roland Berger Strategy Consultants 

Austin Energy VOST – "Value of Solar Tariff" B 2 

Mecanismo 

> Implementado em outubro de 2012 como alternativa ao 

net metering  

> Prosumers recebem créditos pelo excedente gerado, 

mas com valor diferente do que a tarifa convencional 

> Todos os consumidores com painéis solares são 

automaticamente incluídos no mecanismo 

> A tarifa VOST procura remunerar o prosumer residencial 

adequadamente pela geração excedente 

> É esperado um roll-out  da tarifa para consumidores 

comerciais 

Cálculo da "tarifa solar" 

 
> A tarifa VOST  é calculada por um algoritmo 

desenvolvido pela Clean Power Research em 2006 

> O algoritmo (revisado anuamente) contabiliza diversos 

benefícios dos sistemas solares PV:  

– Custos evitados com combustíveis 

– Custos evitados com construção de novas usinas 

geradoras 

– Custos evitados com transmissão e distribuição 

– Redução nas perdas na rede 

– Benefícios ambientais 

<< 
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Nos EUA, quatro principais metodologias são aplicadas para o decoupling  

Fonte: Regulatory Assistance Project; Roland Berger Strategy Consultant 

B 2 Modelos de decoupling  nos EUA 

Metodologia 

> Accrual revenue per customer 

 

 

> Current revenue per customer 

 

 

 

> Accrual attrition 

 

 

 

> Distribution-Only 

Principais elementos 

> Receitas permitidas calculadas com base de 

"receita por consumidor"  

> Tarifas ajustadas uma vez por ano 

> Receitas permitidas calculadas com base de 

"receita por consumidor"  

> Tarifas ajustadas a cada ciclo tarifário 

> Receitas permitidas calculadas 

periodicamente com base em "general rate 

cases" 

> Tarifas ajustadas uma vez por ano 

> Apenas considera os custos de distribuição, 

geração (fixos e variáveis) recuperados for a 

do mecanismo de decoupling 

Estados que aplicam 

> Utah, Questar 

 

 

> Oregon, Northweast  Natural Gas 

Company, DC:  Pepco 

 

 

> California, PG&E and SCE Hawaii, 

Hawaiian Electric 

 

 

> Massachussets, Ngrid Maryland, 

BG&E Washington (PSE, 1990-95) 
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Nos EUA, decoupling está sendo cada vez mais aplicado pelas utilities 

119 

Fonte: Regulatory Assistance Project;  US Environmental Protection Agency; Roland Berger Strategy Consultant 

B 2 Implementação de decoupling nos EUA 

24

12

49

28

2009 2014 

Gás Eletricidade > As utilities  em estados liberalizados são ainda mais 

vulneráveis a perda de receitas, se elas estiverem 

atreladas ao volume de consumo 

> Adicionalmente, as utilities também não precisam 

competir com os varejistas para uma mesma base de 

clientes 

> Em estados liberalizados, a energia é comprada no 

atacado e o decoupling pode incluir este fator na 

estrutura de custos fixos da empresa 

Utilities que aplicam decoupling [#] Decoupling em mercados liberalizados 

Em estados com liberalização total, como o Texas, 

não há necessidade de decoupling  

(unbundling soluciona o problema)  

<< 



Anexo 4 – Detalhamento do UK EMR, 
Modelo RIIO e Recovery Act 
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O UK Energy Market Reform está em curso no mercado do Reino Unido e tem 

três principais objetivos 

UK Energy  Market Reform - Overview  

Fonte: CPFL; Roland Berger Strategy Consultants 

> Reforma em curso no mercado do 

Reino Unido desde 2011, com três 

grandes objetivos: 

– Promover segurança energética: 

atender a demanda e diversificar 

fontes energéticas 

– Garantir tarifas acessíveis: 

minimizar o custo para a sociedade 

– Descarbonizar a economia: 

reduzir emissões e investir em 

fontes renováveis 

> Partiu do diagnóstico de que o modelo 

regulatório vigente não seria adequado 

para garantir a redução de emissões 

de gases do efeito estufa 

UK Electricity Market Reform Principais elementos 

Criação de 
mercado de 
capacidade 

Contratos por 
diferença 

Arranjos 
institucionais 

> Geradores recebem receitas fixas e previsíveis e, em 

troca, o operador do sistema contratará usinas com 

capacidade instalada controlável  

> O primeiro  leilão por capacidade ocorrerá em 

dezembro de 2014 

> Poderá incluir "negawatts" de demand response 

> Constituem uma garantia do preço de venda de 

energia no longo prazo (entre 15 e 20 anos) 

> Geradores vendem a energia no mercado, recebendo 

preço de curto prazo (negociado ou leiloado) 

> Diferenças entre preço de contrato e de mercado são 

acertadas 

> Arranjos institucionais para apoiar implementação da 

reforma 

> Estrutura de governança para reforma 
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A estrutura de governança do UK Energy  Market Reform divide as 

responsabilidades entre governo, o operador do sistema e mercado 

Fonte: CPFL; Ofgem; Roland Berger Strategy Consultants 

UK Energy  Market Reform – Estrutura de Governança 

Governo 

Define políticas gerais, direcionamentos e parâmetros-chave 

Operador do Sistema (National Grid) 

Providencia bases analíticas para decisões do governo e administra os mecanismos 

Contratos de diferenças 

Contratos de longo-prazo para geração de baixo carbono 

Mercado de capacidade 

Acordos para garantir suprimento adequado e seguro de 

energia 

Investimentos em geração de baixo carbono, suportados pelo preço piso para o carbono e Emission 

Performance Standard – mecanismos estão em harmonia com o modelo setorial atual, o Renewables Obligation 

(até 2017) e as feed-in-tariffs 
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O modelo RIIO é um framework desenvolvido pela Ofgem para encorajar 

comportamentos que estejam alinhados aos desafios do futuro 

Modelo RIIO - Overview 

Fonte: CPFL; Ofgem; Roland Berger Strategy Consultants 

Modelo 

Período de 

aplicação 

> RIIO: Receitas = Incentivos + Inovação + Outputs 

> 2015 a 2023 – extensão de 5 para 8 anos 

Descrição > Framework de performance desenvolvido pela Ofgem para regular tarifas de distribuição 

> Os principais desafios do futuro foram a motivação para o framework: 

– Investimentos na rede serão necessários 

– Haverá pressão para a Economia de Baixo Carbono 

> As empresas devem submeter Planos de Negócios estruturados e que tenham sido realizados com 

envolvimento de diversos stakeholders 

Escopo 
> Transmissão – RIIO-T1 (2013-2021) 
> Distribuição de Gás – RIIO-GD1 (2013-2021) 
> Distribuição de Eletricidade – RIIO-ED1 (2015-2023)  

<< 
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PRINCIPAIS DESAFIOS  PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS 

Atendimento a clientes 
> Empresas deverão se preparar rapidamente para atingir, 

já a partir de 2015, às metas estabelecidas  
> Deslizes poderão reduzir significativamente a atratividade 

das empresas no mercado 
 
Foco em inovação 
> Empresas deverão voltar seus esforços para inovação 

para aproveitarem os pacotes de incentivos propostos 
 

Limite de investimentos 
> Como os investimentos não ligados ao aumento da 

sustentabilidade não contarão com o pacote de 
incentivos,  empresas têm dúvidas se terão condições de 
manter a qualidade do sistema  

Definição de recompensas e penalizações 
transparentes sobre as metas estabelecidas 
> Definição de metas em relação à evolução da 

qualidade, segurança e confiabilidade das redes 
 

Ampliação da atratividade do setor para 
investidores (debt e equity) 
> A gestão da estrutura de capital será fundamental 

para que as empresas se mantenham atrativas à 
investidores 
 

Pacote de estímulo à investimentos para 
ampliação da sustentabilidade do setor 
> Existência de pacotes, por tempo limitado, de 

estímulo a investimentos voltados a aumentar a 
sustentabilidade do setor 

O novo modelo regulatório do Reino Unido, a ser utilizado a partir de abril de 

2015, ampliará os desafios das empresas do setor elétrico 

Modelo do Reino Unido – RIIO: Revenue = Incentives + Innovation + Outputs 
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Período visionário 

Desenvolvimento de opções Definição do novo modelo 

Recebimento de 

business plans das 

empresas 

 

Definição da 

estratégia 

Publicação de relatório com 

todas as opções obtidas até o 

momento 

Out 08 Out 09 Out 10 Mai 10 Fev 09 Mar 11 Out 11 Fev 12 Dez 12 

 

Início das 

discussões 

Identificação 

inicial de 

princípios e 

processos Definição final do 

modelo 

Discussões do modelo regulatório do Reino Unido foram iniciadas com grande 

antecedência – regulador brasileiro pode evoluir 

Linha do tempo do planejamento do RIIO pela Ofgem 
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O atual modelo regulatório do Reino Unido foi definido para endereçar três 

temas base: ambiente, redes e clientes 

126 

Ambiente 

Clientes 

Vetores 

base  

Ambiente 

> Encorajar papel mais ativo no combate às 

alterações climáticas, diretamente pela gestão da 

pegada ecológica e indiretamente facilitando novos 

usos da rede para uma low carbon economy 

Clientes 

> Fomentar melhorias de serviço ao cliente, com 

enfoque na qualidade dos call centers, rapidez e 

custo de novas conexões, assim como frequência 

e duração das interrupções 

Redes 

> Promover investimento eficiente para providenciar 

um abastecimento seguro e fiável com custo 

eficiente, assegurando que novos ativos respondem 

às necessidades de clientes 

Temas base endereçados pelo modelo do Reino Unido 

Fonte: Ofgem; Roland Berger Strategy Consultants 

Redes 
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Para encorajar os comportamentos adequados, o modelo RIIO-ED1 estabelece 

uma série de mecanismos 

Modelo RIIO – Comportamentos encorajados e seus mecanismos 

Fonte: CPFL; Ofgem; Roland Berger Strategy Consultants 

Comportamentos encorajados 

✓  

✓  

✓  

✓  

Mecanismos RIIO-ED1 

> Metas para envolvimento de stakeholders nos processos 

> Pesquisas de satisfação com clientes 

> Redução dos limites de 18 para 12 horas para interrupções 

> Fundo "use or lose it"  para empresas investirem em infra-estrutura em 

regiões afastadas 

> Definição de índice mais abrangente para mensurar satisfação dos 

clientes 

> Três mecanismos: Network Innovation Competition (NIC), Network 

Innovation Allowance (NIA) e Innovation Roll-out Mechanism (IRM) 

> Definição de pacote de incentivos para conexões de geração e micro-

geração distribuída 

> Inclusão de uma série de outputs relacionados ao meio-ambiente (ex: 

enterramento de cabos em áreas de parque) 

> Obrigatoriedade para as empresas publicarem suas emissões 

Inclusão dos stakeholders no 

centro dos processos decisórios 

Investimentos eficientes na rede 

para garantir oferta segura de 

energia  

Inovação para reduzir custos da 

rede (no curto e longo-prazo) 

Participação ativa no 

desenvolvimento de uma 

Economia de Baixo Carbono 
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Modelo RIIO - Elementos -chave 

Fonte: Ofgem; Frontier Economics; Roland Berger Strategy Consultants 

Output 

> Período regulatório estendido para 8 anos de modo a promover desenvolvimento 
de estratégia de longo prazo 

Focus areas 

Enfoque no longo 
prazo 

Ênfase em 
outputs 

Avaliação propor-
cional dos Planos 

Abordagem 
abrangente 

Alisamento de 
Capex 

Estímulo à 
inovação 

> Maior peso para outputs em vez de corte de custos, através de definição clara de 
outputs primários e secundários 

> Promoção do envolvimento das stakeholders, redução de burocracia regulatória 
e incentivo a comportamento eficiente 

> Abordagem para equalização de incentivos através da utilização de conjunto de 
técnicas: benchmark, tendências históricas, custos unitários, experts 

> Uso de médias móveis de longo prazo para benchmark de custos totais, 
reduzindo sensibilidade do modelo e investimentos one off 

> Pacote de estímulos à inovação para incentivo do investimento em novas 
tecnologias e processos operacionais e comerciais 

Com maior poder para as distribuidoras definirem a sua estratégia, o RIIO 

pretende promover o desenvolvimento eficiente no longo prazo 
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O Recovery Act é um pacote de estímulo econômico lançado nos EUA em 2009 

- setor energético usou recursos para modernização e descarbonização 

Recovery Act - Overview 

Fonte: CPFL; Recovery.gov; Roland Berger Strategy Consultants 

Nota: DOE = Department of Energy 

Pilares DOE Exemplo 

Aprimoramento da 
eficiência energética 

> Incentivos para isolamento térmico para mais de 650.000 famílias de baixa renda 
até 2011 – famílias economizam em média USD 430 ao ano 

Reestruturação do  
setor de transportes 

> Desenvolvimento de baterias para mobilidade elétrica (Advanced Technology 
Vehicle Manufacturing Loan Program) 

Incentivos à fontes 
limpas 

> Investimentos e incentivos fiscais para atingir a meta de dobrar a capacidade de 
energia renovável do país (mais de 20.000 projetos beneficiados) 

Modernização da rede > Mais de USD 4 bi estão sendo investidos em smart grids – meta de instalação de 
15,5 milhões de smart meters através do Recovery Act 

Incentivo ao P&D e 
inovação 

> Fundos ARPA-E foca em projetos de P&D disruptivos, de alto risco e com altos 
pay-offs 

Gestão de resíduos 
nucleares 

> Iniciativas para solucionar resíduos tóxicos das armas nucleares , ainda do 
período da Guerra Fria 

Recovery Act 

> Pacote de 
estímulo 
econômico 
lançado pelo 
Presidente 
Obama em 
2009 – USD 
90 bi para o 
setor 
energético 



Anexo 5 – Avaliação das soluções 
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Avaliamos os mecanismos de incentivos à eficiência, investimentos e inovação 

aplicados em outros países 

Fonte: CPFL; Roland Berger Strategy Consultants 

A Mecanismos de incentivos à eficiência, investimentos e inovação (1/2) 

PARA DISCUSSÃO 

<< 

Solução Exemplos de sucesso/ insucesso Comentários 

Modelo de incentivo à smart grids na Itália (através 

de WACC diferenciado) garantiu implementação da 

tecnologia 

Output-based regulation Demandaria uma nova forma de relacionamento 

entre regulador e distribuidoras (maior autonomia 

para as empresas) 

Fundos de incentivos à 

inovação e P&D 

Novas tecnologias de rede e geração foram 

desenvolvidas com o Low Carbon Network Fund e o 

ARPA-E dos EUA 

O Inova Energia já existe e aplicou R$ 3 bi em 

projetos de P&D no setor/ No Brasil, potenciais 

fundos não poderiam utilizar recursos das tarifas 

Políticas de incentivo à 

indústria tecnológica 

Nos EUA, incentivos à indústria de baterias 

impulsionou o mercado de mobilidade elétrica 

Em 2009, o desconto no IPI e ICMS  para 

suprimentos  para geração de fontes alternativas 

obteve resultados positivos 

Capitalização do 

investimento 

Vermont deixou de aplicar o mecanismo após custos 

do programa se tornarem demasiadamente altos 

Mecanismo não envolve os consumidores nas 

iniciativas de eficiência 

Retorno sobre 

diferenciado sobre 

investimento 

Em Nevada e Washington, o modelo foi questionado 

em relação à falta de incentivos para distribuidoras 

melhorarem a performance dos programas 

Mecanismo não envolve os consumidores nas 

iniciativas de eficiência 

Modelo de 

compartilhamento dos 

ganhos  

Modelo implementado com sucesso na Califórnia, 

levando a investimentos das distribuidoras e redução 

do consumo 

Cliente se beneficiaria dos ganhos e envolveria mais 

sua participação 

Meta de eficiência 

energética com 

bonificação 

Modelo implementado com sucesso na Itália, Reino 

Unido e França - na Itália, mercado de certificados 

brancos se estabeleceu com sucesso 

Sucesso 

Alto 

Alto 

Alto 

Baixo 

Baixo 

Alto 

Alto 

Fit 

Baixo 

Alto 

Alto 

Baixo 

Baixo 

Alto 

Alto Poderia ser uma alternativa de mercado para 

incentivar eficiência energética, com menor 

necessidade de intervenção para punir empresas 
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Imposto para carbono Nos países em que foi aplicado, já cobrem grande 

parte dos setores da economia e elevou o preço do 

carbono 

Alto Alto Governo poderia utilizar recursos do imposto para o 

carbono para aprimoramento do setor 

Avaliamos os mecanismos de incentivos à eficiência, investimentos e inovação 

aplicados em outros países 

Fonte: CPFL; Roland Berger Strategy Consultants 

A Mecanismos de incentivos à eficiência, investimentos e inovação (2/2) 

PARA DISCUSSÃO 

<< 

Solução Exemplos de sucesso/ insucesso Comentários Sucesso Fit 

Países europeus expandiram a parcela renovável da 

matriz com subsídios e créditos fiscais 

Incentivos fiscais para 

fontes renováveis 

Governo pode não querer dar incentivos fiscais em 

busca da modicidade tarifária/ Resultados do mais 

recente leilão de energia solar mostram que o 

governo está buscando soluções de mercado 

Alto Baixo 

Financiamento público 

para fontes renováveis 

Países europeus expandiram a parcela renovável da 

matriz 

BNDES já financia empreendimentos de geração de 

energia alternativa pelo Finem 

Alto Alto 

Feed-in-tariffs Auxiliaram na expansão por renováveis, mas 

encareceram o preço médio da energia/ Alemanha e 

Espanha estão deixando de utilizá-las 

Governo pode não querer pagar preço prêmio pela 

energia renovável em busca da modicidade tarifária 

Baixo Baixo 

Preço piso para o carbono Ainda será implementado pelo Reino Unido, dentro 

do contexto do UK EMR 

Poderia ser uma alternativa via mercado para 

incentivar as fontes renováveis 

N/A Alto 

Limites de emissões O EPS no Reino Unido só foi implementado no fim 

de 2013, com o Energy Act 
Poderia ser uma alternativa via mercado para 

incentivar as fontes renováveis/ Embora possua fit, 

não seria a ANEEL que iria aplicar a iniciativa 

N/A Alto 

Contratos por diferenças Está sendo implementado juntamente com o 

Renewables Obligation e entrará efetivamente em 

vigor em 2015 

Governo poderia direcionar expansão da matriz 

definindo strike prices mais atrativos para fontes que 

queira incentivar 

N/A Alto 

Emission Trading 

Schemes 

Nos países em que foi aplicado, já cobrem grande 

parte dos setores da economia - até a China (antes 

reativa a mercados de carbono) já aderiu 

Alto Alto Não haveria grande necessidade de intervenção do 

governo, pois o poderia haver mecanismo de 

mercado/ Fit principalmente considerando que o 

Brasil poderia ter sucesso no mercado internacional 
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Decoupling Na Europa já é comum e, nos EUA, cada vez mais 

utilities adotaram o modelo - na Califórnia, incentivou 

a eficiência energética 

O mecanismo poderia viabilizar soluções para uma 

série dos desafios que virão para o setor, como 

investimentos em eficiência energética / O 

decoupling poderia reduzir a freqüência das revisões 

tarifárias e simplificar a remuneração das empresas 

Alto Alto 

Avaliamos os modelos de remuneração dos ativos e negócios não-regulados 

aplicados em outros países 

Fonte: CPFL; Roland Berger Strategy Consultants 

Modelos de remuneração dos ativos e negócios não-regulados B 

PARA DISCUSSÃO 

<< 

Contratos por diferenças Está sendo implementado juntamente com o 

Renewables Obligation e entrará efetivamente em 

vigor em 2015 

N/A Alto Geradoras teriam PPAs de maior prazo fora do 

mercado regulado e que poderiam ser utilizados 

como garantia para financiamento no BNDES 

Solução Exemplos de sucesso/ insucesso Comentários Sucesso Fit 

Nos mercados mais avançados, são as 

comercializadoras que costumam ofertar serviços 

diretamente ao consumidor 

Oferta de serviços pela 

comercializadora 

Comercializadoras no Brasil ainda não possuem 

escala e competências específicas para atender a BT 

/ Poderia haver perda de ganhos de escala/ Se não 

houver liberalização, fit pode ser menor ainda 

Alto Baixo 

Reduzir captura de ganhos 

com serviços não-

regulados 

No Chile, distribuidoras oferecem uma gama maior 

de serviços não regulados e que tem preço livre  

As Distribuidoras, que possuem maiores ganhos de 

escala na oferta dos serviços, teriam maior incentivo 

para inovar e desenvolver novas ofertas 

Alto Alto 

Taxa pela conexão Na Alemanha, a micro-geração distribuída já é 

realidade e está difundida entre clientes residenciais 

A remuneração das Distribuidoras pela conexão já é 

realizada na alta tensão no Brasil 

Alto Alto 

Compra da energia 

excedente do consumidor 

Mecanismo implementados recentemente nos EUA 

pela empresa APS 

A obrigação de comprar a energia dos consumidores 

poderia trazer uma série de riscos e desafios 

operacionais às Distribuidoras 

N/A Baixo 

Unbundling total O unbundling é um modelo comumente aplicado nos 

países que realizaram liberalização total 
No Brasil, o unbundling já é aplicado no Grupo A Alto Alto 

Mercado de capacidade Primeiro  leilão por capacidade ocorrerá em 

dezembro de 2014 

NA Alto Geradoras teriam PPAs de maior prazo fora do 

mercado regulado e que poderiam ser utilizados 

como garantia para financiamento no BNDES 
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Avaliamos os modelos de interação do regulador com seus stakeholders 

aplicados em outros países 

Fonte: CPFL; Roland Berger Strategy Consultants 

Papel do regulador e interação com seus stakeholders C 

PARA DISCUSSÃO 

<< 

Definição de outputs Modelo RIIO será implementado para a Distribuição 

em abril de 2015 

Demandaria nova forma de relacionamento entre 

regulador e distribuidoras (maior autonomia para as 

empresas)/ O regulador está indo na direção oposta 

no momento 

N/A Baixo 

Solução Exemplos de sucesso/ insucesso Comentários Sucesso Fit 

Modelo RIIO será implementado para a Distribuição 

em abril de 2015 

Imposição do ônus da 

prova do modelo de 

negócios para a empresa 

Demandaria uma nova forma de relacionamento 

entre regulador e distribuidoras (maior autonomia 

para as empresas)/ Atualmente, o sinal é de que o 

regulador está indo na direção oposta 

N/A Baixo 

Criação de grupo de 

discussão estilo Challenge 

Group (RIIO) 

Inputs do RIIO Consumer Challenge Group 

auxiliaram na preparação dos busines plans das 

distribuidoras 

Consumidores poderiam reforçar ainda mais a 

necessidade de reduzir tarifas 

Alto Baixo 

Acordos de Basiléia Mais de 20 países aderem aos Acordos de Basiléia, 

que embora tenha passado por revisões, ainda 

mantém os mesmos princípios 

Embora a ANEEL pudesse assumir o papel de 

"Banco Central" das empresas do setor, 

possivelmente as empresas não iriam aderir a um 

acordo que exigisse limites de performance 

financeira 

Alto Baixo 




