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INTRODUÇÃO

1 Considerado um país de dimensões continentais, o Brasil está entre os dez maiores 
consumidores de energia, e tem a maior demanda na América Latina e o Caribe. Em 
2017, o consumo final de energia atingiu 260 milhões de toneladas equivalentes de 

petróleo (Mtep) representando um incremento de aproximadamente 18% desde 2008 (EPE, 2018). 
O setor elétrico brasileiro possui um sofisticado sistema de geração de 158 GW de capacidade 
instalada, mais de 140.000 quilômetros de linhas de transmissão em um sistema interligado 
e mais de 100 empresas de distribuição de eletricidade (concessionárias e permissionárias). 
O subsetor de distribuição no Brasil inclui empresas públicas e privadas, que atuam sob dois 
tipos de contratos: concessão (área de concessão para atendimento público) e permissão 
(consumo privado e cooperativas de distribuição, sobretudo rurais). Estas concessões podem 
ser renovadas perante o atingimento de metas de qualidade e confiabilidade estipuladas pela 
agência reguladora brasileira ANEEL.

São estas empresas de distribuição que possuem a relação direta com os consumidores do 
ambiente regulado de eletricidade, sejam eles residências, indústrias, comércio, ou setor público. 
Atualmente, o Brasil possuí 82,5 milhões de unidades consumidoras (UC) de eletricidade. Para 
atender a demanda destas UCs, as empresas de distribuição possuem metas de qualidade de 
serviços prestados aos consumidores em sua área de atuação. Essas metas estas que são 
estabelecidas nos contratos de concessão e monitoradas pela agência reguladora nacional 
ANEEL. 

O Grupo CEEE atua no setor energético nas atividades de geração, transmissão e distribuição 
de energia elétrica no Estado do Rio Grande do Sul. O principal acionista do Grupo CEEE é o 
Governo do Estado do Rio Grande do Sul (RS). O Grupo CEEE possui duas principais empresas; 
a CEEE-GT dedicada às atividades de geração e transmissão, e a CEEE-D dedicada à atividade 
de distribuição atendendo 1,6 milhões de consumidores. As dimensões da empresa estão 
descritas a seguir.

No período 2010-2011, o Grupo CEEE iniciou um amplo Programa de Recuperação com os 
objetivos de melhorar a qualidade dos serviços prestados em sua região e a sustentabilidade 
econômica e financeira da empresa. O Programa contou com apoio financeiro e técnico de 
instituições multilaterais internacionais, entre elas o Banco Interamericano de Desenvolvimento 
(BID) que celebrou dois contratos de financiamento com o Grupo CEEE, que totalizaram 219 
milhões de dólares americanos. Considerado o mais antigo e maior instituição multilateral 
em atuação na América Latina e no Caribe (ALC), o BID possui ampla experiencia em apoiar 
governos e empresas públicas e privadas do setor elétrico em iniciativas que contribuem para o 
desenvolvimento sustentável dos países.

Esta nota técnica descreve as principais iniciativas do Programa de Recuperação do Grupo 
CEEE, os resultados iniciais atingidos até o momento, e as lições aprendidas. Estas iniciativas 
se concentram nas seguintes áreas: (i) redução dos níveis de perdas no sistema de distribuição 
de eletricidade; (ii) melhoria dos indicadores de qualidade e de operações; e (iii) introdução 
de programas de inclusão social e de cidadania em áreas de grande complexidade. A nota 
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apresenta ainda a experiência regional na ALC de como outros países implementaram iniciativas 
semelhantes, destacando o caso do setor elétrico no Equador. Esta nota destaca ainda as 
oportunidades de introduzir iniciativas semelhantes ao da CEEE em outras empresas no Brasil.

O BID é uma instituição multilateral com liderança na ALC no suporte aos países com apoio 
financeiro e de assistência técnica à redução de pobreza e de desigualdade. Operando desde 
1959, o BID possui forte compromisso no atingimento de resultados, e em adesão aos critérios de 
integridade, transparência e responsabilidade. Em 2018 o BID aprovou um total de empréstimos 
de US$13,4 bilhões. BID possui seu escritório central em Washington, DC nos Estados Unidos 
da América, e escritórios regionais em diversos países. No Brasil, a Representação do Banco 
fica em Brasília.

Esta nota técnica possui caráter ilustrativo e didático para compartilhar a experiência do Grupo 
CEEE, e assim sendo não tem como objetivo uma avaliação formal do Programa. O BID possuiu 
um processo formal e estruturado de supervisão, monitoramento e avaliação de todas as suas 
operações com as devidas prestações de contas públicas. Em particular, os projetos do BID com 
o Grupo CEEE estão atualmente em andamento, e assim sendo quando finalizado o período da 
operação, os resultados finais estarão disponíveis ao público no site do banco.

O BID possui um importante compromisso com a criação de produtos de conhecimento e a 
disseminação de boas práticas na região. Esta nota técnica é mais um passo nesta direção 
de compartilhar experiências e contribuir para o desenvolvimento sustentável da região. Para 
maiores detalhes sobre esta publicação, favor contatar Arturo Alarcon (arturoal@iadb.org) e 
Augusto Bonzi Teixeira (abonzi@iadb.org) na Divisão de Energia do BID.

 O BRASIL ESTÁ ENTRE
OS DEZ MAIORES 

PAÍSES 
CONSUMIDORES

DE ENERGIA, 
E TEM A MAIOR 

DEMANDA NA 
AMÉRICA LATINA 

E O CARIBE.

Figura 1 - Mapa da área de concessão da CEEE-D.
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CONTEXTO:
SETOR ELÉTRICO

NO BRASIL E O
GRUPO CEEE

2

O setor elétrico brasileiro é 
baseado em uma série de leis 
e regulamentos nacionais, 

e instituições dedicadas às diferentes  
atividades como políticas energéticas, 
regulamentação do setor, e estudos de 
planejamento. O artigo 175 da Constituição 
Federal de 1988 estabelece que “Incumbe ao 
Poder Público, na forma da lei, diretamente 
ou sob regime de concessão ou permissão, 
sempre através de licitação, a prestação de 
serviços públicos”. O artigo 174 da Constituição 
define o Estado “Como agente normativo e 
regulador da atividade econômica”.

Desde a década de 1990 o sistema elétrico 
nacional tem passado por várias reformas 
para aumentar a competitividade e a dinâmica 
do setor, reduzir riscos de racionamento, e 
criar um ambiente de negócios propício a 
investimentos com a abertura do setor. Além 
destas iniciativas específicas ao setor elétrico, 
no nível nacional, o país passou também por 
outras reformas liberalizantes com a entrada 
na Organização Mundial do Comércio (OMC) 
em 1995. Isso teve como objetivo tornar 
a presença do Estado de uma forma mais 
seletiva e eficiente com vistas a melhorar a 
situação do déficit fiscal do país.  

2.1. SETOR ELÉTRICO 
NO BRASIL - INSTITUCIONAL

Importantes legislações Nacionais foram 
introduzidas na décadas de 1990 tais como: 
(i) lei 8.631 (1993) reformando o sistema 
tarifário e remuneração do sistema elétrico; (ii) 
lei 8.987 (1995) e 9.074 (1995) introduzindo 
sistema de concessões e mecanismos de 
mercado na prestação de serviços públicos 
conforme artigo 175 da Constituição Federal; 
(iii) lei 9.074 (1995) definindo produtor 
independente de energia elétrica; (iv) lei 
9.427 (1996) introduzindo novo modelo do 
setor elétrico e criou nova agencia reguladora 
ANEEL com a finalidade de regular e fiscalizar 
o setor; (v) 9.478 (1997) criando a Política 
Nacional de Energia; e (vi) lei 9.648 (1998) 
estabelecendo reestruturação da Eletrobrás 
e suas subsidiárias, e criando o Operador 
Nacional do Sistema Elétrico (ONS). 

Seguindo esta onda de reformas, mais 
recentemente, duas legislações tiveram 
importante impacto no setor elétrico: primeiro 
as leis 10.847 e 10.848 (ambas de 2004), 
motivadas principalmente pelo racionamento 
de energia do biênio 2001 e 2002, com 
a criação da Empresa de Planejamento 
Energético (EPE) e a redefinição das regras 
de comercialização no mercado com a criação 
da Câmara de Comercialização de Energia 
Elétrica (CCEE).
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Em segundo, a lei 12.783 (2013) introduziu 
a possibilidade da antecipar a renovação 
de concessões de algumas empresas de 
geração e transmissão de energia elétrica, 
tentando assegurar naquele momento uma 
redução dos valores tarifários. Por fim, o 
complemento no processo de renovação das 
concessões de distribuição de energia elétrica 
ocorreu no ano de 2015, através do Decreto 
nº 8.461, de 02 de junho de 2015, onde foram 
instituídos critérios de melhoria da qualidade 
da prestação do serviço e da situação 
econômica e financeira das concessionárias 
como critérios a serem obtidos para a 
manutenção dos contratos renovados.

Na parte institucional, o Ministério de Minas 
e Energia (MME) é o formulador de políticas 
energéticas e preside o Conselho Nacional de 
Política Energética (CNPE) que é a principal 
autoridade nacional na apresentação de 
políticas do setor ao Presidente da República 
e é composto por oito Ministros de Estado 
e cinco autoridades governamentais. Além 
do MME, as quatro principais instituições no 
setor elétrico são1:

• Agência Nacional de Energia Elétrica 
(ANEEL) foi a primeira agência reguladora 
criada no país com as reformas na 
década de 1990 iniciando suas atividades 
em 1997. A agência é uma autarquia 
vinculada ao MME e suas principais 
atribuições são: (i) Regular a geração 
(produção), transmissão, distribuição 
e comercialização de energia elétrica; 
(ii) Fiscalizar, diretamente ou mediante 
convênios com órgãos estaduais, as 
concessões, as permissões e os serviços 
de energia elétrica; (iii) Implementar as 
 

1 Além destas instituições, o país conta também com o 
Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE) presidido 
pelo MME que possui como responsabilidade principal 
acompanhar a avaliar permanentemente a continuidade e a 
segurança do suprimento eletro-energético em todo território 
nacional.

políticas e diretrizes do governo federal 
relativas à exploração da energia elétrica 
e ao aproveitamento dos potenciais 
hidráulicos; (iv) Estabelecer tarifas; 
(v) Dirimir as divergências, na esfera 
administrativa, entre os agentes e entre 
esses agentes e os consumidores; e (vi) 
Promover as atividades de outorgas de 
concessão, permissão e autorização de 
empreendimentos e serviços de energia 
elétrica, por delegação do Governo 
Federal.

• Empresa de Planejamento Energético 
(EPE) presta serviços ao MME na área 
de estudos e pesquisas destinadas 
a subsidiar o planejamento do setor 
energético, cobrindo energia elétrica, 
petróleo e gás natural e seus derivados 
e biocombustíveis. A EPE é uma 
empresa pública federal, e foi criada por 
meio de medida provisória convertida 
na lei 10.847, de 15 de março de 
2004. A EPE tem objetivo resgatar a 
responsabilidade constitucional do 
Estado nacional em assegurar as bases 
para o desenvolvimento sustentável da 
infraestrutura energética do país. Com 
base nas considerações do CNPE a 
empresa desenvolve estudos e pesquisas 
que orientam o desenvolvimento do setor 
energético Brasileiro.  A EPE atua em 
diversas áreas como: Energia Elétrica; 
Estatísticas; Economia de Energia; 
Petróleo, Gás e Biocombustíveis; 
Estudos Socioambientais e Planejamento 
Energético.

• Operador Nacional do Sistema Elétrico 
(ONS) é o órgão responsável pela 
coordenação e controle da operação das 
instalações de geração e transmissão de 
energia elétrica no Sistema Interligado 
Nacional (SIN) e pelo planejamento da 
operação dos sistemas isolados do país, 

sob a fiscalização e regulação da ANEEL. 
O ONS foi criado em 1998 e é composto 
como uma pessoa jurídica de direito 
privado, sob a forma de associação civil 
sem fins lucrativos. O ONS desenvolve 
estudos e ações exercidas sobre o 
sistema e seus agentes proprietários 
para gerenciar as diferentes fontes de 
energia e a rede de transmissão, de forma 
a garantir a segurança do suprimento 
contínuo em todo o país com os objetivos 
de: (i) promover a otimização da operação 
do sistema eletro-energético, visando ao 
menor custo para o sistema, observados 
os padrões técnicos e de confiabilidade 
estabelecidos nos Procedimentos de 
Rede; (ii) garantir que todos os agentes 
do setor elétrico tenham acesso à rede de 
transmissão de forma não discriminatória; 
e (iii) contribuir, de acordo com a natureza 
de suas atividades, para que a expansão 
do SIN se faça ao menor custo.

• Câmara de Comercialização de Energia 
Elétrica (CCEE) é responsável pela 
atividade de comercialização de energia 
e contabilização da liquidação financeira 
no mercado de curto prazo de energia 
com o cálculo e da divulgação do Preço 
de Liquidação das Diferenças - PLD, 
utilizado para valorar as operações de 
compra e venda de energia. A CCEE é 
uma associação civil sem fins lucrativos 
constituída em 2004. A CCEE atua 
desde a medição da energia gerada e 
efetivamente consumida até a liquidação 
financeira dos contratos de compra 
e venda no mercado de curto prazo. 
Também promove os leilões de energia, 
sob delegação da ANEEL. A CCEE 
reúne empresas de geração de serviço 
público, produtores independentes, 
autoprodutores, distribuidoras, 
comercializadoras, importadoras e 
exportadoras de energia, além de 

consumidores livres e especiais de todo 
o país. Além disto, desde 2015 a CCEE 
faz a gestão da Conta Centralizadora dos 
Recursos de Bandeiras Tarifárias (estas 
são homologadas pela ANEEL a cada ano 
civil, considerado a previsão das variações 
relativas aos custos de geração por fonte 
termelétrica e à exposição aos preços de 
liquidação no mercado de curto prazo que 
afetem as distribuidoras conectados ao 
Sistema Interligado Nacional – SIN).

A atividade de distribuição de eletricidade no 
Brasil é considerada um monopólio natural 
de serviço público na qual as empresas são 
autorizadas a operar perante concessões 
ou permissões específicas definidas em um 
contrato com o governo onde são definidas 
as regras desta relação, e os direitos e 
deveres de cada parte.  As empresas de 
distribuição no Brasil não têm permissão 
para praticarem seus próprios preços, já que 
as tarifas elétricas (assim como a qualidade 
dos serviços prestados) são regulados pela 
ANEEL. Dentre as regulações do sistema de 
distribuição, este documento destaca duas 
importantes regulamentações: (i) PRODIST 
(Procedimentos de Distribuição de Energia 
Elétrica no Sistema Elétrico Nacional) 
que apresentada um conjunto de regras 
e conceitos básicos relativos ao processo 
de acesso aos sistemas de distribuição de 
energia elétrica nacional. O PRODIST é 
elaborado pela ANEEL e sua última versão é 
de 2012; e (ii) resolução normativa 414 (2010) 
da ANEEL que estabelece as condições gerais 
de fornecimento de energia elétrica de forma 
atualizada e consolidada, cujas disposições 
devem ser seguidas pelas distribuidoras e 
consumidores. 
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O sistema de distribuição de eletricidade no 
Brasil possui 63 empresas com participação 
do setor privado e público (ABRADEE). O 
setor público inclui por exemplo empresas 
estaduais (e.g., CEMIG em Minas Gerais e 
CEEE-D no Rio Grande do Sul) e municipais 
(e.g., DME Distribuição S/A que atende o 
município de Poços de Caldas em Minas 
Gerais). As concessionárias e distribuidoras 
são responsáveis pela administração e 
operação de linhas de transmissão de tensão 
inferior a 230 quilovolt (kV), que inclui: (i) alta 
tensão entre 69 kV e 230 kV; (ii) média tensão 
entre 1kV e 69 kV; e (iii) baixa tensão abaixo 
de 1 kV. Este segmento pode incluir também 
unidades geradoras de pequeno porte 
(normalmente menor de 30MW) que injetam 
sua produção no sistema de distribuição.

Em 2017 o Brasil possuía 82,5 milhões de 
unidades consumidoras (UC) e um consumo 
de 467.161 GWh por ano (ABRADEE a). Deste 
total, o setor residencial possuía 70,9 milhões 
de UC e um consumo de 132.872 GWh, 
representando assim 86,0% das UC, porém 
somente 28,8% do consumo. Em 2017 os 
setores industrial e comercial representaram 
respectivamente 35,8% e 18,9% do consumo 
elétrico.

A ABRADE calcula que em 2016 as empresas 
distribuidoras investiram aproximadamente 
R$13,8 bilhões em melhorias no setor, 
incluindo compra de novos equipamentos, 
treinamento de pessoal, conscientização 
da população sobre cuidados com a rede 
elétrica, expansão da rede, atendimento aos 
consumidores, combate a furtos e fraudes, 
etc. Este valor representa aproximadamente 

2.2. SETOR ELÉTRICO NO BRASIL –
MERCADO 

60% de aumento sobre os investimentos de 
R$8,7 bilhões feitos pelas mesmas empresas 
em 2007.

As empresas de distribuição são obrigadas 
a encaminhar a ANEEL a cada ano seus 
Planos de Desenvolvimento da Distribuição 
(PDD) apresentando o resultado dos estudos 
de planejamento elétrico e energético de 
distribuição para os cinco anos seguintes. 
Estes planos se baseiam no planejamento 
das subestações de distribuição (SED) e dos 
sistemas de alta (SDAT), média (SDMT) e 
baixa tensão (SDBT), além de informações do 
ano anterior. As informações de investimentos 
apresentadas no PDD são segregadas em 
três tipos básicos:  Expansão, Melhoria ou 
Renovação. Os PDDs de todas distribuidoras 
estão disponíveis no site da ANEEL para 
consulta pública.

O setor de distribuição tem vivenciado uma 
transformação com as novidades tecnológicas 
e a possibilidade de os consumidores 
gerarem sua própria eletricidade com geração 
distribuída (GD). Desde 2012 com a resolução 
ANEEL número 482, o consumidor brasileiro 
pode gerar sua própria energia elétrica a partir 
de fontes renováveis ou cogeração qualificada 
e inclusive fornecer o excedente para a rede 
de distribuição de sua localidade. Em 2015 a 
resolução normativa número 687 modernizou 
a resolução anterior com melhorias como 
possibilidade de autoconsumo remoto, 
redução na espera para conexão de rede, 
geração compartilhada e em condomínio, e 
ampliação dos limites de geração. 

De acordo com a agência reguladora (ANEEL, 

2018a), os estímulos à GD se justificam pelos 
potenciais benefícios que tal modalidade 
pode proporcionar ao sistema elétrico. Entre 
eles, estão o adiamento de investimentos 
em expansão dos sistemas de transmissão 
e distribuição, o baixo impacto ambiental, 
a redução no carregamento das redes, a 
minimização das perdas, e a diversificação 
da matriz energética. Em março de 2019 o 
número de conexões de geração distribuída 
de energia no Brasil chegou a 65,8 mil 
instalações com uma potência instalada 
de 790 MW – a instalação média é de 12.0 
kW. Neste mesmo período, o Estado do Rio 
Grande do Sul é o terceiro estado no Brasil 
em número de conexões e o segundo maior 
em potência instalada (ANEEL, 2019).

Assim sendo, o setor de distribuição no 
Brasil atua em um mercado de grande 
complexidade e dimensões continentais, 
e com uma agência reguladora liderando 
esforços na busca contínua da melhoria de 
eficiência e qualidade de serviços prestados. 
Ao mesmo tempo consumidores possuem 
cada vez mais autonomia com liberdade de 

gerarem sua própria energia e gerenciarem 
seu consumo. Estas condições têm feito que 
as distribuidoras de eletricidade repensem 
seus modelos de negócios, e ajustem seus 
planos de investimento para se prepararem 
para operar neste novo ambiente de negócios, 
o qual deve agregar no futuro as atividades 
de geração distribuída, a digitalização, os 
negócios de armazenamento de energia, e os 
sistemas para atender a mobilidade elétrica 
veicular. A próxima sessão apresenta como o 
Grupo CEEE vem se preparando para operar 
neste cenário.

O SISTEMA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE 
ELETRICIDADE NO 

BRASIL POSSUI
63 EMPRESAS

COM PARTICIPAÇÃO 
DO SETOR PRIVADO 

E PÚBLICO
(ABRADEE).
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O Grupo CEEE atua no setor energético 
nos segmentos de geração, transmissão 
e distribuição no Estado do RS, que é o 5º 
maior estado nacional com população de 11,3 
milhões de habitantes. Criada em 1943, e com 
a reestruturação societária de 2006, o Grupo 
CEEE possui atualmente três empresas: 
(i) Companhia Estadual de Geração e 
Transmissão de Energia Elétrica - CEEE-GT; 
(ii) Companhia Estadual de Distribuição de 
Energia Elétrica - CEEE-D; e (iii) Companhia 
Estadual de Energia Elétrica Participações - 
CEEE-Par, uma sociedade anônima e holding 
controladora do Grupo.

O Governo do Estado do Rio Grande do 
Sul é o principal acionista do Grupo CEEE, 
possuindo mais de 99.99% das ações da 
CEEE-Par sendo o percentual das ações 
restantes de 0,01% composto por acionistas 
minoritários. A CEEE-Par possui 65,92% 
do controle acionário de cada uma das 
empresas CEEE-GT e CEEE-D, sendo o 
restante dividido em dois grupos 32,59% 
controlado pela Eletrobrás (uma das maiores 
empresas do setor elétrico na ALC, com 
controle majoritário pelo Governo Brasileiro e 
com ações na bolsa de valores), e 1,49% por 
outras empresas.  Estas duas são empresas 
de economia mista e concessionárias 
respectivamente dos serviços de geração e 
transmissão, e distribuição. Em 2017 o Grupo 
CEEE possuía aproximadamente 3.580 
funcionários (CEEE, 2018).

Companhia Estadual de Geração e 
Transmissão de Energia Elétrica (CEEE-
GT)

A CEEE-GT possui um parque gerador 
de 15 usinas próprias e uma capacidade 
instalada total de aproximadamente 1.267 
MW, sendo 910 MW de potência própria e 

2.3. O GRUPO CEEE

357 MW em parcerias. A geração da CEEE-
GT representa aproximadamente 18% da 
energia produzida no Estado do RS. Na área 
de transmissão, a CEEE-GT é responsável 
pela maioria das instalações que compõem 
a Rede Básica de Transmissão do Estado, 
viabilizando o transporte e suprimento de 
energia às concessionárias de distribuição 
que atuam no RS: CEEE Distribuição, AES 
Sul, RGE, concessionárias municipais, 
cooperativas de eletrificação rural e também 
a potenciais consumidores livres e produtores 
independentes. A CEEE-GT possui linhas 
de transmissão de 230kV, 138kV, e 69kV 
totalizando 6 mil quilômetros de extensão e 
65 subestações com 9,9 mil MVA de potência 
instalada. Em 2017 a CEEE-GT possuía 
1.141 funcionários.

Companhia Estadual de Distribuição de 
Energia Elétrica (CEEE-D)

A CEEE-D está presente em 72 municípios 
das regiões Centro, Sul, e Leste do Estado 
do RS. A CEEE-D tem como objetivo projetar, 
construir e operar sistemas de distribuição de 
energia elétrica, prestar serviços de natureza 
pública e privada no setor, bem como explorar 
a respectiva infraestrutura para a prestação 
de outros serviços previstos em seu contrato 
de concessão. A CEEE-D atende 1,7 milhão 
de unidades consumidoras, 4,8 milhões 
de pessoas, e 168 consumidores livres no 
Estado. Estes valores representam 34% 
de participação no mercado do RS e uma 
área de atuação de 73.627 km2. A empresa 
possui 58 subestações, 2.332 MVA de 
potência instalada e 1,8 mil km de linhas 
de transmissão de 69kV e 138kV. Em 2017 
a CEEE-D obteve uma receita bruta de R$ 
5,2 bilhões representando um incremento de 
4,15% com relação ao ano anterior. Ainda 
em 2017, a empresa CEEE-D possuía 2.439 
funcionários (CEEE, 2018). 

15 A CEEE-GT 
POSSUI UM PARQUE
GERADOR DE 15
USINAS PRÓPRIAS

1.267
CAPACIDADE INSTALADA
TOTAL DE APROXIMADAMENTE
1.267 MW

18%
A GERAÇÃO DA CEEE-GT REPRESENTA
APROXIMADAMENTE 18% DA ENERGIA
PRODUZIDA NO ESTADO DO RS
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Nos últimos 17 anos a CEEE-D teve um 
aumento de 35% no número de UCs2, 
passando de 1,2 milhões em 2000 para 1,6 
milhões em 2017 e posicionando a CEEE-D 
entre as vinte maiores distribuidoras no Brasil, 
entre um total de quase 100. Em 2017 os 
setores residencial e comercial representam 
aproximadamente 60% da energia fornecida, 
seguido pelo setor industrial com 7%.

Mais recentemente, nos últimos cinco 
anos durante o período 2012 a 2017 pode-
se observar importantes tendências na 
participação de cada um dos setores 
consumidores:

2.4. MERCADO DE ENERGIA DA CEEE-D 

• (i) expressivo crescimento relativo do setor 
residencial (+3.4 pontos percentuais) na 
participação do consumo da CEEE-D e o 
aumento de 130 mil novos consumidores. 
Em 2017 o setor residencial representava 
84,7% dos consumidores, entretanto 
35,6% do consumo.

• (i) forte redução da participação relativa 
e do consumo do setor comercial (-4.1 
pontos percentuais) apesar do aumento 
de 10 mil novos consumidores. O 
setor comercial é o segundo maior em 
número de consumidores com 8,8% de 
participação.

2 Definida pela ANEEL como: Conjunto composto por instalações, equipamentos elétricos, condutores e acessórios, incluída a 
subestação, quando do fornecimento em tensão primária, caracterizado pelo recebimento de energia elétrica em apenas um ponto 
de entrega, com medição individualizada, correspondente a um único consumidor e localizado em uma mesma propriedade ou em 
propriedades contíguas.

 500.000 

 750.000 

 1.000.000 

 1.250.000 

 1.500.000 

 1.750.000 

 2.000.000 

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

CEEE-D NÚMERO DE CONSUMIDORES

Figura 2 – Número de consumidores CEEE-D

• (i) forte redução na participação (-12.7 
pontos percentuais) e no consumo do 
setor industrial com redução de 400 
consumidores. Em 2012 o consumo do 
setor industrial representava 19,7% e em 
2017 este consumo representou apenas 
7,0% da CEEE-D; e

• (i) aumento na participação dos 
consumidores livres (+11.3 pontos 
percentuais). Este crescimento se fez 
notar principalmente após o reajuste 
tarifário de 2015 quando consumidores 
iniciaram processo de buscar outras 
alternativas para seu fornecimento, devido 
à elevação da tarifa de energia regulada 
motivada pelo déficit hídrico nacional.

Os consumidores livres no Brasil pagam às 
empresas distribuidoras pelo acesso e uso de 
suas redes, entretanto sua energia é livremente 
negociada. O consumidor livre tem obrigação 
de comprovar 100% de contratação, e o valor 
de sua energia resulta de sua opção individual 
de compra, que poderá incluir contratos de 
diferentes prazos e níveis de exposição a 
preços. No mercado livre, o consumidor é 
responsável por gerir sua compra de energia 
e existem diferentes categorias dependendo 
da carga e tensão dos consumidores. A 
ANEEL é responsável por regulamentar esta 
categoria de comercialização3 e a CCEE fica 
responsável pela liquidação das diferenças 
(via Preço de Liquidação das Diferenças – 
PLD) entre o valor contratado e o produzido 
ou consumido.

CLASSES DE  
CONSUMO

2012 2017 VARIAÇÃO
PARTICIPAÇÃO Nº  
CONSUMIDORES

GWH % GWH % GWH P.P.

Residencial 2,696 32.2 % 2,913 35.6 % 217 3.4 84.7 %

Industrial 1,650 19.7 % 575 7.0 % (1,075) (12.7) 0.8 %

Comercial 2,277 27.2 % 1,895 23.1 % (381) (4.1) 8.8 %

Rural 560 6.7 % 599 7.3 % 39 0.6 5.3 %

Outros 738 8.8 % 843 10.3 % 105 1.5 0.5 %

Cons. Livres 453 5.4 % 1,367 16.7 % 914 11.3 0.0 %

TOTAL 8,374 100 % 8,193 100 % (181) - 100 %

ENERGIA E PARTICIPAÇÃO DAS CLASSES DE CONSUMO 
DA CEEE-D

“Outros” inclue: Poder Público,  Iluminação Pública, Servico Público, e Agentes de  Distribuição.
      

Tabela 1 – Classes de consumo da CEEE-D

3 Definidas pela Resolução Normativa ANEEL n. 506, de 4 de setembro de 2012 (Diário Oficial, de 19 set. 2012, seção 1, p. 78), e 
artigos 15 e 16 da Lei número 9.074 de 1995. 
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Como mencionado anteriormente, a atividade 
de distribuição de eletricidade no Brasil é 
considerada um monopólio natural de serviço 
público na qual as empresas são autorizadas 
a operar perante concessões ou permissões 
específicas definidas em um contrato com o 
governo onde são definidas as regras desta 
relação, e os direitos e deveres de cada parte. 

No ano de 2015 foram finalizados os  
contratos de concessão de 42 distribuidoras 
públicas de energia elétrica, inclusive o 
da CEEE-D. Naquele momento, o poder 
executivo introduziu o decreto 8.461/2015 que 
autorizava o Ministério de Minas e Energia 
(MME) a renovar as concessões por um novo 
período de 30 anos, desde que certas metas 
técnicas da qualidade, de fornecimento de 
energia, e da sustentabilidade econômico-
financeiras fossem alcançadas nos cinco 
primeiro anos do novo período de concessão, 
isto é entre os anos de 2016 a 2020. De uma 
forma geral, a empresa que descumprisse 
alguma das metas por dois anos consecutivos, 
ou de quaisquer limites ao final deste período, 
teria o processo de caducidade da concessão 
iniciado pela ANEEL e MME.

A empresa CEEE-D é titular do contrato 
de concessão número 081/1999 para 
distribuição de energia elétrica, o qual foi 
firmado originalmente em 25 de outubro de 
1999 e com término em 7 de julho de 2015.  
De acordo com a legislação em vigor na 
época, em julho 2012 a CEEE-D protocolou 
seu pedido de renovação da concessão por 
mais 30 anos, e esta solicitação foi ratificada 
em 15 de outubro de 2012. Adicionalmente, 
em outubro de 2012, a CEEE-D enfrentou 

2.5. CONCESSÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA DA CEEE-D 

seu 3º ciclo programado de revisão tarifária4 
resultando em uma redução na sua receita. 
Em fevereiro de 2013 a CEE-D sofreu uma 
Revisão Tarifária Extraordinária, em função 
da Lei 12.783/13 (prévia Medida Provisória no 
579).  O principal efeito da 3ª revisão tarifária 
foi a redução de cerca de R$200 milhões 
anuais no valor que a CEEE-D recebe através 
da tarifa de energia elétrica para pagar 
seus custos operacionais e remunerar seus 
investimentos. 

Durante o ano de 2015 a empresa realizou 
várias reuniões com a ANEEL como 
parte de seu processo da renovação da 
concessão, e finalmente em janeiro de 2016 
a CEEE-D fez uma Comunicação ao Mercado 
informando que em sua 28ª Assembleia 
Geral Extraordinária aprovou a assinatura 
do Quarto Termo Aditivo ao seu Contrato de 
Concessão de Distribuição Elétrica 081/1999. 
A assinatura da renovação foi realizada em 
cerimônia no Ministério de Minas e Energia 
(MME) no dia 9 de dezembro de 2015. O 
termo aditivo de contrato formalizou a nova 
concessão da CEEE-D até 7 de julho de 
2045. Como descrito a seguir, o Comunicado 
ao Mercado da CEEE-D enfatiza os quesitos 
de qualidade dos serviços e sustentabilidade 
financeira (CEEE, 2012).

4 A 1a e 2a revisões tarifárias foram feitas em 2004 e 2008 respectivamente.

O novo contrato de concessão, com 
prazo de 30 anos, está condicionado à 
eficácia da distribuidora nos quesitos: 
qualidade do serviço e sustentabilidade 
da gestão econômico-financeira. O 
descumprimento das condições por dois 
anos consecutivos ou de quaisquer dos 
limites ao final do período dos primeiros 
cinco anos acarretará na extinção 
da concessão. A partir do sexto ano 
subsequente à celebração do contrato, 
o descumprimento dos critérios de 
qualidade por três anos consecutivos ou 
de gestão econômico-financeira por dois 
anos consecutivos implicará abertura do 
processo de caducidade.

Diante destes desafios, a empresa CEEE-D 
introduziu várias iniciativas de melhoria de 
gestão com um maior alinhamento ao modelo 
regulatório setorial, com incremento de receita 
a partir da assertividade nos investimentos e 
respectiva unitização e adequação dos custos 
e despesas operacionais aos limites da tarifa, 
sempre observando os critérios de eficiência, 
racionalidade e modicidade tarifária.

Exemplos destas iniciativas foram o Plano 
de Ajuste Estrutural (PAE) aprovado pela 
diretoria em novembro de 2015 e a revisão 
do Planejamento Estratégico da empresa em 
2016. Esta revisão incluiu a definição dos 
novos Objetivos Estratégicos, as Estratégias, 
os Projetos, e as novas Metas e Indicadores. 
O eixo central do PAE foi um alinhamento ao 
modelo regulatório setorial, com incremento 
de receita a partir da assertividade nos 
investimentos e respectiva unitização 
e adequação dos custos e despesas 
operacionais aos limites da tarifa. Para a 
definição dos projetos, foram considerados 
os trabalhos em desenvolvimento naquele 
momento tais como o Plano de Resultados 

ANEEL e o CONVEX (processo de 
implantação de novos sistemas corporativos 
de gestão empresarial – ERP por suas siglas 
em inglês de Enterprise Resource Planning). 

Assim sendo, com a renovação do contrato 
de concessão da CEEE-D por 30 anos a 
empresa entrava em uma nova fase de sua 
história de mais de 70 anos levando energia 
a mais de 4 milhões de pessoas de 72 
municípios gaúchos. A empresa teria cinco 
anos para atingir os níveis de eficiência 
operacional e sustentabilidade econômica e 
financeira estabelecidas para a renovação, 
além de precisar manter estes resultados 
durante toda a vigência do contrato.
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DESCRIÇÃO
DO PROGRAMA

DE RECUPERAÇÃO
DO GRUPO CEEE

3

E m 2010 o Brasil atravessava um período de crescimento econômico com um incremento 
do PIB de 7,5% e um otimismo com o cenário político e econômico nacional. Naquele 
momento o país se recuperava da crise financeira mundial de 2008-2009 de uma 

forma aparentemente saudável e sem grandes impactos devido às medidas macroeconômicos 
anticíclicas introduzidas pelo governo federal. Neste mesmo ano de 2010, o consumo de 
eletricidade no país aumentou 8,2% fortemente influenciados pelos setores industrial (10,9%) e 
residencial (6,4%). Além disto, o país se preparava para sediar dois eventos mundiais de grande 
porte, com as Olimpíadas de 2016 e a Copa do Mundo de 2014 com uma das sedes em Porto 
Alegre, Rio Grande do Sul na área de concessão da CEEE-D.

3.1. ANTECEDENTES
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Foi diante deste contexto que em 2011 o 
Grupo CEEE desenvolveu seu plano de 
recuperação com diversas iniciativas como 
a modernização dos parques geradores, 
expansão e modernização das redes de 
transmissão e distribuição, redução das 
perdas técnicas e comerciais, e melhorias 
dos sistemas de gestão. Na parte financeira, 
a empresa CEEE-D introduziu o Programa de 
Recuperação Financeira (PRF I) na busca do 
equilíbrio econômico e financeiro da empresa e 
da renovação do contrato de concessão. Além 
disto, o Grupo CEEE deu prosseguimento as 
discussões iniciadas em 2009 com parceiros 
internacionais como o Banco Interamericano 
de Desenvolvimento (BID) e a Agência 
Francesa de Desenvolvimento (AFD) na 
busca de apoio técnico e financeiro para 
implementar seu Programa de Recuperação5.

3.2. DESCRIÇÃO DO PROGRAMA DE 
RECUPERAÇÃO DO GRUPO CEEE

5 Durante este período, o Grupo CEEE obteve empréstimos junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES) no valor de R$145 milhões, e à Eletrobrás no valor de R$96 milhões.

A empresa CEEE-D estruturou suas atividades 
deste Programa em quatro partes: (1) Plano 
de Gerenciamento da Gestão; (2) Programa 
de Desenvolvimento da Distribuição; (3) 
Relação de Satisfação do Consumidor; e 
(4) Segurança do Trabalho e da População. 
Esta nota técnica possui como foco as três 
primeiras partes que estão descritas a seguir 
em mais detalhes.

PLANO DE GERENCIAMENTO
DA GESTÃO

PROGRAMA DE
DESENVOLVIMENTO DA
DISTRIBUIÇÃO

RELAÇÃO DE SATISFAÇÃO
DO CONSUMIDOR

SEGURANÇA DO TRABALHO
E DA POPULAÇÃO

Diante dos desafios de demanda crescente, 
redução de receitas, e nova metas na 
qualidade dos serviços de eletricidade 
impostas pela ANEEL, o BID (em conjunto 
com a Agência Francesa de Desenvolvimento 
- AFD) desenvolveu em parceria com o Grupo 
CEEE um programa de investimentos com 
dois financiamentos, um para a empresa 
de geração e transmissão, e outro para a 
distribuidora. A República Federativa do 
Brasil foi o fiador do financiamento com uma 
garantia soberana6 e o Estado do RS atuou 
como garantidor. Assim sendo, as empresas 
do Grupo CEEE foram os mutuários do 
financiamento, e sobre supervisão do BID, 
atuaram também como órgão executor 
do Programa com responsabilidade pela 
execução, administração, monitoramento 
e avaliação nos aspectos administrativos, 
fiduciários, de aquisições, financeira, contábil 
e socioambiental. Os dois programas estão 
descritos a seguir.

Pró Energia RS Distribuição

O primeiro programa do BID com a CEEE-D 
foi chamado Programa de Distribuição de 
Eletricidade no Rio Grande do Sul – Pró 
Energia RS e assinado em 19 de setembro 

3.3. APOIO BANCO INTERAMERICANO DE 
DESENVOLVIMENTO (BID)

6 Com base na lei federal no 13.830 para o BID e no. 13.829 para a AFD, ambas em 17 de novembro 2011. 

de 2012. O programa contou com um 
investimento total de US$218,0 milhões, 
sendo US$130,6 milhões financiado pelo BID 
e US$87,5 milhões financiados pela AFD. O 
objetivo deste Programa foi apoiar a expansão 
e modernização do sistema de distribuição 
de eletricidade na área de concessão da 
CEEE-D, que inclui a área metropolitana de 
Porto Alegre, e a implementação de novos 
sistemas corporativos de gestão empresarial 
e comercial, com o objetivo de alcançar a 
excelência na gestão e prestação de serviços.

Este programa tinha quatro objetivos 
específicos: (i) atender a demanda atual e 
futura da região; (ii) melhorar a confiabilidade 
e os indicadores de qualidade; (iii) reduzir 
as perdas técnicas e comerciais; e (iv) 
modernizar a gestão corporativa de CEEE-D 
com novo sistema integrado de informações. 
Na ocasião, o Governo do Estado do Estado 
enalteceu a iniciativa da seguinte forma: 
“Esses recursos permitirão uma revitalização 
na rede de Distribuição possibilitando uma 
oferta de energia com qualidade para a Região 
Metropolitana de Porto Alegre” (CEEE, 2012)

Pró-Energia RS Geração e Transmissão

O segundo programa foi o Programa de 
Expansão e Modernização do Sistema 
Elétrico da Região Metropolitana de Porto 
Alegre e Área de Abrangência da CEEE – GT 
– Pró-Energia RS Geração e Transmissão 
que foi aprovado pelo Conselho da CEEE em 
dezembro de 2012.  Este Programa contou 
com um investimento total de US$147,8 
milhões, sendo US$88,7 milhões financiado 
pelo BID e US$59,1 milhões pela AFD para o 
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financiamento da contrapartida. 

O objetivo deste programa foi de ampliar, 
reabilitar, e modernizar a infraestrutura de 
geração e transmissão de energia elétrica de 
CEEE-GT, a fim de melhorar a confiabilidade 
e qualidade de serviço, atender a demanda 
crescente de energia elétrica e modernizar 
tecnologicamente a infraestrutura. O 
Programa ajudaria a garantir a construção 
da infraestrutura elétrica para responder 
ao forte aumento da demanda, e teve seis 
objetivos específicos: (i) aumentar a geração 
de energia elétrica baseada em fontes 
renováveis; (ii) recuperar a capacidade de 
geração de energia elétrica; (iii) aumentar 
a vida útil das centrais hidroelétricas; (iv) 
aumentar a disponibilidade e reduzir os custos 
e os período de manutenção das centrais 
hidroelétricas; (v) atender a demanda atual 
e futura de energia elétrica; e (v) melhorar 
os níveis de carga e tensão do sistema de 
transmissão da empresa. 
 

O cenário macroeconômico Brasileiro durante 
o período 2014-2016 sofreu uma deterioração 
com um forte impacto no setor de energia. Esta 
seção apresenta as importantes mudanças 
no cenário Brasileiro após assinatura do 
empréstimo do Grupo CEEE com o BID. A 
nível nacional, em 2010 o país crescia a uma 
taxa do PIB de 7,5% ao ano, e esta taxa de 
crescimento foi gradualmente se reduzindo 
ao longo dos cinco anos subsequentes com 
a deterioração da economia, chegando 

3.4. SITUAÇÃO MACROECONÔMICA 
BRASIL NO PERÍODO 2014-2016

a ter dois anos de crescimento negativo 
da economia, como ilustrado na tabela. 
Esta situação macroeconômica obteve 
um impacto nas taxas de câmbio. Durante 
este período a moeda local (Real) se 
desvalorizou significativamente, passando 
de uma taxa de câmbio nominal (Real/US$) 
de aproximadamente 1,7 em dezembro de 
2010 para 3,3 em dezembro de 2016 (Federal 
Reserve). 

A deterioração macroeconômica do 
país e o agravamento dos indicadores 
socioeconômicos levou também a um impacto 
no consumo do setor elétrico em todo o país, 
incluindo na área de atuação da CEEE no 
Estado do RS. O consumo de eletricidade 
do mercado atendido pela CEEE-D obteve 
uma retração de 5,2% em 2015 e 3,8% em 
2016. Estas reduções foram impactadas 

ÍNDICE / ANO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

PIB Nacional (%) 7,53% 3,97% 1,92% 3,00% 0,50% -3,77% -3,60%

     Tabela 2 - Crescimento econômico PIB do Brasil 2010-2016

principalmente pela contração no consumo 
das classes residencial, industrial e comercial, 
que juntas representam 79% da energia 
demandada pelos consumidores cativos da 
CEEE-D. Além disto, com a deterioração 
do ambiente econômico e social, o nível de 
perdas também aumentou, representando 
um significado impacto na CEEE-D e um 
novo desafio a ser resolvido. Como exemplo 
o nível de perdas totais (técnicas e não-
técnicas) da CEEE-D aumentou de 16,49% 

em 2015 para 18,07% em 2016. 

Durante este mesmo período, as tarifas 
de eletricidade praticadas pela CEEE-D 
obtiveram várias flutuações conforme 
regulamentação da ANEEL. No final do ano de 
2012 a medida provisória 579 (subsequente 
Lei Ordinária 12.783/2013) introduziu uma 
redução nas tarifas de energia elétrica para o 
consumidor brasileiro com o objetivo também 
de dar mais competitividade à indústria 
brasileira. Entretanto, nos anos seguintes as 
tarifas obtiveram reajustes acima da inflação, 
basicamente alavancadas pela situação 
hidrológica nacional que afetou diretamente o 
custo das operações de geração e despacho 
hidrotérmico. Como exemplo, a tarifa 
residencial B1 da CEEE em valores nominais 
foi reduzida em 18,1% em janeiro 2013, 
porem foi incrementada em 13,3%, 22,4% 

O OBJETIVO 
DESTE PROGRAMA 

FOI APOIAR A 
EXPANSÃO E 

MODERNIZAÇÃO 
DO SISTEMA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE 
ELETRICIDADE 

NA ÁREA DE 
CONCESSÃO 

DA CEEE-D, 
QUE INCLUI 

A ÁREA 
METROPOLITANA 

DE PORTO ALEGRE.
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e 19,4% respectivamente em outubro 2013, 
outubro 2014, e março 2015. 

Uma outra mudança no Brasil neste período 
foi o aumento do número de consumidores 
livres. Estes consumidores pagam às 
empresas distribuidoras pelo acesso e 
uso de suas redes, entretanto a energia 
é livremente negociada. Estes diferem do 
consumidor cativo ao qual só é permitido 
comprar energia da distribuidora detentora 
da concessão ou permissão na área, e que, 
portanto, não participa do mercado livre e 
é atendido sob condições reguladas. Na 
área de atuação da CEEE-D o consumo de 
energia dos consumidores livres mais do que 
triplicou entre 2012 e 2017, passando de 452 
GWh para 1.367 GWh. No mesmo período, o 
número de consumidores livres da CEEE-D 
aumentou de 14 (2012) para 168 (2017). Este 
crescimento dos consumidores livres agravou 
as sobras de energia das distribuidoras, as 
sobre contratações. 

De acordo com a regulamentação do 
setor elétrico (decreto 5.163/2004) uma 
distribuidora deve atender 100% da carga 
de seu mercado, e existe penalidades (e 
alguns mecanismos de correções) caso esta 
distribuidora esteja subcontratada ou sobre 
contratada. De acordo com o Decreto, a 
compra de energia das distribuidoras somente 
pode ocorrer através de Leilões no Ambiente 
de Contratação Regulada (ACR), e no caso 
da CEEE-D seu portfólio é composto por 
Contratos de Compra no Ambiente Regulado 
(CCEAR), Itaipu, Proinfa, Contratos Bilaterais, 
cotas de Angra I e II (Eletronuclear) e cotas 
de garantia física de usinas que tiveram a 
antecipação da renovação da concessão pela 
Lei 12.783/13. 

De uma forma resumida, foram muitas 
mudanças no cenário nacional entre os 
anos de 2010-2011 quando o Grupo CEEE 

iniciou o planejamento de suas atividades, 
e os anos 2013-2015 quando se iniciaram a 
implementação das atividades. O ambiente 
de negócios de redução de consumo devido 
ao cenário macroeconômico nacional 
de recessão, somado ao aumento dos 
consumidores livres e incremento do nível 
de perdas levou a CEEE-D a implementar 
várias iniciativas para reverter esta situação 
e melhorar a sustentabilidade financeira 
e operacional da distribuidora. O próximo 
capítulo descreve algumas destas iniciativas 
e os resultados preliminares atingidos até o 
momento.

DE ACORDO COM 

A REGULAMENTAÇÃO 

DO SETOR ELÉTRICO 

UMA DISTRIBUIDORA 

DEVE ATENDER 100% 

DA CARGA DE SEU 

MERCADO.
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INICIATIVAS
E RESULTADOS

INICIAIS
DO PROGRAMA

4

N o período 2014-2016 o Programa 
de Recuperação do Grupo CEEE 
foi readequado e ampliado 

considerando as mudanças no cenário 
macroeconômico nacional, a renovação do 
contrato de concessão da CEEE-D, o aumento 
no nível de perdas de eletricidade, e a 
necessidade da melhoria da sustentabilidade 
financeira da empresa.

Neste contexto, em janeiro de 2015 a ANEEL 
solicitou através do Ofício 015/2015 que a 
CEEE-D elaborasse um Plano de Resultados 
que abrangesse, entre outros itens, a melhoria 
dos indicadores de continuidade, a segurança 
da força de trabalho e da população, e a 
estrutura financeira para atendimento destas 
ações. 

Este capítulo apresenta os Planos de 
Resultados I (2015) e II (2017) abordando as 
seis principais iniciativas implementadas pela 
empresa para melhoria de sua competitividade, 
a saber7: (i) plano de Resultados I; (ii) Plano 
de Resultados II; (iii) Plano de Gerenciamento 
da Gestão; (ii) Programa de Desenvolvimento 
da Distribuição; (iv) Programa de Combate as 
Perdas; (iv) Programa de Eficiência Energética 
e de Inclusão Social; (v) Modernização 
Sistema Corporativo – CONVEX (ERP/SGC) 
e (vi) Melhoria na Satisfação do Consumidor. 

7 O Plano incluía outras iniciativas tais como projetos de Segurança da Força de Trabalho e da População que não estão descritos 
nesta publicação. 
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Em abril de 2015 a CEEE-D apresentou à 
ANEEL seu Plano de Resultados, com uma 
relação de 38 projetos identificados como 
necessários para melhoria e manutenção dos 
indicadores de serviço, de atendimento ao 
cliente, e de segurança (ofício no 051/2015). 
Este Plano de Resultado foi desenvolvido com 

4.1. PLANO DE RESULTADOS I (2015)

base em uma mudança do modelo de gestão 
da empresa, que foi implantado e baseado em 
quatro pilares; resultado, pessoas, tecnologia 
e processos. 

Figura 3 – Modelo de gestão utilizado pela CEEE-D
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As principais características destes quatro 
pilares foram:

• Resultado - Como estratégia de 
envolvimento da equipe na construção 
de uma nova realidade de resultados, 
foi incentivado a construção conjunta 
de estratégias e planos, identificando 
oportunidades de melhorias e 
estruturando iniciativas para que os 
resultados esperados fossem atingidos. 
Foi implementado o conceito de gestão por 
resultados, com metas claras, atingíveis 
e acompanhadas frequentemente, onde 
cada unidade de negócio ou equipe 
passou a identificar sua importância nos 
processos que fazem parte, bem como o 
resultado obtido de seu esforço.

• Pessoas - Considerando que a CEEE-D 
é uma prestadora de serviços públicos 
e como tal precisa prestar serviços de 
qualidade com agilidade, várias iniciativas 
foram introduzidas de motivação da equipe 
de funcionários para o atingimento dos 
objetivos de curto e longo prazo. Foram 
introduzidas estratégias de envolvimento, 
compartilhamento, diálogo franco e 
construtivo, busca das melhores práticas 
do setor, bem como de reconhecimento.

• Tecnologia - Considerando a necessidade 
de melhoria constante nos serviços 
prestados e no padrão de qualidade a ser 
ofertada aos clientes, não são somente 
uma exigência regulatória, mas também 
o compromisso da distribuidora com 
suas partes relacionadas, a CEEE-D 
implementou ações focadas na melhoria 

de sistemas corporativos, operacionais 
e de gestão. Foi também introduzido o 
conceito de “benchmarking” buscando 
a adoção das melhores práticas de 
mercado.

• Processos - A CEEE-D readequou seu 
Modelo de Gerenciamento, com a migração 
do modelo focado em atividades para o 
foco “por processos”, com alinhamento 
e clareza nas atividades, atribuindo as 
responsabilidades pelos resultados aos 
processos que gerenciam as ações, e 
mantendo a equipe focada para que se 
obtenha o resultado esperado. Dentre 
as inciativas destaca-se as melhorias na 
atividade de pós-operação, com a revisão 
da normatização do COD, e o modelo de 
gestão baseado em lideranças.
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Ao longo do ano de 2017 a CEEE-D acordou 
com a ANEEL um Plano de Resultados 
visando nortear um conjunto de projetos 
e ações de melhoria na performance dos 
processos, assim como na realização de obras 
que impactarão na melhoria dos indicadores 
técnicos. De forma a aproveitar a experiência 
adquirida na execução do primeiro ciclo do 
Plano de Resultados, as atividades foram 
revisadas baseada nas diversas ações e 

4.2. PLANO DE RESULTADOS II (2017)

projetos desenvolvidos até aquela data, 
mantendo a filosofia de análise e solução. 
Assim sendo, o ciclo II foi preparado para 
dar foco em ações e projetos que pudessem 
impactar diretamente na melhoria dos 
indicadores técnicos e comerciais, mantendo 
e reforçando as iniciativas de prevenção de 
acidentes de trabalho e com a população.

O Plano de Gerenciamento da Gestão foi 
desenvolvido através de vários projetos com o 
objetivo de melhorar os indicadores técnicos, 
comerciais, e da qualidade de serviços de 
acordo com as premissas apresentadas pela 
ANEEL. O quadro seguinte apresenta uma 
breve descrição destes projetos, e em seguida 
são apresentados os resultados preliminares 
de algum dos indicadores.

4.3. PLANO DE GERENCIAMENTO DA 
GESTÃO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

As principais ações para melhoria dos indicadores de 
continuidade foram organizadas nos seguintes projetos: 

Qualificação da rede de média tensão - análise quantitativa da origem das ocorrências 
que impactaram diretamente a FEC da CEEE-D no período de julho 2016 à junho 2017. A 
grande maioria dos aumentos deste indicador tem está relacionado à rede de média e 
baixa tensão.

Supervisão e telecomando de religadores de distribuição - telecomando de 458 
religadores, possibilitando a redução dos indicadores através de uma avaliação prévia da 
melhor tecnologia de comunicação para o local (modem, 3G, rádio VHF, ou fibra ótica), e 
aumentando a confiabilidade. 

Manutenção preventiva das redes de distribuição - priorização dos blocos da rede de 
média e baixa tensão a serem inspecionados, as execuções das inspeções das redes de 
distribuição e as execuções das manutenções para as correções dos defeitos 
encontrados. 

Proteção das redes de distribuição - estudos de proteção, coordenação e seletividade 
de alimentadores e as execuções de instalação, a retirada e substituição de 
equipamentos de proteção. 

Linha viva de redes de distribuição - intensificação das atividades em redes 
energizadas de média tensão reduzindo a quantidade de desligamentos programados e 
não programados, e inclui aquisição de veículos e ferramentas de redes energizadas.

Realocação de religadores telecomandados - otimizar o deslocamento de equipes de 
campo perante os defeitos em alimentadores primários, e a consequente diminuição na 
percepção dos clientes quanto a duração das interrupções.  

Gestão de desligamentos programados - projeto irá proporcionar maior controles e 
ênfase nos aproveitamentos dos desligamentos com novas ferramentas, e irá 
implementar telas no sistema de BI para acompanhar os impactos dos desligamentos 
programados. 

Serviço de despacho móvel - projeto é composto por uma série de ferramentas 
tecnológicas, que permite despachar ordens de serviço via dados para as equipes de 
campo de forma automática.

Redução de atendimentos improdutivos - análise das fontes que estão gerando 
deslocamentos improdutivos em atendimentos emergenciais. 
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10

11

12

13

14

15

16

Otimização de atividades de operação e manutenção - reavaliação da distribuição de 
atividades executadas pelas áreas de operação e manutenção dando prioridade para as 
ações preventivas.

Despacho automático de ordens de serviço - otimização da execução dos serviços 
pelas equipes do campo, com a automatização do despacho de ordens no SDBT e 
SDMT. 

Gestão de equipes - análise das quantidades de equipe, de serviços comerciais com 
seus prazos de execução e serviços técnicos, visando reduzir os tempos de 
atendimento.

Centralização da pré-operação - centralizar na área de operações a programação de 
intervenções para todas as regiões da CEEE-D com equipe especializada e dedicação 
exclusiva ao processo. 

Centralização da pós-operação - uniformizar e qualificar a análise para apuração dos 
indicadores de continuidade, e avaliar a aplicação dos padrões estabelecidos pela 
empresa. 

Centralização da operação de tempo real - centralizar a operação de CEEE-D na 
sede em Porto Alegre para elevar a confiabilidade da operação do sistema de 
distribuição. 

Informações adicionais solicitas pela ANEEL - definição de um plano de ação para os 
conjuntos elétricos que necessitam de maior melhoria, com diversas atividades de 
melhoria.

Indicadores de qualidade

A qualidade na prestação do serviço 
público de distribuição de energia elétrica é 
regulamentada pela ANEEL, que exige que 
as concessionárias mantenham um padrão 
de continuidade, e para tal, edita limites 
para diversos indicadores de performance. 
Estes indicadores e suas metodologias 
estão descritos no documento específico 
da Agência (Módulo 8 dos Procedimentos 
de Distribuição – PRODIST). No caso dos 
indicadores coletivos de continuidade, estes 
são informados por dois indicadores: (i) DEC 
(duração equivalente de interrupção por 
unidade consumidora); e (ii) FEC (frequência 
equivalente de interrupção por unidade 
consumidora).

A ANEEL estabelece limites máximos de 
estes indicadores para cada distribuidora 
e seus conjuntos elétricos. Os valores 
dos limites anuais dos indicadores de 
continuidade dos conjuntos de unidades 
consumidoras são disponibilizados por meio 
de audiência pública e são estabelecidos 
em resolução específica, de acordo com a 
definição da revisão tarifária da distribuidora. 
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Figura 4 - Limites da DEC e FEC anuais estipuladas pela ANEEL

No caso da CEEE-D, estes limites possuem 
desde 2000 uma curva decrescente com forte 
redução destes indicadores demonstrando 
a preocupação da agência reguladora e a 
empresa com a constante busca de melhoria 
na prestação dos serviços de eletricidade 
para a sociedade.

Estes indicadores são apurados pelas 
distribuidoras e enviados periodicamente para 
a ANEEL para verificação da continuidade 
do serviço prestado, representando, 
respectivamente, o tempo e o número de vezes 
que uma unidade consumidora ficou sem 
energia elétrica para o período considerado 
(mês, trimestre ou ano), o que permite que 
a Agência avalie a continuidade da energia 

oferecida à população.  A ANEEL exige que 
todas as distribuidoras certifiquem o processo 
de coleta e apuração dos indicadores de 
continuidade DEC e FEC, com base nas 
normas da Organização Internacional para 
Normalização (International Organization 
for Standardization) ISO 9000. A CEEE-D 
possui esta certificação desde 2009 sendo 
sua última certificação em 2015. Estes 



A MELHORA DA QUALIDADE DO SERVIÇO ELÉTRICO

4342

A MELHORA DA QUALIDADE DO SERVIÇO ELÉTRICO

indicadores – e seus históricos desde ano de 
2000 – estão disponíveis no site da ANEEL 
para as distribuidoras em operação no Brasil.

Indicador DEC da CEEE-D

O indicador DEC reflete as interrupções de 
longa duração e são consideradas todas 
as interrupções. Os valores do DEC são 
expressos em horas e centésimos de hora, 
apurados em cada mês, e consolidado 
no ano utilizando metodologia específica 
definida pela ANEEL. A regulação Brasileira, 
entretanto, permite desconsiderar indicadores 
excepcionais, de acordo com certos critérios.

Histórico DEC mensal da CEEE-D

O histórico mensal dos valores da DEC 
apresenta uma tendência de melhora 
considerando os valores da CEEE-D nos 
últimos quatro anos. O gráfico seguinte 
apresenta os valores mensais do DEC desde 

8 Curva de tendência linear calculada pela planilha eletrônica com base nas observações mensais. 

janeiro 2014 e uma linha de tendência calculada 
considerando o período de janeiro 2014 até 
dezembro 2018 e ilustrando os resultados de 
tendência8 de melhora com os investimentos e 
as atividades desenvolvidas. Observa-se que 
o período de valores elevados do indicador 
se concentra nos meses próximos do verão, 
os quais estão vinculados principalmente ao 
aumento da carga nos sistemas elétricos 
além das contingências decorridas de eventos 
meteorológicos de grande magnitude como 
mencionado anteriormente.

Histórico DEC anual da CEEE-D

Esta publicação apresenta também o valor da 
DEC da CEEE-D acumulada no ano e uma 
comparação com a média das distribuidoras 
e concessionárias nacionais. O valor anual 
é a referência utilizada pela ANEEL na 
mensuração dos indicadores de qualidade 
no contrato das distribuidoras.  O resultado 
indica uma significativa redução das taxas 
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         Figura 5 - Histórico DEC mensal CEEE-D

do DEC da CEEE-D desde seu valor anual 
de 27,45 em 2014 para 17,83 em 2017. Em 
2018 a CEEE-D manteve esta tendência de 
melhoria atingindo o valor de 14,99, com uma 
redução de aproximadamente 19% sobre o 
ano anterior9. 

O valor da DEC anual da CEEE-D demostra 
um amento do índice no período 2013-2014 
devido principalmente aos eventos de grande 
intensidade climáticos e meteorológicos na 
região Sul em 2014. Contribuiu também para 
este resultado o elevado número de obras 
na rede de média e baixa tensão na área 
de concessão. De acordo com a CEEE-D, 
76% destes eventos foram vinculados às 
ocorrências não programadas na rede, o 
que é uma das prioridades do Programa. 
Esta elevação foi impactada também 
pela sobrecarga existente na época nos 
equipamentos do sistema de distribuição.

9 Valor de 2018 não incluído no gráfico pois média nacional não estava disponível no momento desta publicação.

Indicador FEC da CEEE-D

O indicador de FEC possui uma metodologia 
similar ao DEC e indica o número de 
interrupções em média que um consumidor 
ficou sem energia elétrica durante um 
determinado período, geralmente mensal 
ou anual. A FEC é expressa em número de 
interrupções e centésimos do número de 
interrupções e serve de base para estabelecer 
os parâmetros individuais de continuidade 
(DIC – Duração de Interrupção, FIC – 
Frequência de Interrupção, e DMIC – Duração 
Máxima de Interrupção, todos este medidos 
por unidade consumidora). Estes indicadores 
são utilizados pela ANELL para calcular a 
compensação ao consumidor quando há 
descumprimento dos limites individuais.

Indicador FEC mensal da CEEE-D

Utilizando a mesma metodologia discutida 
anteriormente, o gráfico a seguir apresenta o 
valor da FEC mensal no período janeiro 2014 
até dezembro 2018, e uma linha de tendência 
para este indicador. O gráfico indica uma 
clara tendência de melhoria no indicador da 
FEC na CEE-D durante este período com 
uma certa sazonalidade nos meses de verão.
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          Figura 7 - Histórico FEC mensal CEEE-D 

Indicador FEC anual da CEEE-D

O indicador FEC da CEEE-D apresenta uma 
tendência de melhoria nos últimos anos, 
passando de um valor anual de 17,66 em 
2014 para 10,58 em 2017. Este valor em 2017 
é aproximadamente metade do valor do início 
da série com o valor de 19,69 em 2000. Mais 
recentemente, em 2018 o indicador FEC da 
CEEE-D atingiu 8,84 apresentado uma nova 
redução de aproximadamente 20% sobre 
o ano anterior, e assim atingindo os limites 
regulatórios estipulados pela ANEEL.

Indicador desempenho global de 
continuidade (DGC)

Além da análise individual dos indicadores 
DEC e FEC mensal e anualmente, a ANEEL 
calcula e publica uma vez ao ano o indicador 
desempenho global de continuidade (DGC) 
que consiste na média aritmética simples das 
razões entres os valores apurados e limites 
anuais dos indicadores DEC e FEC. Este 
resultado é publicado em um ranking nacional 
dividido em dois grupos: distribuidoras grandes 
(UC maior que 400.000) e pequenas (UC 
menor ou igual a 400.000). A CEEE-D obteve 
uma melhoria significativa no DGC de 1,73 
em 2014 para 1,36 em 2017 e neste mesmo 
período subiu quatro posições no ranking 
nacional de grandes empresas. Apesar desta 
melhoria, em 2017 a CEEE-D ainda estava 
posicionada na posição número 29 entre as 
33 maiores distribuidoras nacionais.

Um outro indicador da qualidade do serviço é 
o número de reclamações e compensações. 
Este indicador é reportado pela CEEE-D 
para a ANEEL e disponibilizado no site da 
agência. Em 2014 o total de compensações 
foi de 9,9 milhões, e este número tem sido 
gradualmente reduzido em todos os anos 
posteriores, a saber: 5,8 milhões (2015), 
4,6 milhões (2016), 3,2 milhões (2017) 
e 2,8 milhões (2018). Esta tendência de 
melhoria pode ser considerada como uma 
proxy para os indicadores de qualidade de 
serviço da distribuidora, considerando que 
as reclamações são na maioria das vezes 
relacionadas ao inadequado funcionamento 
de equipamentos com queda do fornecimento.

Em suma, os indicadores anuais da DEC e 
FEC da CEEE-D aumentaram no período 
2013-2014 devido principalmente aos 
grandes eventos climáticos na região. As 
análises mais detalhadas destes indicadores 
com informações mensais indicam que 

ambos indicadores estão com tendência 
decrescente (ou seja, de melhora). Estas 
comparações demonstram que a empresa 
CEEE-D está na direção certa com introdução 
de suas iniciativas, e os resultados começam 
a aparecer, entretanto ainda existe um 
caminho a ser percorrido para a empresa 
obter uma posição ainda mais competitiva a 
nível nacional dos níveis de qualidade e do 
desempenho global de continuidade.  
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O Programa de Desenvolvimento da CEEE-D 
incluiu investimentos na infraestrutura de 
distribuição com a construção, reforma ou 
expansão de diversas linhas de transmissão 
e subestações. O plano de investimentos 
para o período 2017-2018 nestes subsetores 
foi de R$ 192,8 milhões em 14 grandes 
projetos (equivalentes a US$55,1 milhões 
utilizando o câmbio de R$3,5 por dólar). 
Estes investimentos foram financiados com o 
empréstimo do BID e da AFD. As obras na 
rede de alta tensão, além de aumentarem 
a capacidade do sistema de distribuição, 
proporcionam ganhos elevados na qualidade 
e confiabilidade do sistema considerando 
o aumento da demanda de consumidores 
existentes e a ligação de novos consumidores. 
O monitoramento e progresso destas obras, 
bem como os conjuntos elétricos beneficiados, 
são também informados regularmente a 
ANEEL.

As informações de investimentos 
apresentadas no PDD de cada distribuidora 
estão segregadas em três tipos: (i) Expansão: 
obra associada ao incremento de carga, 
motivada pelo aumento de demanda de 
consumidores existentes ou pela ligação 
de novos consumidores; (ii) Melhoria: obra 
relacionada exclusivamente com a melhoria 
da qualidade e da confiabilidade do sistema 
de distribuição; e (iii) Renovação: obra 
necessária para substituição de ativos 
elétricos que tenham chegado ao final da 
vida útil. Também devem ser classificadas 
nesta categoria as obras de substituição de 
ativos avariados (queimados, danificados). 
Além das três categorias anteriores, os 
investimentos também podem compor 

4.4. PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO 
DA DISTRIBUIÇÃO (PDD)

programas especiais que são destacados no 
PDD. São eles: Programa Luz para Todos 
(PLPT), Obra com Participação Financeira e 
Planejamento Setorial.

1

2

3

4

Alguns exemplos do Plano de Obras executados dentro do 
Plano de Recuperação do Grupo CEEE, no segmento de 
distribuição de energia: 

Subestação Porto Alegre 7 - A subestação Porto Alegre 7 – SE PAL7 está localizada na 
região central de Porto Alegre, região de alta densidade de carga beneficiando 
aproximadamente 110.000 consumidores, onde prevalece a classe comercial. A obra 
nesta subestação permite uma maior disponibilidade de carga, aumento na confiabilidade 
e melhoria da qualidade do atendimento elétrico de cargas para a região. A PAL 7 é fonte 
de energia para dois hospitais (Moinhos de Vento e Materno Infantil Presidente Vargas), 
duas Estações de Bombeamento de Água Bruta (Moinhos de Vento e São João), um 
Shopping Center, a Estação Rodoviária e hotéis. Além destas instituições, a SE PAL7 irá 
atender outro grande empreendimento, que é a revitalização do Cais Mauá, que irá 
beneficiar o turismo com o aproveitamento das antigas docas e armazéns ali localizados 
para utilização comercial, cultural e gastronômica.

Subestação Porto Alegre 5 - A subestação Porto Alegre 5 – SE PAL5 está localizada na 
região central de Porto Alegre, região de alta densidade de carga beneficiando 
aproximadamente 61.000 consumidores, onde prevalece o consumo da classe comercial 
e residencial. Esta subestação permitiu a melhoria da qualidade do atendimento elétrico 
de cargas importantes para a região. São supridos por esta subestação a Estação de 
Tratamento de Água Moinhos de Vento, dois hospitais (Hospital de Clínicas – Unidade 
Álvaro Alvi e Hospital Fêmina), o Shopping Moinhos de Vento e o Centro comercial e 
gastronômico da Rua Padre Chagas, além de um Centro Universitário (IPA) e algumas 
escolas.

Subestação Rincão - A subestação Rincão - SE RIN está localizada na região sul de 
Porto Alegre, região com baixa densidade de carga e beneficia aproximadamente 55.000 
consumidores, onde prevalece a classe residencial. Além da carga residencial, a SE 
Rincão atenderá o Hospital da Restinga e Extremo-Sul e o Hospital Parque Belém. A 
região atendida pela subestação também fornece energia a bairros pertencentes ao 
projeto Caminhos Rurais de Porto Alegre, uma iniciativa de turismo rural que tem apoio da 
Prefeitura Municipal.

Subestação Porto Alegre 20 - A subestação Porto Alegre 20 - SE PAL20 está localizada 
na zona norte de Porto Alegre, região de alta densidade de carga beneficiando 
aproximadamente 21.500 consumidores, onde prevalece o consumo da classe residencial 
e comercial. Esta subestação permitirá a melhoria da qualidade do atendimento elétrico 
de cargas desta região tais como: Aeroporto Internacional Salgado Filho, Estação de 
Bombeamento de Água Bruta Ouro Preto e Casa de Bombas de Esgotos Pluviais nº10. 
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Subestação Águas Claras - A subestação Águas Claras - SE ACL está localizada no 
distrito Águas Claras do município de Viamão, pertencente a região metropolitana de 
Porto Alegre. Esta região tem por característica a baixa densidade de carga e redes de 
distribuição extensas. As classes de consumo que prevalecem são residenciais e rurais, e 
esta SE beneficia aproximadamente 6.000 consumidores. Com a viabilização desta nova 
fonte de energia, houve a melhora da qualidade do atendimento elétrico dos 
consumidores desta região, principalmente para o setor orizicultor e industrial, com 
consumidores como REXAM e AmBev, ambos conectados em alta tensão 69 kV. 

Subestação Alvorada 2 - A subestação Alvorada 2 - SE ALV2 está localizada no centro 
do município de Alvorada, pertencente a região metropolitana de Porto Alegre e beneficia 
aproximadamente 40.000 consumidores. A região é de alta densidade de carga, onde 
prevalece o consumo da classe residencial e comercial. Esta subestação permitirá a 
melhoria da qualidade do atendimento elétrico nesta região de alta densidade 
demográfica com 2.743,94 habitantes/km².

Metodologia e regulação das perdas no 
sistema elétrico brasileiro

As atividades do transporte de energia pelas 
linhas de transmissão e de distribuição 
resultam inevitavelmente em perdas que 
são definidas e reguladas pela ANEEL. Na 
rede de transmissão (também chamada de 
Rede Básica), as perdas são calculadas 
pela diferença da energia gerada e entregue 
nas redes de distribuição. Essas perdas são 
apuradas mensalmente pela Câmara de 
Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) 
e o seu custo, que é definido anualmente nos 
processos tarifários, é rateado em 50% para 
geração e 50% para os consumidores.

Em novembro 2018 o Comitê Gestor de 
Informações Energéticas (CGIE) composto 
por representantes da CCEE, MME, EPE, 
ANEEL, e ONS, divulgou uma nota técnica 
sobre as análises do Grupo de Trabalho 
Perdas, que avalia, identifica e recomenda 
ações para a adequação de apuração e 
segregação das informações referentes às 
perdas (CCEE, 2018).

Na rede de distribuição, a ANEEL define dois 
tipos de perdas:

• (i) perdas técnicas relacionadas 
à transformação de energia elétrica 
em energia térmica nos condutores 
(efeito joule), perdas nos núcleos dos 
transformadores, perdas dielétricas 
etc. Conforme definido pela ANEEL, as 
perdas técnicas são calculadas de acordo 
com as regras definidas no Módulo 7 do 
PRODIST: o sistema de distribuição é 

4.5. PROGRAMA DE COMBATE AS PERDAS 

dividido nos segmentos de rede (alta, 
média e baixa tensão), transformadores, 
ramais de ligação e medidores. Aplicam-
se modelos específicos para cada 
um desses segmentos utilizando-
se informações simplificadas das 
redes existentes, como por exemplo, 
comprimento e bitola dos condutores, 
potência dos transformadores e energia 
fornecida às unidades consumidoras. 
Com base nessas informações, estima-se 
o percentual de perdas técnicas eficientes 
relativas à energia injetada na rede.

• (ii) perdas não técnicas ou comerciais 
decorrem principalmente de furto (ligação 
clandestina, desvio direto da rede) ou fraude 
de energia (adulterações no medidor), 
popularmente conhecidos como “gatos”, 
erros de medição e ou de faturamento. 
As perdas não técnicas são apuradas 
pela diferença entre as perdas totais e as 
perdas técnicas. Os limites regulatórios 
de perdas não técnicas são calculados 
conforme as regras definidas no Sub-
módulo 2.6 do PRORET. Resumidamente, 
os valores regulatórios das perdas não 
técnicas são calculados pela ANEEL 
por uma metodologia de comparação 
de desempenho das distribuidoras, 
observando critérios de eficiência e as 
características socioeconômicas das 
áreas de concessão.

A ANEEL define também os percentuais 
regulatórios das perdas técnicas e não 
técnicas das concessionárias em suas 
respectivas Revisões Tarifária Periódica, que 
ocorre a cada 4 ou 5 anos.
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Além destes diferentes tipos de perdas, 
existem também a inadimplência, que se 
refere à energia faturada, mas não recebida 
pela distribuidora. Parte da inadimplência é 
temporária pois o consumidor acaba fazendo 
o pagamento e restabelece sua condição 
comercial com a distribuidora, e parte acaba 
nunca sendo recuperada. A ANEEL denomina 
as perdas não-temporárias associadas à 
inadimplência de receitas irrecuperáveis, 
e publica o desempenho da inadimplência 
nos relatórios de serviços comerciais das 
distribuidoras, informando os resultados 
por mês e ano, por classe de serviço, e por 
período de atraso. 

Referências na literatura da experiência 
internacional demonstra que a redução 
das perdas técnicas e não-técnicas – e 
consequente melhoria da eficiência das 
distribuidoras - pode e deve ser alcançada 
com um conjunto de medidas combinando 
o avanço da tecnologia e metodologias 
operacionais, e não somente com medidas 
individuais. As atividades para a redução 
das perdas técnicas incluem por exemplo 
reconfigurações mais frequentes dos 
sistemas, optimização do Volt-Var (VVO), 
e distribuição meshed do alimentador. 
Para a redução da perdas não-técnicas as 
metodologias mais aplicáveis são medição de 
infraestrutura avançada (AMI em suas siglas 
em inglês), e conexão e desconexão remota 
dos sistemas (Aguero, 2012). 

Programa de Combate as Perdas da 
CEEE-D

O Programa de combate a perda da CEEE-D 
foi desenvolvido com conceito de boas 
práticas nacionais e internacionais, avaliado 
em todas as questões técnicas e sociais, e 
foi um importante componente na melhoria 
dos serviços à população. O Programa de 
Combate as Perdas foi considerado uma 

ação determinante na busca da recuperação 
financeira e melhoria da geração de caixa da 
CEEE-D. 

Neste sentido, uma série de medidas foram 
introduzidas com o objetivo de inspecionar 
550 mil unidades consumidoras no período 
de cinco anos com a contratação de serviços 
de inspeção especializados como forma de 
acelerar o combate às perdas não-técnicas. 
Estas medidas foram introduzidas com 
autoridades estaduais e sociedade civil.  As 
principais ações introduzidas pela CEEE-D 
relativas as perdas não-técnicas podem ser 
resumidas nas seguintes atividades:

• Reestruturação da Divisão de Gestão 
de Medição e Perdas, setor tático e 
operacional responsável pela definição e 
execução das ações para atendimento do 
planejamento estratégico no que refere às 
perdas não técnicas. Nesta remodelagem 
foi priorizado o remanejo interno de 
pessoal e de atividades, centralização 
da gestão das equipes de fiscalização 
da empresa e dos cálculos de consumo 
a recuperar, otimizando os recursos 
da empresa. Também foi realizada a 
renovação da frota dos veículos utilizados 
na atividade de inspeção de unidades 
consumidoras.

Figura 9 - Figura utilizadas na campanha de redução 
perdas

• Telemedição das UCs do Grupo A e B 
(Indiretas). Ação abrange a aquisição 
e implantação de sistema da medição, 
com fornecimento de infraestrutura 
de tecnologia de informação e de 
telecomunicação que irá reduzir o custo 
operacional de leitura nos clientes da 
tarifa binômia (grupo A0, e a redução 
das perdas não técnicas através do 
monitoramento online dos consumidores 
que representam 50% do faturamento 
da CEEE-D. Contempla a tele-medição 
de 5.700 UC do grupo A e de 6.000 UC 
do grupo B com medição indireta. O 
projeto totaliza RS$ 26,0 milhões de 
investimentos entre 2017 e 2018.

• Sistema de Medição Centralizada 
(SMC). Aquisição e implantação de 
sistema de medição centralizada, 
com fornecimento de infraestrutura de 
servidores de aplicação e software de 
gestão de sistema em 45.000 UCs. 
O projeto tem vários objetivos como: 
(i) reduzir custos operacionais das 
interrupções não programadas; (ii) 
impedir que o consumidor tenha acesso 
ao medidor de energia para realização 
de fraudes; (iii) melhorar a qualidade do 
fornecimento de energia às unidades 
consumidoras; (iv) reduzir custos 
operacionais com serviços de leitura de 
forma remota; e (v) modernizar o parque 
de equipamentos. O projeto totaliza uma 
previsão de investimento de R$ 29,6 
milhões entre 2017 e 2018. 

• Contratação de serviço de inspeção 
terceirizada. Contratação de serviço 
terceirizado de inspeção de unidades 
consumidoras com objetivo de redução 
das perdas não técnicas oriundas das 
ações irregulares dos consumidores com 
a fiscalização reforçada nas áreas com 
maior incidência de fraudes. O projeto 

prevê inspeção de 445 mil UC com 
potencial de reduzir as perdas não técnicas 
em mais de dois pontos percentuais. O 
projeto totaliza o valor de investimento de 
R$ 85,8 milhões com conclusão prevista 
para 2022.

• Fiscalização intensiva. Para a 
fiscalização de unidades consumidoras, 
principal ferramenta para o combate às 
perdas comerciais, a CEEE-D contou com 
equipes próprias dedicadas para essa 
atividade, às quais, durante o ano de 2017, 
realizaram 29,5 mil inspeções e notificaram 
14,5 mil unidades consumidoras que 
apresentaram problemas na correta 
medição de energia elétrica. Nos casos 
mais graves, a CEEE-D recebe auxílio 
da Delegacia de Repressão aos Crimes 
contra o Patrimônio e Serviços Delegados 
(DRCP). Uma equipe da DRCP 
acompanha a ação e, quando a Empresa 
constata o furto, aciona apoio ao flagrante 
e à perícia, para laudo técnico isento. 
Os cálculos de revisão de faturamento, 
oriundos das ações de fiscalização, 
somam R$ 13,3 milhões, com incremento 
no faturamento no calendário de 2016 
sendo estimado em R$ 16,2 milhões.

• Campanha publicitária, veiculada 
em jornais, rádios, televisão e internet 
com o slogan “FEZ GATO, PAGOU O 
PATO”, com o objetivo de conscientizar 
a sociedade sobre os prejuízos que a 
fraude e o furto de energia causam à 
CEEE-D, à população e ao Rio Grande do 
Sul. A iniciativa está estruturada em seis 
pilares e se iniciou em agosto de 2017 
nos 72 municípios da área de concessão 
da Distribuidora. Uma das peças da 
campanha é o hotsite (site temporário 
especial) criado para centralizar todas as 
informações, disponibilizar dicas de como 
é possível fazer a regularização, e também 
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de como denunciar crimes de roubo de 
energia de forma anônima, através do 
endereço “www.fezgatopagouopato.com.
br”.

A campanha publicitária obteve um grande 
impacto no número de denúncias feitas pela 
população. A campanha teve início em agosto 
de 2017, e nos seis primeiros da campanha 
a CEEE-D recebeu uma média de 1.559 
chamadas por mês, valor este que foi 61% 
maior que a média dos seis meses anteriores 
à campanha (967 chamadas). Passados 
os primeiros seis meses da campanha, o 
número médio de chamadas se reduziu para 
1.206 por mês durante o 7º e 12º mês após 
a campanha, e para 893 nos seis meses 
subsequentes. Uma das lições apreendidas 
é que esta comunicação com o público deve 
ser considerada como um processo de ações 
contínuas e sucessivas ao longo do tempo.

Tendo em vista que os recursos próprios 
da CEEE-D não eram suficientes para 

atingimento da meta regulatória, a empresa 
contratou serviços de inspeção – com 
recursos próprios da Companhia e do 
programa de modernização e automação 
da medição – suporte do Programa do BID 
e AFD – como forma de acelerar o combate 
as perdas não técnicas. Considerando à 
aplicação de tecnologia para o combate a 
perda de energia, estão sendo realizadas 
aquisições para implantação de sistema de 
tele medição, reduzindo o custo operacional 
de leitura nos clientes e monitoramento online 
dos consumidores que representam 50% do 
faturamento da CEEE-D. 

Os resultados iniciais são animadores, e 
apesar de ainda não atingirem um resultado 
representativo no nível de perdas, já é visível 
identificação de arrecadação adicional. Além 
disto, nas áreas de complexidade social, foi 
implantado um sistema de blindagem da rede 
e de medição na conexão do ramal com a rede 
de distribuição, evitando o furto de energia e 
a irregularidade na medição.   

        Figura 10 - Semana Nacional de Segurança da CEEE-D com ABRADEE
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O Plano de Modernização do Sistema de Medição e Combate 
as Perdas não Técnicas da CEEE-D incluíram seis grandes 
atividades, além das já citadas, as quais estão descritas a 
seguir:

Instalação de medição nos Alimentadores de Subestações de Distribuição - SED: 
permitindo mensurar a perda global existente no Sistema de Distribuição de Alta Tensão - 
SDAT, bem como identificar as SEDs com maior perda global para direcionamento das 
ações de fiscalização e de automação da medição.

Instalação de medição em 4.200 circuitos transformadores: permitindo a realização 
de balanço energético dos circuitos de distribuição e com isso o melhor direcionamento 
das ações de fiscalização e de automação da medição.

Aquisição de Sistemas de Medição Externalizada em MT: dispositivos instalados na 
Rede de Distribuição, possibilitando a retirada dos equipamentos de medição do interior 
da propriedade da unidade consumidora com reincidência de irregularidade, inibindo a 
realização de novas fraudes.

Aquisição de equipamentos auxiliares na atividade de inspeção de unidades 
consumidoras: Cargas Artificiais de teste em medidores, que permitem verificar a 
exatidão do medidor instalado bem como, Padrões Portáteis para verificação da exatidão 
dos equipamentos de medição (transformadores de instrumentos) instalados nas 
unidades consumidoras com medições indiretas.

Aquisição de duas mesas de calibração de medidores: possibilitando verificar a 
exatidão e confiabilidade do parque de medidores que circula pelo almoxarifado da 
empresa.

Investimentos em Tecnologia: Aquisição de software para mineração de dados, com o 
intuito de buscar a maior efetividade das inspeções e maior retorno financeiro. Aquisição 
de um novo Sistema de Medição de Faturamento – SMF, sistema responsável pela 
aquisição de dados das medições de fronteira e dos consumidores do Ambiente de 
Contratação Livre.
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Resultados iniciais do programa de perdas

Diante destes investimentos e das ações 
introduzidas pela empresa, os resultados 
já começam a aparecer. Em 2017 o nível 
de perdas elétricas totais (técnicas e não-
técnicas) da CEEE-D foi de 17,2% comparada 
a 18,8% em 2016 representando uma 
redução importante de 1,6 pontos percentuais 
no ano (ANEEL, 2018c)10. Este indicador aqui 
apresentado é o percentual de participação 
das perdas elétricas no montante de energia 
injetada na fronteira elétrica da distribuidora 
para atender todo o mercado de consumidores 
conectados em sua rede. De acordo com 
as informações publicadas pela ANEEL, a 
melhoria deste percentual representou uma 
redução nas perdas de 182.611 MWh no ano. 

10 A ANEEL calcula as perdas na distribuição considerando as perdas técnicas e não técnicas, sendo que as perdas não técnicas 
são calculadas pela diferença dos montantes de perdas totais declarados pelas distribuidoras e as perdas regulatórias, conforme 
estabelecido no Módulo 7 do PRODIST.
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Entretanto, este resultado da CEEE-D ainda é 
acima do valor de perdas da média brasileira, 
estimada em 13,9% em 2016 (ABRADEE) 
e do limite regulatório imposto pela revisão 
tarifária da ANEEL de novembro 2016 para a 
CEEE-D de 9,33% para 2017. 

Figura 11 - Histórico Perdas da CEEE-D

Comparando com outras distribuidoras em 
posições próximas no ranking nacional, em 
2017 a empresa da CEEE-D se posicionou 
ligeiramente melhor que as empresas do 
Rio de Janeiro e ligeiramente inferior às do 
Maranhão e de Pernambuco. Neste contexto, 
o desafio para a CEEE-D para os próximos 
anos é manter esta tendência de melhoria do 
nível de perdas não somente para aumentar 
a sua sustentabilidade financeira e melhorar 
a qualidade do serviço, mas também se 
aproximar do limite estabelecido pela ANEEL.

EMPRESA ESTADO PERDAS

CELPE

CEMAR

CEEE-D

ENEL

LIGHT

PE

MA

RS

RJ

RJ

16,8%

17,2%

17,2%

20,7%

22,2%

Tabela 3 - Posição relativa CEEE-D
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Eficiência Energética

Desde a regulamentação da Lei 9.991/0011 a 
CEEE-D tem realizado ações educacionais e 
promovido a substituição de equipamentos 
com baixo rendimento energético em sua 
área de concessão. Em 2017 foram aplicados 
R$ 11,3 milhões em atividades vinculadas ao 
Programa de Eficiência Energética (PEE) da 
ANEEL. 

Desse montante podemos destacar o projeto 
CEEE Distribuição em Casa implementado 
em vários municípios, que prevê uma 
economia de energia de 6.473,68 MWh/ano 
e de 2.344,15 kW no horário de ponta do 
sistema energético através da substituição de 
100 mil lâmpadas, 11.300 geladeiras e 2.700 
freezers, por produtos similares de melhor 
desempenho energético. O lançamento 
do Edital de Chamada Pública prevê um 
investimento de R$ 2 milhões em projetos 
de eficiência energética apresentados 
pelos consumidores da CEEE Distribuição 
e a participação na campanha nacional de 
eficiência energética promovida pela ANEEL 
e organizada pela Associação Brasileira de 
Distribuidores de Energia Elétrica (ABRADEE, 
b). 

Programa de Inclusão Social - Energia 
Legal

Uma outra iniciativa implementada pela 
CEEE-D chamado de Energia Legal promove 
o consumo consciente, com ênfase na 
inclusão social e de cidadania em áreas de 
grande complexidade. Para que a empresa 
pudesse atuar em certas localidades, era 

4.6. PROGRAMA DE EFICIÊNCIA 
ENERGÉTICA E DE INCLUSÃO SOCIAL

preciso que estas áreas fossem primeiro 
regularizadas pelo município, ou declaradas 
de interesse social. A questão mais 
importante para CEEE-D foi viabilizar as 
autorizações necessárias para a eletrificação 
das áreas irregulares, bem como orientar as 
comunidades para se organizarem junto aos 
órgãos públicos na busca de alternativas para 
regularização. O Programa foi implementado 
em dois passos como descrito a seguir.

O primeiro passo foi a realização do projeto 
de eletrificação da área, onde foram 
identificados os equipamentos/acessórios 
necessários para a construção da rede, 
além da disposição dos postes na via 
pública. Posteriormente, a obra foi incluída 
no orçamento com previsão de início da 
construção da rede. Nesse momento, as 
equipes do Programa Energia Legal iniciaram 
as visitas à comunidade, indo de casa em 
casa para esclarecer aos moradores todas 
as etapas da regularização do fornecimento. 
Além das visitas às residências, as equipes 
do Programa Energia Legal realizaram 
palestras educativas quanto à segurança das 
instalações elétricas, à utilização racional 
da energia e os benefícios advindos da 
regularização, tais como: cidadania através 
da comprovação de endereço mediante 
apresentação da conta de luz, conta entregue 
pela ECT, iluminação pública, qualidade 
do fornecimento e atendimento da CEEE 
disponível 24 horas.

11 Lei 9.991 de 24 de julho de 2000 que dispõe sobre realização de investimentos em pesquisa e desenvolvimento e em eficiência 
energética por parte das empresas do setor de energia elétrica. 
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O segundo passo foi  
a criação da conta 
educativa. Nesta etapa, 
além de instalar os kits de 
padrão de entrada (com contrato 
de parcelamento em 24 meses, 
sendo que os clientes adimplentes no 
primeiro ano ficarão isentos das 12 últimas 
prestações), a CEEE-D aplicou a conta 
educativa de energia elétrica, que integra 
o Programa Energia Legal. Por ela, os 
consumidores residenciais recebem 
durante seis meses uma conta de 
energia de valor mínimo correspondente 
ao tipo de ligação (conforme tabela 
especifica) sendo que, na mesma fatura, 
também aparece o valor real da energia 
consumida, para mostrar aos novos clientes 
as adequações de comportamento no uso 
da energia elétrica necessária para o uso 
eficaz e com gastos reduzidos do serviço. A 
Empresa realizou visitas às residências para 
acompanhar o consumo e orientar sobre a 
economia.

O Programa Energia Legal já foi introduzido 
em várias localidades na área de concessão 
da CEEE-D, incluindo na comunidade da 
Vila Santo Antônio em Porto Alegre, nas 
localidades de Campo de Osório e Passo 
do Salso em Pelotas, e no bairro do Parque 
dos Presidentes em Tramandaí. O próximo 
quadro descreve a introdução do programa 
na Vila Santo André na Zona Norte de Porto 
Alegre.

1
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Regularização da Vila Santo André

Descrição - A regularização da Vila Sandro André é considerada uma situação exemplar 
do espírito do Programa Energia Legal. Comunidade com 250 residências, em situação 
precária, todos com fornecimento de energia irregular, em situação de extremo risco de 
acidentes e com constantes embates com a CEEE-D e Prefeitura devido aos constantes 
cortes de fornecimento de energia, ocasionados pela queima do transformador de 
distribuição para atendimento da região , no qual era realizado o “gato” para atendimento 
irregular da referida comunidade. A área pertencia ao DAER (Órgão Estadual), o que 
inviabilizava a possibilidade da Prefeitura urbanizar ou conceder anuência para CEEE 
regularizar o fornecimento de energia.

Colaboração comunidade - A CEEE propôs a regularização da situação via o Programa 
Energia Legal e participou ativamente das conversações com o DAER, juntamente com a 
Comunidade e Prefeitura, buscando a liberação da área. O resultado foi a assinatura de 
um Termo de Cooperação, onde cada ator teve sua participação. O DAER, proprietário da 
área, permitiu o ingresso da CEEE para a instalação da rede e a companhia se 
responsabilizou pela conclusão da obra no prazo de seis meses, durante os quais a 
Prefeitura arcou com os custos da energia consumida pelos moradores. A comunidade se 
comprometeu a, ao fim da regularização, pagar pela luz que utilizar. Conforme relato da 
líder comunitária, Sra. Lia “a conquista foi resultado de mobilização popular e mudança de 
postura. Deixamos de procurar culpados e buscamos assumir juntos as 
responsabilidades...”

Resultados - Cada um cumpriu com sua parte, possibilitando a efetiva implantação de 
rede de fornecimento de energia dentro dos padrões de qualidade e segurança da CEEE, 
regularização do fornecimento de energia em todas as residências da comunidade, com 
venda dos kits de entrada de energia parcelados na fatura de energia, com 50% de 
desconto, implantação da conta educativa durante 6 meses, e ainda a instalação de 
iluminação pública nos 47 postes distribuídos nas 8 vias da Comunidade.

Aspectos cidadania - A implantação do Programa Energia Legal resgatou a dignidade 
humana das famílias que passaram a contar com energia elétrica fornecida com 
qualidade, com continuidade e com segurança. Passaram também a contar com 
comprovante de residência, ajudando a resgatar suas cidadanias, pois muitos tinham 
dificuldades até mesmo de agendar consultas médicas para seus filhos, em postos de 
saúde, por não poderem comprovar suas residências. Resolveram suas limitações de 
efetuar crediário no comércio ou abrir conta corrente, também pela impossibilidade de 
apresentarem comprovante de residência. Por fim, a iluminação pública possibilitou o 
convívio social noturno na comunidade, aumentando também a segurança.
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Uma outra iniciativa de modernização 
e automação do Grupo CEEE foi a 
aquisição de novos servidores, sistemas de 
armazenamento/backup, sistemas de gestão 
empresarial (Enterprise Resource Planning 
-ERP – por suas siglas em inglês) e de gestão 
comercial (SGC). Estes novos sistemas 
foram consolidados no programa CONVEX 
implementado em dezembro de 2017.  

A utilização destes sistemas trará benefícios 
como melhor prestação de serviços para o 
cliente, maior alinhamento entre estratégias 
e operações, maior produtividade e acesso 
imediato dos profissionais às informações 
corporativas pertinentes, automatização 
das tarefas e otimização dos recursos. Tais 
benefícios se alinham também à diretriz 
estratégica que visa a viabilidade econômica 
e financeira da empresa. Maiores detalhes 
sobre as melhorias do CONVEX para o 
atendimento está no Anexo 2.

O ERP é um sistema integrado de gestão 
empresarial que atende as necessidades 
de áreas como: contabilidade, financeira, 
suprimentos, recursos humanos, etc. Já o SGC 
(CS) é uma ferramenta capaz de gerenciar os 
processos que envolvem a comercialização 
dos serviços e produtos da empresa, tais como 
atendimento, faturamento, arrecadação, etc. 
As duas figuras a seguir ilustram os diversos 
módulos de cada uma destes sistemas que 
operam de uma forma integrada. 

O conjunto de novas ferramentas e as 
adequações promovidas nos processos de 
negócio traduziram-se em ganhos para a 
Companhia e benefícios para seus clientes, 
notadamente quando se avalia os avanços 
obtidos no processo comercial. Como 

4.7. MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE 
GESTÃO – CONVEX (ERP/SGC)

exemplos:
• (i) o faturamento instantâneo (em campo) 

otimizou o processo para a maior parcela 
do mercado da distribuidora (clientes 
de baixa tensão) e trouxe significativa 
redução de custos para a Companhia de 
R$ 14 milhões/ano; 

• (ii) a integração para o despacho móvel 
dos serviços técnico-comerciais agilizou o 
atendimento destes serviços e eliminou a 
necessidade de estruturas de retaguarda 
administrativa anteriormente envolvidas 
no cadastramento (digitação) dos 
atendimentos executados;

• (iii) a nova Agência Virtual permitiu a 
expansão dos serviços disponibilizados 
aos clientes através da Internet (como 
ilustração anexo 3 inclui exemplos dos 
novos serviços implementados);

• (iv) a nova plataforma igualmente 
expandiu os serviços disponibilizados aos 
clientes para acesso através de torpedo 
SMS; e

• (v) a integração com os sistemas técnicos 
permite a rastreabilidade dos pedidos dos 
clientes e acompanhamento de obras de 
expansão e reforço de rede necessárias 
ao atendimento.

De uma forma consolidada o Grupo CEEE 
obteve um importante avanço nos sistemas 
disponíveis a seus clientes: a agência virtual 
expandiu o número de serviços de 12 no 
portal anterior para 47 na agência virtual. Da 
mesma forma, o número de serviços de SMS 
expandiu de 6 no portal anterior para 11 já 
em uso no novo sistema e que contempla 26 
novos serviços disponíveis. 

QM-GESTÃO DA QUALIDADE
Inspeção de materiais e calibração

de equipamentos de medição e
licenças ambientais.

SD - GESTÃO DE VENDAS
Outras receitas (veículos,

imóveis, inservíveis
e consultoria).

SRM - GERENCIAMENTO DE
RELAÇÕES COM FORNECEDORES

Licitações e contratos.

HCM - RECURSOS HUMANOS
Folha de pagamento (PY)

Gestão de Tempos (TM)
Gestão de Remuneração (ECM)

Planejamento de Custos de Pessoal (PCP)
Gestão Organizacional (OM)

Benefícios (BN)
Administração de Pessoal (PA)
Desenvolvimento Pessoal (PD) CO - GESTÃO

DE CUSTOS
Centros de Custos.
Centros de Lucros.

MM - GESTÃO
MATERIAIS E SERVIÇOS

Suprimentos Estoques

FI - GESTÃO CONTÁBIL
E FINANCEIRA
Gestão de Ativos (AA)
Gestão Contábil (GL)
Gestão Financeira (AP/AR)
Gestão Orçamentária (FM)
Gestão de Dívida (TRM)
Gestão de Caixa (CM/LP)
Gestão de Viagens (TV)

IM - GESTÃO DE INVESTIMENTOS
Gestão de investimentos

DMS - GESTÃO DOCUMENTAL
Gerenciamento de documentos
produzidos na empresa

PM - GERENCIAMENTO
DE MANUTENÇÃO
Manutenção (Ativos e Frota)

PS - GERENCIAMENTO
DE PROJETOS
Projetos e Expansão (G, T e D)

EH&S - MEIO AMBIENTE,
SAÚDE E SEGURANÇA
Gestão de Resíduos
Gestão de Saúde e Segurança

LSO - CAPACITAÇÃO
TREINAMENTO

Gestão de treinamento

QM

SD

SRM

HCM

CO
MM

FI

IM

DMS

PM

PS

EH&SLSO

CS

COMPART.
DE

INFRAESTRUTURA

FATURAMENTOS
GRUPOS A e B

e INSTANTÃNEO

SERVIÇOS
TÉCNICO-

COMERCIAIS

ATENDIMENTO

ARRECADAÇÃO

INDENIZAÇÃO
DE DANOS

COBRANÇA

MEDIÇÃO

FISCALIZAÇÃO e
REGULARIZAÇÃO

        Figura 12 - Implementação do Sistema SAP na CEEE-D - (fonte: Comply - Solução Sonda para gestão fiscal)

   Figura 13 - Implementação do Sistema CS na CEEE-D
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O Grupo CEEE possui um histórico de 
atendimento de qualidade aos seus clientes 
e uma busca contínua no aprimoramento 
de seus serviços, evidenciada pelas ações 
até aqui apresentadas, as quais focam nos 
resultados operacionais da Companhia, 
porém com a prioridade aos consumidores. 
O modelo de gestão da CEEE enfatiza a 
prestação de serviços públicos de qualidade 
e com agilidade, e tem atingido resultados de 
destaque. O Brasil possui algumas pesquisas 
para medir a satisfação dos consumidores de 
Energia Elétrica, e este relatório apresenta 
duas destas pesquisas.

1. Índice ANEEL de Satisfação do 
Consumidor (IASC)

O Índice ANEEL de Satisfação do Consumidor 
(IASC) considera cinco variáveis: (i) qualidade 
percebida; (ii) valor percebido (relação 
custo-benefício); (iii) satisfação global; (iv) 
confiança no fornecedor; e (v) fidelidade. 
Divulgado anualmente pela ANEEL desde 
2000, o IASC retrata o grau de satisfação 
do consumidor em relação à qualidade dos 
serviços prestados pelas distribuidoras de 
energia elétrica, com o propósito de estimular 
a busca pela melhoria contínua na perspectiva 
do consumidor. São ouvidos quase 25 mil 

4.8. SATISFAÇÃO DO CONSUMIDOR

consumidores residenciais em mais de 580 
municípios atendidos por 58 concessionárias 
e 38 permissionárias (cooperativas) de 
distribuição.

Em 2016, a CEEE-D consolidou a melhoria 
de seus indicadores no IASC. A Companhia 
subiu da 45ª para 21ª colocação na avaliação 
dos clientes. Dentre as concessionárias de 
grande porte (com mais de 400 mil clientes), 
a CEEE-D alcançou a 6ª colocação no Brasil. 
A Companhia, que no levantamento feito 
em 2015 alcançou 52,97% de satisfação, 
avançou para 70,76%, obtendo a segunda 
maior evolução na apuração da qualidade dos 
seus serviços nesta edição da pesquisa. É o 
segundo melhor desempenho da CEEE na 
série histórica desde 2000, e o resultado mais 
significativo desde 2007 quando a empresa 
obteve 71,77% de satisfação. Dentre os itens 
avaliados, a maior evolução foi na qualidade 
de fornecimento percebida: a Empresa subiu 
38,49% em relação à pesquisa anterior. 

Em 2017, a CEEE-D continuou evoluindo 
nos rankings de satisfação do cliente: 
conquistou a 4ª melhor avaliação entre as 32 
concessionárias de grande porte. No ranking 
geral, entre as 58 empresas permissionárias 
e concessionárias, a CEEE-D chegou ao 18º 

            Tabela 4 - Índice ANEEL de Satisfação do Consumidor da CEEE-D

IASC (%) 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Índice 66,19 63,51 52,97 70,76 69,33 70,73

Classificação Bom Bom Regular Bom Bom Bom

lugar, avançando três posições sobre o ano 
de 2016. O índice em 2018 foi de 70,73%, 
representando um aumento de 2% com 
relação ao ano anterior. Este resultado colocou 
a CEEE-D em uma posição de destaque 
com a 5ª colocação no ranking nacional das 
empresas concessionárias acima de 400 mil 
unidades consumidoras. 

2. Índice de Satisfação da Qualidade 
Percebida (ISQP).

A Associação Brasileira das Distribuidoras de 
Energia Elétrica (ABRADEE) avalia o Índice 
de Satisfação da Qualidade Percebida (ISQP) 
que resume a percepção do consumidor sobre 
a qualidade dos serviços prestados pelas 
distribuidoras. Esse índice reúne os aspectos 
que influenciam na satisfação, ponderados 
pela importância atribuída a cada um. São 
eles: Fornecimento de Energia, Informação 
e Comunicação, Conta de Luz, Atendimento 
ao Consumidor e Imagem da Empresa. Em 
cada uma das cinco categorias, é explorado 
um conjunto de atributos que investigam a 
percepção do consumidor.

Em todo País, a 18ª Pesquisa ABRADEE 
ouviu clientes de 49 empresas de distribuição 
de energia elétrica associadas à entidade 
que em conjunto, atendem cerca de 98% dos 
consumidores do País. Para a pesquisa foram 
entrevistados pessoalmente consumidores 
de mais de 26,5 mil residências em 870 
municípios. A melhoria da qualidade do 
serviço prestado pela CEEE Distribuição em 
2016 começou a apresentar resultados na 
opinião dos clientes ouvidos na Pesquisa 
ABRADEE quando a CEEE-D evoluiu oito 
posições no ISQP: esse indicador atingiu 78,9 
pontos, deixando a concessionária entre as 
dez melhores do País. Esse resultado ficou 
4,4 pontos acima da média nacional e um 
ponto superior ao resultado de 2015. Entre as 
49 concessionárias do País que participaram 

da avaliação, poucas conseguiram reverter 
uma tendência nacional de queda em muitos 
dos atributos avaliados naquele ano. 

Em 2017 na 19º Pesquisa ABRADEE, o ISQP 
da CEEE-D ficou em 85,7, uma nova evolução 
de 6,8 pontos em relação a 2016. Além disto, 
a empresa foi considerada benchmarking em 
fidelidade do cliente, atingindo o índice de 
88,2% de satisfação, conforme a Pesquisa da 
ABRADEE. Na área da CEEE-D a Pesquisa 
ouviu clientes em 29 municípios em março 
de 2017. Neste mesmo ano a CEEE-D foi 
finalista no Prêmio ABRADEE e alcançou a 
quarta colocação como melhor distribuidora 
no País na categoria Avaliação pelo Cliente.
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Outros reconhecimentos

• Com a retomada da demanda e de sua receita bruta, o Grupo CEEE 
voltou a figurar entre as 10 maiores empresas do Estado RS. No ranking 
estadual, ocupou a 8ª colocação, subindo quatro posições em relação 
ao ano anterior. No ranking da Região Sul, também houve evolução: 
subiu da 26ª para a 12ª colocação na posição. O ranking Grandes & 
Líderes - 500 Maiores do Sul é elaborado pela Revista Amanhã em 
conjunto com a PwC, com dados coletados no balanço financeiro 
das empresas. 

• O Grupo CEEE recebeu, em dezembro de 2017, a medalha Eloy 
Chaves - Ano 2016, que destaca empresas do setor elétrico 
na área de Segurança do Trabalho. A CEEE-D conquistou 
a medalha de Prata na categoria “Distribuidoras com mais 
de 2 mil empregados”. A CEEE-GT foi Bronze na categoria 
“Transmissoras”. Concedida pela Associação Brasileira de 
Companhias de Energia Elétrica e pela Fundação COGE, 
esta é a segunda vez que a CEEE-D recebe esse destaque, 
que havia sido premiada em 2011.

• O Grupo CEEE conquistou, no Encontro Sul-Americano 
de Recursos Humanos, realizado em Gramado entre 
14 e 16 de maio de 2018, o troféu na categoria Gestão 
de Pessoas. A Empresa ganhou destaque com o case 
“Capacitação de Instrutores Internos Convex”. O objetivo 
da iniciativa é reconhecer e incentivar as melhores 
práticas de Gestão de Pessoas e Responsabilidade 
Socioambiental. O diretor Administrativo, Giovani 
Francisco da Silva, representou o Grupo CEEE.

O GRUPO CEEE 

VOLTOU A FIGURAR 

ENTRE AS 10 MAIORES 

EMPRESAS DO 

ESTADO RS.
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5
LIÇÕES APRENDIDAS
E PRÓXIMOS PASSOS

PARA GRUPO
CEEE

OPrograma de Recuperação 
do Grupo CEEE pode ser 
considerado de referência 

a empresas que buscam melhorias na 
prestação de serviço aos seus consumidores 
e na busca de uma maior eficiência e avanços 
em seus resultados financeiros. Passados 6 
anos da implementação do Programa, já é 
possível identificar algumas lições aprendidas 
que podem ser relevantes a outras empresas 
em situações semelhantes.  

Este capítulo apresenta algumas das lições 
aprendidas até o momento. Estas foram 
consolidadas via entrevistas feitas pela equipe 
do BID com os gestores do Programa na 
CEEE-D. As entrevistas foram feitas em um 
formato de dinâmica de grupo com perguntas 
abertas e as respostas foram consolidadas 
posteriormente em tópicos similares. As 
principais lições aprendidas identificadas são:

1. Contínuo foco no cliente

O Programa da CEEE buscou novas soluções 
e tecnologias sempre com o objetivo de 
aumentar sua proximidade com o consumidor 
e buscar inovações. Como exemplo, em 
abril de 2018 a CEEE-D promoveu em sua 
sede em Porto Alegre durante dois dias o 

5.1. LIÇÕES APRENDIDAS 

Seminário Internacional de Smart Metering 
no Setor Elétrico com a participação de várias 
entidades relacionadas com o setor elétrico 
tais como o Governo do RS, universidades, 
empresas do setor público e privada de 
diversos estados, e o setor de tecnologia 
(IADB, 2018a). Iniciativas como esta de 
compartilhar boas práticas na introdução de 
novas tecnologias podem representar um 
grande diferencial para consumidor final. 

O Programa confirmou o conceito da 
introdução da tecnologia e a digitalização 
não como um objetivo final, mas sim como 
um facilitador para melhoria na qualidade de 
serviços com foco nos consumidores. Como 
exemplo, a digitalização das subestações 
aumentou a confiabilidade dos sistemas, 
com consequentemente melhoria da DEC 
destas localidades. Outro exemplo de 
melhoria no serviço aos consumidores foi 
nas subestações Porto Alegre 5 e 7 que 
possuem alta densidade de carga e as obras 
implementadas tiveram como foco melhoria 
nos serviços para os consumidores tanto 
comerciais como shopping centers quanto 
residenciais e de serviços como hospitais e 
escolas. O contínuo foco no consumidor final 
ficou bem visível nas entrevistas com o grupo 
técnico e também com as mensagens da alta 
gestão da empresa.  
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2. Inovação nos investimentos com foco 
em novas tecnologias

O Programa confirmou a necessidade de 
identificação de projetos inovadores com 
base em critérios daqueles que poderiam 
obter os melhores resultados considerando 
os aspectos sociais, econômicos e de 
sustentabilidade. O Program permitiu a 
CEEE-D à introdução de equipamentos que 
são utilizados à nível mundial em quantidades 
e com tecnologia de ponta. Foi neste contexto, 
que a criatividade dos projetos com a inclusão 
de novas tecnologias vem obtendo resultados 
muito interessantes. 

Um exemplo foi a introdução do Sistema de 
Medição Centralizada (SMC) junto a 45 mil 
UC de locais considerados de vulnerabilidade 
social, e outros 11,7 mil pontos com medição 
indireta, totalizando 53% do faturamento 
da empresa. O projeto de tele medição 
de consumidores industriais e comerciais 
automatizou os processos de leitura e 
faturamento, bem como protegeu a receita 
através de sistema de medição inteligente 
de energia elétrica. O projeto contemplou 
a instalação do sistema com infraestrutura 
de TI (Tecnologia da Informação), rede de 
comunicação de rádio (RF Mesh Gridstream), 
e gestão de dados. 

Além destes, outras iniciativas tecnológicas 
foram implantadas tais como o Sistema 
de Despacho Móvel (SDM) para gestão 
das equipes de Operação e Manutenção 
e a automação de equipamentos para 
reconfiguração das redes de distribuição 
em especial os religadores e chaves 
telecomandadas. O Programa possibilitou a 
CEEE-D adquirir equipamentos que permitem 
a automação de redes de distribuição de forma 
automática (self-healing), equipamentos que 
permitem o ajuste para acionamento nos 
períodos de maior circulação de energia 

reativa dos alimentadores e equipamento 
de regulação de tensão com baixo índice de 
perdas técnicas (tipo classe 1).

A importância dos investimentos em novas 
tecnologias também ficou evidente na área 
corporativa. A construção do novo Datacenter 
elevou o Grupo CEEE para um patamar de 
segurança muito superior ao anterior. Esse 
novo ambiente possui tecnologia de ponta 
como climatizadores de precisão redundantes, 
controle de acesso, detecção e combate a 
incêndio com extratores que analisam as 
partículas do ar para análise e ativação dos 
Sistemas de prevenção, Gás NOVEC-1230, 
cabeamento estruturado CAT-6ª e Ótico MPO 
com Fibras Mono e Multimodo. 

Além disto, a implantação de Sistemas como 
o Convex, Sistema de Medição de Fronteira 
(SMF), Telemedição, Medição Centralizada 
trouxeram maior agilidade, confiabilidade 
aos dados gerados pela integração entre 
os Sistemas, assim como segurança na 
prestação de contas aos Órgãos reguladores 
e uma melhora no atendimento ao Cliente. 
Exemplos de melhorias nos Sistemas são a 
Agência Web, a digitalização dos Expedientes 
Eletrônicos, o processo de compras com a 
unitização automática após o encerramento 
dos projetos, faturamento instantâneo, dentre 
outros.

3. Comprometimento da Direção, 
governança e gestão adequada, mudança 
de cultura e unidade de coordenação do 
Programa com dedicação integral

O comprometimento da Direção Geral da 
CEEE-D e o alinhamento do Programa com 
a estratégia corporativa foi um importante 
fator no avanço do Programa que introduziu 
também uma nova cultura na empresa 
com foco em eficiência e resultados. A 
experiência do BID já havia identificado esta 

lição aprendida em operações passadas em 
que o Banco apoiou uma empresa do setor 
elétrico brasileiro, identificando as principais 
contribuições para o sucesso do Programa 
(IADB, 2016). 

Semelhante a outros projetos financiados 
pelo BID, a CEEE-D contou com uma unidade 
de coordenação formada por profissionais 
experientes e com dedicação exclusiva. A 
governança deste Programa foi também 
aprimorada em 2016 com subordinação 
direta da unidade de coordenação à Direção 
Geral da CEEE-D e reuniões frequentes para 
monitoramento e verificação dos resultados.  
Além disto, o Programa necessitou muito 
planejamento devido à natureza das atividades 
serem multidisciplinares envolvendo diversos 
setores.

Na área administrativa, a experiência 
adquirida durante a gestão de contrato foi 
muito importante para a Administração de 
Contratos futuros. A Gestão dos Contratos 
financiados pelo BID reforçou a importância da 
elaboração de Termos de Referência robustos 
e qualificados para garantir a contratação de 
parceiros fortes a fim de garantir uma boa 
execução dos contratos. O planejamento 
evidenciou-se ser uma importante fase dos 
projetos pois a partir dele foi possível gerar 
um cronograma consistente para garantir a 
boa execução dos projetos.

4. Introdução de novas metodologias com 
o apoio e a experiência dos parceiros 
internacionais

Instituições multilaterais com o BID possuem 
como objetivo duplo o apoio financeiro em 
projetos que possuam impacto na redução 
da pobreza e da desigualdade, e também o 
compartilhamento de suas metodologias e 
aprendizado da sua experiência internacional. 
A metodologia e as atividades de contratação 

de serviços da CEEE-D foram redesenhadas 
com a implementação do Programa. A 
metodologia de aquisição através da política 
de aquisições do BID permitiu que houvesse 
maior concorrência entre empresas que 
produzem equipamentos de referência 
no setor elétrico e que ajudou a CEEE-D 
a adequar internamente os processos de 
aquisição. 

Por exemplo, no caso das obras das 
subestações e linhas de transmissão, o novo 
processo de contratação agilizou em muito o 
tempo entre o Projeto Básico e a Autorização 
para Início de Obras, pois de forma integrada 
e com acompanhamento de toda a equipe 
houve o monitoramento e priorização de 
cada etapa. Nas reuniões semanais todos 
os envolvidos davam um feedback de 
suas atividades e dificuldades afim que a 
equipe como um todo evoluísse de forma 
sincronizada e em uma mesma velocidade. 
Como exemplo as licitações que tramitavam 
em estágios diferentes em mesmas áreas, 
com a reunião técnica semanal as prioridades 
e força tarefa se tornavam dinâmicas afim 
de que nenhum processo parasse (datas de 
abertura de licitação, aprovação em reunião 
de Diretoria e Conselho com datas definidas, 
assinatura de Diretores entre outros). 

Ainda, para esta nova metodologia 
de contratação, foram separados os 
equipamentos de maior desembolso e 
importância em uma licitação apartada, de 
maneira que a contratada pudesse ter um 
melhor fluxo financeiro; pois equipamentos 
de grande impacto financeiro exigem da 
contratada melhor negociação com o 
fornecedor para pagamentos e fluxo de 
caixa pois o pagamento pela CEEE-D é em 
etapas. Para a CEEE-D foi possível obter 
um menor custo, pois passou a comprar 
este equipamento diretamente do fabricante 
e gerenciando a entrega na obra somente 
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quando da necessidade. As garantias 
de Fiel Cumprimento (Seguro Garantia), 
Risco de Engenharia e Responsabilidade 
Civil do Profissional deram uma maior 
responsabilidade para as empresas e os 
profissionais responsáveis pela obra, pois a 
ideia era de se executar a obra e não precisar 
acionar nenhuma (apesar que por algumas 
vezes foi uma maneira de pressionar para 
execução no prazo).

Além das melhorias na área de contratação, 
o Programa da CEEE-D contou com a 
experiência, as políticas e os procedimentos 
de salvaguarda ambiental e social do BID que 
gerencia os impactos e os riscos ambientais e 
sociais em todas as operações do Banco com 
o objetivo de atingir viabilidade de longo prazo 
e promover desenvolvimento sustentável na 
região. Estes riscos e impactos são avaliados 
por um departamento dedicado no BID para 
cada projeto antes, durante e depois do seu 
término. Estas informações são públicas e 
ficam disponíveis na página eletrônica do 
Banco. Além disto, existe um mecanismo 
formal de resolução de conflitos12.

5. Flexibilidade no planejamento e 
implementação do Programa

Uma outra lição aprendida foi a flexibilidade no 
gerenciamento do Programa, considerando 
que diante de mudanças em eventos 
externos à empresa (i.e., migração de 
demandas de energia ou mudança no cenário 
macroeconômico do país) a proximidade 
entre a CEEE-D e o escritório do BID no 
país possibilitou adaptações técnicas e muita 
agilidade na tomada de decisão.

Finalmente, um outro aspecto da flexibilização 
foi a lição apreendida na iniciativa de 
combate a perdas onde os consumidores de 
baixa renda necessitaram uma comunicação 
própria e específica de acordo com as suas 

características locais, já que cada comunidade 
é diferente e possui seus próprios desafios. 
Neste contexto, o aprendizado demonstrou 
a necessidade de ao mesmo tempo que são 
feitos os investimentos em infraestrutura, 
investir recursos e tempo antecipadamente 
em uma comunicação específica para 
cada comunidade e os diferentes tipos de 
consumidores. Além disto, a campanha 
publicitária Fez o Gato Pagou o Pato, obteve 
um importante impacto com um significativo 
aumento no número de denúncias. Os 
resultados da campanha apresentou 
também como lição aprendida a necessidade 
de estabelecer um processo contínuo e 
sucessivo de comunicação, e que não pode 
ser considerada uma atividade pontual no 
tempo.      

  

12 Mecanismo Independente de Consulta e Investigação. MICI é o escritório independente do Grupo BID que atende às reclamações 
de prejuízos causados à população da Região por projetos financiados por alguma das instituições do Grupo devido ao potencial 
descumprimento de uma ou mais de suas políticas operacionais.

Os projetos do Programa do Grupo CEEE 
terminarão em 2019 e a empresa já pensa 
em novas oportunidades de melhorias de seu 
serviço. Além do desenvolvimento de novos 
projetos de obras de infraestrutura, e de 
introdução de novas tecnologias, uma outra 
área que tem crescido interesse da empresa 
e da sociedade é a geração distribuída (GD) 
com popularização das tecnologias de micro 
e mini geração distribuída. O Estado do RS 
já é o segundo estado no território nacional 
em número de instalações de GD com 9.292 
UCs e uma potência instalada de 114 MW 
(ANEEL 2019). O potencial de crescimento 
é ainda muito grande: a EPE estima que em 
2026 o Brasil poderá ter 770 mil adotantes de 
sistemas fotovoltaicos sob regime da REN 
482 totalizando 3,3 GWp (EPE). 

Uma outra oportunidade a ser estudada é com 
relação ao gerenciamento da demanda (ou 
por sua sigla em inglês DSM – Demand Side 
Management) que permite mover a demanda 
em períodos de pico para períodos foca de 
pico. Esta medida melhora a performance 
da infraestrutura e reduz os problemas de 
congestionamento que afetam alguns nós 
do sistema. Os investimentos em tecnologia 
de informação e comunicação (ICT por suas 
siglas em inglês) são muito importantes para 
o gerenciamento de demanda, e podem 
contribuir significativamente para a redução 
das perdas técnicas (Costa-Campi, 2018). 

Em 2018 a CEEE-D introduziu a Instrução 
Técnica que estabelece as diretrizes para a 
conexão ao sistema de distribuição e adesão 
ao sistema de compensação de energia 
elétrica. Um outro exemplo foi o convenio de 

5.2. PRÓXIMOS PASSOS 

Pesquisa & Desenvolvimento assinado entre 
a CEEE-D e o Governo do RS para instalação 
de uma usina fotovoltaica de 550 kW no 
telhado do prédio da Secretaria de Educação 
do Centro Administrativo Fernando Ferrari 
(CAFF) em Porto Alegre. A parceria prevê a 
aquisição de 1.680 painéis fotovoltaicos e 11 
inversores, com o objetivo de reduzir em torno 
de 15% o consumo anual do complexo. Além 
da geração fotovoltaica, a proposta estabelece 
questões relacionadas a mobilidade elétrica, 
com a instalação de pontos de abastecimento 
de veículos elétricos. Também será concebido 
uma sala de demonstração do sistema on-
line da produção de energia da usina, e a 
aquisição de três veículos elétricos para uso 
externo do Grupo CEEE, visando testar o 
comportamento e o impacto destes quando 
conectados no sistema elétrico.
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EXPERIÊNCIA
REGIONAL E

OPORTUNIDADES
PARA

BRASIL

6

O BID possui solida experiência 
na região da América Latina e 
Caribe (ALC) apoiando governos 

e empresas do setor de energia em seus 
processos de modernização, investimentos, 
garantia de suprimento, e melhoria de serviços 
à população. Esta seção apresenta o estudo 
de caso do setor elétrico no Equador na qual 
o BID apoiou a modernização do setor, com 
importantes resultados. 

Estudo de Caso: Setor Elétrico no Equador

Nas últimas décadas o setor elétrico do 
Equador vem experimentando mudanças 
significativas a partir de importantes 
investimentos em infraestrutura e adequações 
de seu marco legal, regulatório e institucional. 
Estes esforços de política integrada 
introduziram uma transformação do sistema 
elétrico equatoriano, com uma redução de 10 
pontos percentuais em suas perdas elétricas 
de distribuição (técnicas e não técnicas), e 
o reforço e modernização da infraestrutura 
de seu Sistema Nacional de Distribuição 
(SND). Com o objetivo de compartilhar 
esta experiência, o BID desenvolveu uma 
publicação descrevendo esta experiencia e 
as lições aprendidas (IADB, 2017).

6.1. EXPERIÊNCIA BID NA 
AMÉRICA LATINA E CARIBE

O setor elétrico do Equador possui um sistema 
majoritariamente público e verticalmente 
integrado, e esta experiência tem sido 
informativa para outros países da região 
da ALC com características semelhantes. 
Aproximadamente 90% do sistema de 
geração é feito por empresa públicas, a 
destacar Corporacion Electrica del Ecuador 
(CELEC) e 10% por empresas de geração 
privadas. No setor de transmissão 100% das 
atividades são feitas pela CELEC, e o setor de 
distribuição possui 11 empresas públicas que 
são responsáveis por 100% das atividades de 
distribuição. Em 2017 o Equador possui uma 
capacidade instalada no setor elétrico de 8.2 
GW (Climascope, 2019).

  A redução das perdas no SND do Equador 
tem sido um tema central onde o país está 
introduzindo modelos de desenvolvimento com 
objetivos de diversificar sua matriz energética 
com fontes de energia renováveis, e reduzir 
seus níveis de perdas com investimentos em 
seus sistemas de transmissão e distribuição. 
Em 1994 as perdas elétricas no Equador 
eram aproximadamente de 20%, e em 
2004 chegaram a 23%, sendo que algumas 
empresas distribuidoras alcançavam níveis 
superiores a 35% de perdas totais. 
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Diante deste cenário, o país introduziu uma 
série de iniciativas para melhorar estes índices. 
Com o apoio do BID, durante o período 2007 
– 2014 o país investiu US$256 milhões e em 
2014 implementou 53 projetos com objetivo de 
reduzir as perdas não-técnicas. Além destes 
investimentos, o Governo do Equador (GdE) 
introduziu oficialmente o Plano Nacional de 
Redução de Perdas (PlanREP) via resolução 
nacional. O GdE estimava na época que 
para cada ponto percentual de redução de 
perdas de eletricidade, o país recuperava 
aproximadamente US$20 milhões por ano. 

De uma forma geral, as principais atividades 
implementadas na redução de perdas 
no Equador podem ser classificadas nos 
seguintes tipos: (i) adequação do marco 
legal, regulador e institucional do setor, com 
revisão do sistema tarifário, execução de 
processos penais por furto de eletricidade, e 
gerenciamento das zonas de concessão com 
responsabilidades e metas em cada zona; (ii) 

fortalecimento institucional das empresas de 
distribuição, com criação e reforço de unidades 
de controle de perdas nas empresas, cursos 
de capacitação, e criação de ferramentas 
modernas e sistemas de informação; (iii) 
reforço da infraestrutura do SND com 
instalação de medidores inteligentes, 
mudança dos medidores residenciais, tele-
medição, caixas de proteção para medidores 
com dispositivos mais seguros, e em alguns 
lugares aterramento das redes de distribuição. 

Estas ações demonstraram uma redução 
significativa das perdas elétricas no Equador, 
que passaram de 22.51% em 2002 para 
12.37% em 2014. Informações mais recentes 
disponibilizadas após a emissão da publicação 
do estudo de caso, indica que as perdas 
elétricas no Equador continuam a tendência 
de queda, atingindo 12,10% (2015), 12,21% 
(2016), 11,52% (2017), e 11,26% (julho 2018) 
(MERNR).

    Figura 14 - Histórico de perdas de eletricidade no Equador
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A experiência do Equador demonstrou que um programa bem 
planejando pode trazer benefícios significativos ao país, às 
empresas, e à sociedade. O estudo apresentou seis lições 
aprendidas deste programa. Vale destacar que algumas destas 
lições aprendidas no Equador são consistentes com a 
experiência da CEEE-D em seu Programa de Recuperação. As 
seis lições aprendidas foram: 

Priorização de uma estratégia nacional para melhorar o setor e em particular as 
empresas de distribuição com ênfase na redução de perdas; 

Estabelecimento de indicadores e metas claras para dar seguimento ao programa 
(no caso do Equador isto foi feito no PlanRep); 

Compromisso político e social do setor público e privado para alcançar as metas;

Designação de fundos específicos e apoio com financiamentos dedicados a 
redução de perdas elétricas; 

Revisão e adequação das tarifas elétricas; e 

Adequação do marco regulatório, legal e institucional. 
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O sistema de distribuição de energia elétrico 
no Brasil é um sistema competitivo que 
inclui empresas privadas e públicas que 
operam em suas áreas de concessão. 
Estas empresas possuem seus planos de 
investimentos que são consolidados nos 
Planos de Desenvolvimento da Distribuição 
(PDD) com informações segregadas em três 
tipos de investimentos: expansão, melhoria e 
renovação. Estes planos são encaminhados 
à ANEEL e podem requerer investimentos 
financeiros significativos. 

Esta seção apresenta quatro importantes 
oportunidades de melhoria da qualidade e 
eficiência da distribuição (i) nível de perdas; 
(ii) indicadores de qualidade DEC e FEC; 
(iii) nível de satisfação dos consumidores; 
e (iv) outras oportunidades. Em diferentes 
proporções, estas oportunidades podem 
se aplicar a várias concessionárias e 
distribuidoras de energia elétrica no Brasil. 

Perdas Eletricidade

O sistema de distribuição de eletricidade no 
Brasil possui uma importante oportunidade 
de melhoria nos níveis de perdas técnicas 
e não técnicas. Como mencionado 
anteriormente, estes níveis de perdas no 
Brasil são bem maiores que em outras 
regiões fora da ALC e estes níveis têm se 
mantidos relativamente estáveis nos últimos 
anos sem apresentar melhoras significativas. 
Além disto, no mercado nacional, existe 
uma grande variabilidade entre as empresas 
distribuidoras, indicado as oportunidades de 
melhorias e os benefícios de compartilhar 
boas práticas. 

6.2. OPORTUNIDADES E OUTRAS 
CONSIDERAÇÕES NO BRASIL

É neste contexto que a experiência das 
iniciativas de redução de perdas da CEEE-D 
e a parceria com o BID compartilhando 
experiências regionais podem ser utilizados 
em outras empresas no Brasil com desafios 
semelhantes. O gráfico seguinte (ABRADEE 
a) apresenta a dispersão do percentual 
de perdas em 2017 (referência 2016) das 
empresas de distribuição atuando no sistema 
Brasileiro. 

       Figura 15 - Perdas de eletricidade no Brasil

Indicadores FEC e DEC

Uma outra oportunidade de melhoria para 
as distribuidoras brasileiras é a melhoria dos 
indicadores DEC e FEC. As distribuidoras 
possuem metas de redução destes 
indicadores coletivos de continuidade visando 
manter a qualidade na prestação do serviço 
público de distribuição de energia elétrica. 
Estas metas são definidas pela ANEEL em 
metodologia específica conforme definido no 
módulo dos Procedimentos de Distribuição 
– PRODIST. A experiência da CEEE-D tem 
demonstrado que os investimentos em 
infraestrutura e tecnologia já começam a 
apresentar resultados na melhoria gradativa 
de eficiência e na prestação do serviço 
elétrico à sociedade, e outras empresas 
de distribuição poderiam se beneficiar de 
programas semelhantes. 

As melhorias nos indicadores de qualidade de 
prestação do serviço elétrico ficam também 
visíveis em outros setores da economia, 
como no aumento da produtividade e 
competividade da indústria Brasileira. Uma 
pesquisa da CNI em 2016 mostrou que 67% 
das indústrias tem prejuízos no seu processo 
produtivo devido às falhas no fornecimento, 
principalmente com interrupção da produção, 
inutilização do material, perda de dados 
com queda nos sistemas e acionamento de 
geradores (CNI 2016). Estas perdas ficam 
ainda mais importantes para as indústrias com 
uso intensivo de energia elétrica, que pode 
corresponder a mais de 20% de seus custos 
de produção. A Região Norte possui as mais 
altas taxas de falhas de fornecimento, mas 
existe oportunidade de melhoria em todas as 
outras regiões. 
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O gráfico acima indica uma certa melhoria 
nos últimos três anos do indicador da DEC 
consolidado a nível nacional. Entretanto, em 
2017 o índice da DEC apurado foi de 14,35 
quando o limite determinado pela ANEEL era 
de 9,72. Ainda em 2017, as compensações 
pagas por todos os estados brasileiros pela 
violação dos limites dos indicadores coletivos 
de continuidade chegou a R$ 490 milhões no 
ano. É neste contexto que investimentos em 
infraestrutura e tecnologia tem o potencial 
de não somente reduzir estes valores de 
compensações pagas pelas distribuidoras, 
bem como a oportunidade de propiciar uma 
melhor qualidade na prestação de serviços à 
sociedade. 

Nível de Satisfação dos Consumidores

A terceira área de oportunidades para o 

Brasil é a melhoria dos níveis de satisfação 
dos consumidores. Como mencionado 
na seção 4.3 desta publicação, a ANEEL 
calcula e divulga anualmente desde 2000 o 
Índice ANEEL de Satisfação do Consumidor 
(IASC) para as distribuidoras. Em 2016 o 
índice nacional no Brasil ficou em 64,86 e em 
2017 obteve uma leve redução ficando em 
63,16. Referências de outros países indicam 
oportunidades de melhoria: por exemplo nos 
Estados Unidos da América o índice ACSI 
(American Customer Satisfaction Index) foi 
de 71,90 em 2016, e no Reino Unido o NCSI 
(National Customer Satisfaction Index) ficou 
em 71,00. 

Diversas pesquisas indicam uma grande 
insatisfação no Brasil com relação a qualidade 
da infraestrutura Brasileira, e a necessidade 
de aumentar investimentos dos atuais 2,2% 

13 Diferentes estudos identificam o mesmo desafio para o Brasil. Como exemplo, ver estudo Doing Business onde Brasil obteve a 
109º colocação no ranking de 2019.  

nos últimos 15 anos para um valor de 4%. O 
Brasil é a nona maior economia do mundo, mas 
ocupa a 73ª posição no ranking the qualidade 
de infraestrutura do Fórum Econômico 
Mundial (Oliver Wyman, 2018). Considerando 
que uma das áreas de avaliação da pesquisa 
no Brasil é a confiabilidade nos serviços de 
energia elétrica13 (e.g., fornecimentos sem 
interrupção e sem variação de tensão, avisos 
antecipados, e rapidez na volta da energia 
quando há interrupção), investimentos em 
infraestrutura e tecnologia podem produzir 
importantes resultados de melhoria nos 
indicadores das distribuidoras em suas áreas 
de concessão, e o consequente aumento da 
produtividade nacional. 

Outras considerações

Seguindo uma tendência mundial, nas 
próximas décadas o setor de distribuição 
de eletricidade no Brasil deve passar por 
uma importante fase de transição com 
oportunidades, mas também desafios aos 
seus modelos atuais. Algumas tendências já 
observadas e que poderão ter um impacto 
no setor se referem: (i) ao aumento da 
geração distribuída (conectadas ou não ao 
grid) que está criando a figura do “prosumer” 
(se referindo aqueles consumidores que 
gerenciam sua própria geração e consumo); 
(ii) o uso de baterias e armazenamento de 
energia; e (iii) mobilidade elétrica veicular ou 
eletrificação do setor de transportes, incluindo 
veículos leves, pesados e ônibus. 

Estas tendências irão requerer que as 
empresas tenham uma forma moderna de 
se relacionar com seus clientes, que revejam 
seus modelos de negócios, e planejem 
investimentos de modernização em suas 
infraestruturas e em tecnologia. Na área 
de políticas do setor, o MME vem também 
considerando adequações no marco legal do 
setor elétrico para lidar com este novo cenário. 

SEGUINDO UMA 

TENDÊNCIA MUNDIAL, 

NAS PRÓXIMAS DÉCADAS 

O SETOR DE 

DISTRIBUIÇÃO DE 

ELETRICIDADE NO BRASIL 

DEVE PASSAR POR UMA 

IMPORTANTE FASE DE 

TRANSIÇÃO COM 

OPORTUNIDADES, 

MAS TAMBÉM DESAFIOS 

AOS SEUS MODELOS 

ATUAIS.

Figura 16 - Indicadores da Distribuição (DEC Total Brasil)
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Um exemplo é a consulta pública número 33 
estabelecida pelo MME com as propostas 
de medidas legais que viabilizem o futuro do 
setor elétrico com sustentabilidade a longo 
prazo. É neste contexto que as empresas 
de distribuição que melhor se prepararem 
estarão em condições mais competitivas de 
prover os melhores serviços aos seus clientes, 
e capturar as oportunidades neste segmento 
tão competitivo como o de distribuição de 
eletricidade no Brasil.
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CONCLUSÕES

7 E sta nota técnica apresenta o 
Programa do Grupo CEEE, empresa 
que atua nas atividades de geração, 

transmissão, distribuição e comercialização 
de energia elétrica operando no Estado do 
Rio Grande do Sul. O principal acionista 
do Grupo CEEE é o Governo do Estado do 
Rio Grande do Sul. No período 2010-2011 o 
Grupo iniciou um amplo plano de melhoria da 
qualidade de serviços e de sustentabilidade 
da sua condição econômico e financeira. Este 
plano foi financiado com recursos próprios, 
pelo banco de desenvolvimento local, e por 
instituições multilaterais, entre elas o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID).

O Programa do Grupo CEEE inclui iniciativas 
como a modernização do parque de 
geradores, expansão e modernização das 
redes de transmissão e distribuição, redução 
das perdas técnicas e comerciais, e melhoria 
dos sistemas de gestão. Um tema transversal 
em todas estas atividades foi a introdução 
de tecnologias avançadas, principalmente 
no setor de distribuição. Os resultados 
preliminares do Programa indicam uma 
melhoria considerável nos indicadores da 
qualidade de serviços (índices DEC e FEC) 
com uma curva de tendência positiva nos 
últimos quatro anos. Apesar deste progresso, 
a empresa ainda está acima das metas 
estipuladas pela ANEEL e novas atividades 
estão sendo implementadas para a empresa 
atingir as metas regulatórias. 

Duas outras iniciativas merecem destaque no 
Programa da CEEE: primeiro a iniciativa de 
combate a perdas elétricas, que introduziu 
uma nova abordagem ao tema com a 
implementação de tecnologias de medição, 
campanha publicitária inovadora, e medidas 
de fiscalização em parceria com autoridades 
locais.  O combate à fraude introduz benefícios 

não somente para empresa, mas também para 
sociedade com operações mais seguras e o 
Estado com maior arrecadação de impostos. 
Em segundo, a iniciativa de inclusão social 
Energia Legal que promoveu o consumo 
consciente, com ênfase na inclusão social 
e de cidadania em áreas de complexidade 
social. Esta iniciativa incluiu a realização de 
projetos de eletrificação de áreas e criação de 
uma conta educativa que inicialmente servia 
de aprendizado ao uso eficiente da energia. 

A experiência do BID em outros países da 
América Latina e do Caribe indica que o 
Brasil possui importantes oportunidades 
de melhoria nos serviços de distribuição de 
energia elétrica. O BID apoiou o Governo do 
Equador em seu processo de modernização 
dos serviços de distribuição, e em um período 
de dez anos de parceria com a empresa 
elétrica nacional conseguiu reduzir em dez 
pontos percentuais as perdas elétricas, 
incluindo perdas técnicas e não-técnicas. 
Este exemplo ilustra a oportunidade de 
progresso nos serviços no Brasil, que apesar 
dos avanços nos últimos anos ainda possui 
várias áreas de melhoria. 

O BID, em seu papel de liderança do 
desenvolvimento sustentável da América 
Latina e do Caribe, possui um compromisso 
com a criação de conhecimento e a 
disseminação de boas práticas de empresas 
da região. É neste contexto de que esta 
publicação foi desenvolvida para compartilhar 
a experiência e as lições aprendidas de como 
o Grupo CEEE está conduzindo seu processo 
de modernização e melhoria da qualidade de 
serviços a sua área de concessão. 
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ANEXOS

• Anexo 1. Detalhamento dos índices de satisfação consumidor. 

• Anexo 2. Detalhamento da implementação do CONVEX. 

• Anexo 3. Detalhamento dos serviços da Agência Virtual da CEEE-D.

• Anexo 4. Experiência BID na América Latina e Caribe.
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PÉSSIMA RUIM REGULAR BOM EXCELENTE
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400MIL UCs
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RGE SUL
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RGE
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COPEL-ENE

82,16

BENCHMARK

EVOLUÇÃO - 
ITEMS AVALIADOS 2014 2015 2016 2017 2018 VAR 

2018/17
SUL > 

400 MIL
BRASIL 

CONSESSIONARIÁRIOS BENCHMARK

QUALIDADE 
PERCEBIDA 61,48 52,15 72,22 71,51 69,52 -2,78 % 71,47 66,33 84,15

SATISFAÇÃO 63,51 52,97 70,76 69,33 70,73 2,02 % 71,99 66,10 82,16

CONFIANÇA 63,06 57,26 69,11 72,87 69,27 -4,94 % 71,01 65,34 83,19

FIDELIDADE 37,09 47,82 59,28 53,77 41,13 -23,51 % 39,03 32,28 48,66

VALOR 35,60 26,06 35,87 29,85 34,40 15,26 % 33,75 32,23 38,98
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EVOLUÇÃO -  
QUALIDADE  
PERCEBIDA

2014 2015 2016 2017 2018 VAR 2018/17 SUL > 
400 MIL

BRASIL 
CONSESSIONARIÁ

RIOS
BENCHMARK

INFORMAÇOES AO 
CLIENTE 59,88 51,89 72,10 72,13 67,91 -5,85 % 69,90 64,04 82,84

EXPLICAÇÃO SOBRE 
A USO ADEQUADO 
DA ENERGIA

55,90 50,98 71,08 70,40 65,95 -6,32 % 68,13 63,68 81,18

SEGURANÇA NO 
VALOR COBRADO 63,60 50,99 68,96 70,26 65,21 -7,19 % 64,35 56,92 80,13

MEMOS 
ATENDIMENTO A 
TODOS OS 
CONSUMIDORES

64,28 55,09 72,92 76,39 75,74 -0,85 % 78,31 72,88 88,09

INFO./ORIENTAÇÃO 
SOBRE RISCOS DO 
USO DA ENERGIA

54,54 50,86 71,90 70,71 64,95 -8,15 % 68,53 62,38 81,67

ESCLARECIMIENTO 
SOBRE DIREITOS E 
DEVERES

54,24 49,69 71,62 69,29 61,19 -11,70 % 65,44 58,65 80,63

DATALHAMENTO 
DAS CONTAS 66,72 53,77 76,14 75,72 74,41 -1,74 % 74,66 69,73 85,32

ACESSO À 
EMPRESA 64,94 54,61 73,40 73,74 72,13 -2,18 % 73,67 69,11 86,62

PONTUALIDADE NA 
PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS

62,27 50,68 69,59 72,87 73,10 0,31 % 73,47 68,35 85,34

FACILIDADE PARA 
CONTATAR A 
EMPRESA

60,69 52,24 70,92 67,36 65,06 -3,41 % 67,87 65,05 85,38

CORDIALIDADE NO 
ATENDIMENTO 67,04 57,43 77,02 78,11 74,88 -4,13 % 76,12 72,09 88,37

ACESSO FÁCIL AOS 
POSTOS DE RECEB. 
DE CONTA

73,43 60,92 77,26 81,42 80,23 -1,46 % 81,50 76,35 89,78

RESPOSTAS 
RÁPIDAS ÀS 
SOLICITAÇÕES DOS 
CLIENTES

61,26 51,77 72,21 68,96 67,39 -2,27 % 69,39 63,72 84,24

CONFIABILIDADE 
NOS SERVIÇOS 59,64 49,97 71,16 68,68 68,48 -0,29 % 70,82 65,80 82,98

FORNECIMENTO DE 
ENERGIA SEM 
INTERRUPÇÃO

60,57 51,43 70,69 69,14 70,91 2,57 % 71,59 67,97 82,00

FORNECIMENTO DE 
ENERGIA SEM 
VARIAR TENSÃO

60,31 47,96 68,96 69,74 71,10 1,96 % 72,32 67,66 82,67

AVISOS SOBRE 
CORTE POR FALTA 
DE PAGAMENTO

58,19 52,03 73,29 72,09 70,46 -2,27 % 72,03 65,63 82,61

CONFIABILIDADE 
DAS SOLUÇÕES 
DADAS

63,02 51,67 71,29 72,25 73,44 1,66 % 74,39 68,65 84,90

RAPIDEZ NA VOLTA 
DA ENERGIA APÓS 
INTERRUPÇÃO

59,38 49,48 71,85 65,75 65,72 -0,05 % 68,43 63,31 83,02

AVISOS SOBRE 
INTERRUPÇÃO PARA 
MANUTENÇÃO

56,35 47,24 70,86 63,10 59,25 -6,10 % 66,17 61,60 82,72

De forma geral a introdução do sistema 
CONVEX proporcionou um avanço 
significativo na obtenção de informações 
ampliando segurança e agilidade nos 
atendimentos. Exemplos incluem:

• Com a implantação do CONVEX 
ampliou-se a integração entre o sistema 
gerenciador de chamadas telefônicas, 
utilizada pelo teleatendimento da CEEE-D, 
e o Sistema Comercial (CS). Fluxos da 
URA (atendimento eletrônico) identificam 
a Unidade Consumidora (UC) do cliente 
e carrega as informações na tela do CS 
do tele atendente que irá realizar aquele 
atendimento. Além deste benefício, a 
URA ainda vocaliza o protocolo em que 
ficará registrado o atendimento. Com esta 
evolução eliminou-se a necessidade de 
ser vocalizado pelo tele atendente todos os 
protocolos.  A URA realiza procedimentos 
de identificação da UC e o empregado 
apenas confirma a UC que foi carregada 
no CS de forma totalmente automatizada. 
A automação trouxe agilidade para os 
registros das demandas, reduzindo o 
tempo necessário para o atendimento

• Ocorreu avanço significativo ao integrar a 
Agência Virtual (Site) direto com o sistema 
comercial. Nesta Agência Virtual (AV) 
são disponibilizados inúmeros serviços. 
O cliente ao inserir as informações 
na interface do site, estes dados de 
forma integrada inserem informações e 
serviços no sistema comercial, de forma 
automática e online. Ganhamos agilidade 
e poupamos trabalho de retaguarda 
que era necessário em plataforma de 

ANEXO 2. DETALHAMENTO DA 
IMPLEMENTAÇÃO DO CONVEX

atendimento web utilizada antes do 
CONVEX.

• Foram adicionados aos fluxos 
operacionais em campo a necessidade 
de anexar imagens fotográficas nos casos 
em que o atendimento não é concluído por 
deficiências técnicas. Quando consumidor 
entra em contato com a CEEED para 
questionar sobre serviço não realizado, 
os atendentes abrem a solicitação do 
serviço no sistema comercial e identificam 
dentro desta o registro fotográfico. Este 
elemento é essencial para dirimir dúvidas 
e evitar questionamentos quanto a visita 
realizada em campo para o atendimento 
técnico.



Quadro 3 – Ilustração da expansão dos serviços da Agência Virtual.  
Acesso para: Clientes do Grupo B; Clientes do Grupo A; Órgãos de Segurança e Hospitais
Conveniados.

ANEXO 3. DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS
DA AGÊNCIA VIRTUAL DA CEEE-D

ITEM ACESSO FUNÇÃO SERVIÇO

1
Segunda Via de Fatura 
em Aberto

Serviço
Permite consulta e impressão de segunda via das faturas 
pendentes de pagamento

2
Envio de Fatura por E-
mail

Serviço Permite cadastrar o envio das faturas por e-mail

3
Entrega Alternativa de 
Fatura Serviço Possibilita alterar o endereço de entrega das faturas

4
Pagamento no Home 
banking

Serviço
Permite pagamento através do home banking de 9 bancos 
conveniados

5 Data de Vencimento Serviço Altera a data de vencimento das faturas

6 Autoleitura Serviço
Possibilita ao cliente informar a leitura do medidor quando a 
instalação estiver em processo de faturamento.

7 Informações via SMS Serviço
Inclui ou remove do cadastro permissão para recebimento de 
informações via SMS

8 Religação Serviço Solicita religação por inadimplência do tipo Normal ou Urgente

9 Falta de Energia Serviço
Permite o registro de comunicações de emergência (falta de luz, 
fogo na rede, poste quebrado...)

10
Ressarcimento de Danos 
em Bens Elétricos

Serviço Registra reclamação de danos em bens elétricos

11
Desligamento da 
Unidade Consumidora

Serviço Desliga a unidade consumidora selecionada pelo cliente

12
Recibo de Quitação de 
Débitos

Serviço
Imprime a Declaração Anual de Quitação de Débitos (disponível 
nos faturamentos posteriores a maio/2010)

13 Contrato de Adesão Serviço Imprime a segunda via do Contrato de Prestação de Serviços

14 Galhos na Rede Serviço
Solicita pode de árvores plantadas em via pública, sob a rede 
elétrica, que possam apresentar riscos 

15 Lacrar Caixa de Medição Serviço
Solicita reposição de lacre da caixa de medição retirados pela 
CEEE ou por terceiros

16 Pedido de Ligação Serviço
Permite a solicitação de ligação de UC nova ou existente, 
incluindo o cadastro de novos clientes 

17 Troca de titularidade Serviço
Permite ao cliente solicitar a troca de Titularidade de UC para o 
seu nome.

18 Troca de Padrão Serviço
Permite ao cliente a solicitação de Aumento ou Diminuição de 
carga e o deslocamento da entrada de EE

19
Denunciar Furto de 
Energia

Serviço Denunciar ligação clandestina ou desvio de energia da medição.

20
Cadastro de Convênio 
Hospital Saudável

Serviço
Permite aos hospitais conveniados o cadastro de doações para 
de clientes CEEE para o seu convênio

21
Alteração de dados 
Cadastrais do Cliente

Serviço Permite a alteração de dados de cadastro de nossos clientes.

22
Cadastro de Acesso para 
Micro e Mini Geração

Serviço
Permite o cadastramento da opção de micro e mini geração de 
energia elétrica.

23
Cadastro de Contatos 
para UC

Serviço
Permite o cadastramento de contatos para UC, como terceiros 
ou representantes legais.

24 Simulação de Faturas Serviço
Permite a simulação de tarifas com base em faturamento para 
UCs do Grupo A.

25
Aditamento de Contrato 
de Fornecimento de 
Energia Elétrica

Serviço
Permite o ingresso de solicitações de aditamento de contrata 
especial para UCs do Grupo A

26
Distrato do Contrato de 
Fornecimento de Energia 
Elétrica

Serviço
Permite o distrato de contratos de fornecimento especial, para 
UCs do grupo A.

27
Opção pelo Faturamento 
no Grupo B

Serviço
Cadastro de optante por faturamento em BT para UCs do Grupo 
A.

28
Simular Modalidade 
Tarifária

Serviço
Permite a simulação para identificar a melhor tarifa para UCs do 
Grupo A.

29
Consulta Solicitações de 
Serviços Ingressadas

Consulta
Permite consulta às Solicitações de Serviços através do número 
da UC ou do Protocolo de Atendimento

30 Débitos do Cliente Consulta
Possibilita consulta, impressão de segunda via e pagamento dos 
débitos da UC

31 E-mail/SMS enviados Consulta
Proporciona acesso aos email's e SMS's enviados para a 
Unidade Consumidora

32 Data de Corte Consulta Consulta data prevista para suspensão do fornecimento

33
Indicadores de 
Continuidade DIC/FIC

Consulta Oferece consulta aos indicadores de continuidade DIC/FIC
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O BID possui larga experiencia na região 
da América Latina e Caribe (ALC) apoiando 
governos e empresas do setor elétrico e de 
energia em seus processos de modernização, 
investimentos, garantia de suprimento, e 
melhoria de serviços à população. O objetivo 
do Setor de Energia do BID é suportar os 
países da ALC aumentar o acesso a fontes de 
energia que sejam eficientes, sustentáveis, 
seguras e econômicas. Ao mesmo tempo, 
promovendo melhoria na qualidade de vida, 
promovendo competitividade, e crescimento 
econômico e desenvolvimento.

O Marco Setorial do Setor de Energia do BID 
está organizado em quatro linhas temáticas 
que foram estabelecidas a partir dos desafios 
do setor na região, e que estão relacionadas 
entre si, podendo variar de cada país (IADB 
[d]). Além destes quatro pilares do Marco 
Setorial, o Banco possui também temas 
que são multidisciplinares como o foco na 
diversidade, de igualdade de gênero, e de 
empoderamento das mulheres. Os quatro 
pilares do Marco Setorial do BID são:

(i) acesso à energia (lidando com os tópicos 
de cobertura, qualidade, confiabilidade e 
eficiência dos serviços de eletricidade e 
energia);

(ii) sustentabilidade energética (eficiência 
energética, energias renováveis, mitigação e 
adaptação ao câmbio climático);

(iii) segurança energética (infraestrutura 
energética e integração energética regional); 
e
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(iv) governança energética (instituições, 
regulamentação, políticas e informações).

Em seu primeiro pilar de acesso à energia, 
o Marco Setorial do Setor de Energia do 
BID identifica também as oportunidades 
de melhoria nos serviços de distribuição, 
considerando diversos estudos técnicos e o 
conhecimento interno do Banco em apoio aos 
países e suas empresas. Um estudo do BID 
em 2014 indicou que a região de ALC possui 
um dos maiores níveis de perdas técnicas 
e não-técnicas quando comparado a outras 
regiões (IADB, 2018b). 

No período entre 2007-2011, 17% da 
eletricidade produzida na região da ALC foi 
perdida na transmissão e distribuição. Este 
nível de perdas se compara internacionalmente 
com perdas entre 14-15%o em países de 
renda-baixa, de 13% em países de renda-
média, e entre 6-9% em países de renda-
alta. Mesmo quando comparado com outras 
regiões, a ALC possui na média um nível de 
perdas de 3 pontos percentuais maior do que 
a África. O estudo indica ainda que em 2012 
as perdas totais estimadas para a região da 
ALC foram de aproximadamente 100 TWh, 
representando um valor econômico entre 
US$11-17 bilhões na região, equivalente a 
0,3% do PIB. 

Um outro estudo com 250 distribuidoras 
de eletricidade em 26 países na região da 
ALC obteve conclusões semelhantes, que 
a região da ALC como um todo não obteve 
melhorias significativas nas perdas totais 
no setor de distribuição durante o período 
1995-2005 (Worldbank, 2008). Entretanto, 

apesar desta dificuldade, o mesmo estudo 
apresentou indicou que região evoluiu muito 
em outras quesitos, tais como uma melhora 
significativa de dez pontos percentuais na 
cobertura de eletricidade, uma melhoria 
na qualidade de serviços de mais de 40 
porcento (quase metade da frequência 
e duração das interrupções por conexão 
por ano), e a produtividade das empresas 
de distribuição (medida pelo número de 
conexões residenciais por empregado) mais 
do que dobrou. 

Diante destes fatos, nos últimos anos o BID 
vem trabalhando com vários governos e 
empresas do setor elétrico na melhoria de 
seus níveis de eficiência e de qualidade de 
serviços, já que ainda existe uma grande 
oportunidade de melhoria em todos os países 
da ALC. Este apoio inclui estudos de casos 
e de lições aprendidas que são normalmente 
publicadas como forma de compartilhar o 
conhecimento do Banco.
 



 A MELHORA
DA QUALIDADE

DO SERVIÇO ELÉTRICO:
A EXPERIÊNCIA DA CEEE NO RIO GRANDE DO SUL

AUGUSTO BONZI TEIXEIRA  |  ARTURO ALARCÓN


