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D
o ponto de vista econômico, ambiental, 
regulatório e político, as famílias são 
fundamentais para os mercados de energia, 
especialmente na América Latina e no Caribe. 

A região quadruplicou seu consumo de energia desde 1971. 
Esse crescimento está associado a um aumento sustentado da 
renda, bem como ao aumento da urbanização e ao acesso mais 
amplo a fontes de energia modernas. Como se espera que o 
crescimento da renda e a urbanização continuem, os países da 
região enfrentam o desafio de atender à crescente demanda por 
energia de maneira sustentável e acessível.

As famílias desempenham um papel fundamental na 
definição do consumo de energia e são de fundamental 
importância para os profissionais na concepção de políticas 
energéticas. Compreender o comportamento do consumo 
de energia das famílias é fundamental para o planejamento 
do fornecimento de energia a longo prazo e para a definição 
de políticas de preços de energia e subsídios. Ao mesmo 
tempo, em face de metas climáticas mais rígidas, melhorar o 
desempenho energético é uma prioridade central para a região.

Nesse contexto, e com o objetivo de ajudar a melhorar 
a eficácia das políticas energéticas, este livro se propõe a 
investigar uma questão fundamental: Como as famílias 
consomem energia? Com base em uma nova coleção de 
informações em nível de país e domicílio, o livro fornece 
uma análise distributiva abrangente do consumo e despesas 
de energia e distingue entre os combustíveis usados em 
casa e aqueles usados para o transporte privado.

Prefácio

A análise revela a crescente relevância dos serviços de 
energia no consumo das famílias e nas decisões de alocação de 
orçamento. O livro documenta a transição das famílias para um 
maior uso de combustíveis modernos, como eletricidade e gás. 
À medida que a renda aumentar nas próximas décadas, esses 
combustíveis se tornarão cada vez mais importantes e serão 
o principal componente da crescente demanda por energia. 
O aumento esperado na demanda por combustíveis para 
transporte é ainda mais pronunciado devido à motorização 
generalizada. Esses fatos ressaltam os desafios futuros em toda 
a região, decorrentes das necessidades domésticas de energia.

Da mesma forma, a energia surge como um dos principais 
componentes dos orçamentos domésticos, perdendo apenas 
para a alimentação. A análise por grupos de renda e por tipo 
de combustível também revela padrões de despesas distintos 
relevantes para os formuladores de políticas. Por exemplo, os 
segmentos de renda mais alta concentram a maior parte do gasto 
total de energia na região. Nas famílias no topo da distribuição 
de renda, os combustíveis para transportes representam o 
principal gasto de energia; enquanto para grupos de baixa 
renda com acesso a combustíveis modernos, a maior parte das 
despesas com energia é em eletricidade e gás. Junto com essas 
características de consumo de energia, o livro, por extensão, 
também documenta um pronunciado erro de alocação de 
subsídios de energia para grupos de renda mais alta.

Este livro descreve e analisa os desafios de energia no setor 
residencial e revela oportunidades significativas para ações e 
melhorias no futuro. Nosso objetivo é documentar a realidade 
energética da região para que as intervenções políticas sejam 
informadas por fatos empíricos como os aqui apresentados.
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F
ornecer acesso universal a fontes de energia 
é necessário para aumentar o bem-estar 
socioeconômico, mas a consequência disso é a maior 
emissão de gases do efeito estufa. Isso aponta para uma 

compensação entre as necessidades domésticas e a redução 
do impacto ambiental das atividades humanas. Portanto, 
compreender o consumo e as despesas de energia no setor 
doméstico é fundamental para a formulação de políticas 
energéticas em todo o mundo.

Na América Latina e no Caribe (ALC), as famílias são 
diretamente responsáveis por mais de 16% do consumo total 
de energia e por cerca de 25% do uso total de eletricidade.1 
Assim, o setor residencial desempenha um papel fundamental 
na formação do consumo de energia. Esses números 
refletem apenas o consumo doméstico e não incluem o uso 
de combustíveis líquidos no transporte privado – um dos 
principais componentes do consumo doméstico de energia.2 

À medida que os países da região se desenvolvem e o acesso 
a combustíveis modernos continua a se expandir, a ALC 
enfrenta o desafio de garantir um suprimento de energia 
confiável que seja ambientalmente saudável, sustentável e 
acessível nos próximos anos.

Junto com a duplicação da renda per capita na região, o 
consumo doméstico de eletricidade e gás combinados mais 
do que triplicou desde 1971. Esse crescimento é mais rápido 
do que o dos setores de transporte ou industrial e, portanto, 
tem implicações importantes para as políticas de preços, 

planejamento de investimentos e o projeto e avaliação de 
esquemas de subsídios – todos os quais são parte de uma 
política energética multidimensional.

Embora nos últimos anos tenha havido uma quantidade 
crescente de pesquisas direcionadas a informar as discussões 
de políticas públicas sobre esses tópicos, há uma necessidade 
de análises mais desagregadas e específicas ao contexto. Além 
disso, poucos estudos se concentram na ALC e menos ainda 
incluem perspectivas distributivas sobre o consumo de energia 
no nível doméstico. Este estudo procura preencher esta lacuna 
e responder a questões específicas sobre o comportamento 
familiar na região, a fim de informar a discussão sobre a 
política energética e ambiental e de fornecer uma plataforma 
para compreender os prováveis efeitos de intervenções 
alternativas nas famílias.

Com esse objetivo em mente, este livro examina o consumo 
de energia doméstica e as despesas na ALC, com foco na 
distribuição de tempo e renda. O livro também aborda várias 
questões relacionadas ao setor residencial da região. Quais são 
os vetores do consumo de energia doméstico? Como o consumo 
de energia residencial (e sua composição) evoluiu ao longo do 
tempo? Como o uso de energia respondeu às mudanças nos 
níveis de renda? Que parcela da renda familiar é gasta em energia? 
Quais combustíveis são responsáveis pelas despesas domésticas de 
energia? Quais têm sido as tendências na composição da energia 
doméstica e no custo da energia como uma parcela da renda 
total? Como as despesas com energia responderam às mudanças 

na receita? As respostas a essas perguntas fornecem uma extensa 
caracterização empírica do setor doméstico que deve ser do 
interesse dos formuladores de políticas.

Nesse contexto, o livro aborda o consumo de energia em 
termos reais (quantidade) e nominais (despesas), com base 
em uma nova coleção de conjuntos de dados disponíveis 
publicamente que incluem dados do país em nível nacional 
e domiciliar. Os dados agregados dos países vêm da Agência 
Internacional de Energia e incluem 22 países da ALC no 
período 1971–2013. Os dados das despesas familiares vêm das 
pesquisas domiciliares mais recentes com representatividade 
nacional, cobrindo mais de 200.000 famílias em 20 países 
da ALC. Os conjuntos de dados detalhados permitem 
distinguir os tipos de combustíveis usados nas residências 
daqueles usados no transporte privado. Ao longo deste livro, 
as referências aos combustíveis usados nas residências incluem 
eletricidade, gás natural e outras fontes não modernas, como 
lenha, querosene e carvão. Os combustíveis usados para o 
transporte privado de membros da família incluem gasolina, 
diesel, álcool, gás liquefeito de petróleo (GLP) e gás natural 
comprimido (GNV).

Este livro descreve algumas diretrizes gerais de políticas 
com base em uma caracterização cuidadosa do consumo e 
gastos de energia nas famílias da região sob uma estrutura 
consistente com a literatura e com as evidências sobre o que 
está sendo feito, o que funcionou e o que não funcionou. 
Desta forma, o objetivo é contribuir para um esforço conjunto 
para melhorar o funcionamento dos mercados de eletricidade 
no setor residencial e para facilitar o acesso das famílias a 
fontes de energia acessíveis, confiáveis e limpas.

Introdução

1. Cálculos dos autores com base em dados da Agência 

Internacional de Energia de 2013.

2. Veja Cashin e McGranahan (2006) e Advani et al. (2013) para os casos dos 

Estados Unidos e do Reino Unido, respectivamente.

O livro está dividido em quatro partes principais. 
A primeira parte apresenta uma visão geral das principais 
descobertas de todos os capítulos e fornece uma revisão da 
literatura sobre os tópicos abordados pelo livro. A segunda 
parte oferece uma perspectiva nacional do uso de energia 
residencial na região, incluindo tendências, o papel do 
desenvolvimento econômico e perfis de grupos de renda com 
os países como unidade de análise. A terceira parte apresenta 
uma perspectiva microeconômica sobre o uso de energia 
residencial com base em pesquisas de país, onde as famílias 
como tal são a unidade de estudo. Os tópicos principais 
nesta parte do livro são o uso de energia e gastos domésticos. 
A parte final concentra-se na política energética da região: 
preços, subsídios, conservação e eficiência energética. Alguns 
dos tópicos abrangentes tocados no livro incluem uma visão 
geral da composição do consumo de energia residencial para 
o período entre 1971 e 2013; a relação entre o crescimento 
da renda per capita e o consumo de energia (residencial e 
outros setores econômicos); padrões de gastos domésticos 
de energia por grupo de renda e em locais urbanos e rurais 
(com implicações para subsídios de energia); e análises 
microeconométricas da relação entre a renda familiar,  
o uso de energia e as participações no gasto de energia.
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Consumo 
doméstico 
de energia 

Parte I
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Capítulo 1
Energia para famílias:  
Resumo e recomendações

N
a América Latina e Caribe (ALC), a demanda 
doméstica desempenha um papel fundamental na 
formação de consumo de energia agregada. Por 
exemplo, o consumo doméstico de eletricidade e 

gás mais do que triplicou desde 1971, ultrapassando os setores 
de alto consumo de energia, como transporte e indústria. 
No entanto, o interesse das famílias da ALC em termos de 
energia vai além dessa demanda crescente. A formulação de 
políticas de energia pelos governos tem o setor residencial como 
uma prioridade-chave, principalmente devido a questões de 
acessibilidade. Na verdade, isso é particularmente verdadeiro 
na ALC, onde definir os preços corretos da energia continua 
sendo um desafio político e técnico. Ao mesmo tempo, os 
mercados de energia, principalmente o setor elétrico, enfrentam 
desenvolvimentos tecnológicos significativos que vão ampliar 
a urgência de enfrentar esses desafios e, talvez mais importante, 
colocar as famílias no centro das discussões em um futuro 
próximo, tanto no âmbito regulatório e esferas de negócios. 

Com isso em mente, compreender o consumo e as 
despesas domésticas de energia é um insumo fundamental 
para a formulação e implementação de uma política energética 
eficaz, com implicações para a política fiscal e ambiental. 
Uma complexidade sobre a demanda de energia doméstica é 
a interação entre os determinantes do consumo de energia. 
Na linha de frente está a renda, mas a renda, por sua vez, 
determina e também é determinada pelo crescimento 
populacional, urbanização, expansão da classe média, preços 
da energia, eficiência energética e até mesmo políticas de 
temperatura e conservação.

Este livro examina o consumo e as despesas de energia das 
famílias na ALC, com foco particular nas variações ao longo 
do tempo e entre os diferentes níveis de distribuição de renda. 
A análise é baseada em uma coleção única de conjuntos de 
dados representativos nacionalmente que distinguem entre 
o uso de combustível “em casa” e “transporte”. Os primeiros 
combustíveis também são chamados de energia residencial ou 
combustíveis domésticos, dos quais existem três categorias: 
moderno (eletricidade e gás), transitório (querosene, diesel e 
carvão) e tradicional (biomassa). 

As seções a seguir descrevem as principais lições do livro.

Consumo residencial de energia

Na ALC, o setor doméstico está passando por uma transição 
acentuada para fontes de energia modernas. À medida que a 
renda aumenta e o acesso a essas fontes de energia melhora, as 
famílias estão, correspondentemente, aumentando seu consumo 
de eletricidade, gás natural e combustíveis para transportes. Com 
isso, a região se encontra em um estágio de desenvolvimento em 
que é altamente dependente desses combustíveis para um caminho 
sustentado de progresso econômico. Nas próximas décadas, à 
medida que os países da região continuarem a ascender na escada 
do desenvolvimento, o setor doméstico deverá se tornar um ator 
central no crescimento da demanda de energia. Os pontos críticos 
em relação ao consumo de energia residencial incluem o seguinte:

 r O crescimento da energia residencial tem sido 
sustentado pela utilização de fontes de energia modernas 
(eletricidade e gás doméstico), alterando a composição 
do consumo de energia. Entre 1971 e 2013, o setor 

residencial aumentou seu consumo agregado de energia 
em 70 por cento, impulsionado principalmente pelo 
crescimento das fontes de energia modernas. O consumo 
de eletricidade e gás cresceu mais de 300% nesse período. 
A composição do consumo de energia residencial passou 
de 80% dos combustíveis tradicionais e transitórios em 
1971 para 40% em 2013, enquanto a participação do gás e 
eletricidade aumentou de 20 para 60% do total.

 r A maior parte do crescimento do consumo moderno de 
energia ocorreu em países de renda mais alta, enquanto 
as famílias em países de renda mais baixa continuam 
dependentes de combustíveis tradicionais e de transição. 
Nos países de renda alta e média da ALC, o consumo 
de eletricidade e gás natural aumentou juntamente com 
reduções sustentadas no uso de combustíveis tradicionais 
e de transição. Embora o uso proporcional desses últimos 
combustíveis “sujos” também esteja diminuindo em 
países de baixa renda, eles ainda representam até 80% do 
consumo total de energia residencial. Em contraste, o uso 
moderno de combustível em países de alta renda representa 
cerca de 80% do consumo total de energia residencial.

 r O gás doméstico e a lenha são os dois principais 
combustíveis usados nas famílias da ALC. O gás doméstico 
é usado por 80% dos lares da ALC, enquanto os 20% 
restantes dependem de combustíveis menos eficientes e 
mais sujos. No entanto, o consumo de combustíveis sujos 
para cozinhar concentra-se principalmente nas áreas rurais, 
onde mais de 50% das famílias dependem da biomassa e, 

em menor grau, do querosene. A localização geográfica e a 
renda combinam-se para pintar um quadro mais dramático: 
a proporção de famílias rurais que usam combustíveis 
tradicionais ou de transição varia de mais de 70 por cento 
no quintil de renda mais baixa nas áreas rurais a cerca de 
1 por cento no quintil de renda urbana mais alta. Conclui-se 
que, à medida que os combustíveis modernos se tornam 
mais facilmente disponíveis e a renda aumenta, as famílias 
substituem os combustíveis tradicionais por fontes de energia 
mais eficientes e limpas. À medida que a região da ALC 
subiu na escada energética, a mudança para eletricidade e 
gás, que são mais limpos e eficientes para cozinhar, iluminar 
e aquecer, fez com que os níveis de consumo de energia per 
capita permanecessem estáveis nas últimas quatro décadas, 
com ganhos de eficiência compensando maior consumo.

 r Resulta do exposto que facilitar o acesso a um portfólio 
diversificado de energia aumenta a eficiência energética. 
A lenha é um combustível ineficiente e altamente 
poluente que prejudica principalmente as famílias de 
baixa renda. Além disso, a lenha representa não apenas 
uma etapa ineficiente de uso de energia, mas também um 
combustível utilizado principalmente por falta de opções 
de diversificação. Ter acesso a uma gama diversificada de 
fontes de combustível modernas promove a eficiência 
no uso de energia, mas ter acesso, por exemplo, apenas à 
eletricidade e não ao gás, pode levar ao consumo excessivo 
de um combustível devido à eficiência relativamente baixa 
do equipamento de aquecimento baseado em eletricidade.
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 r Os combustíveis para transporte são um dos principais 
componentes do consumo doméstico de energia. O setor 
de transporte representa aproximadamente um terço do 
consumo total de energia na ALC. Embora os números 
desagregados das famílias não estejam disponíveis, o 
consumo de combustível aumenta significativamente 
com a renda familiar devido à maior propriedade de 
veículos privados e à demanda por transporte público para 
deslocamento em ambientes urbanos. Por exemplo, no 
México e no Peru, a propriedade de veículos motorizados 
privados aumentou significativamente em todos os grupos 
de renda desde meados da década de 1990. A propriedade 
de veículos no quintil de renda mais baixa aumentou de 
4 para 13 por cento no México e de 2 para 8 por cento no 
Peru entre meados da década de 1990 e 2014.

 r Uma duplicação da renda per capita se traduziria em um 
aumento de 50% no consumo per capita de combustíveis 
modernos no setor residencial. Apesar das variações nas 
elasticidades da renda de energia entre os países e dentro dos 
países entre grupos de renda e setores econômicos, a ALC 
está em um estágio de desenvolvimento impulsionado por 
combustíveis modernos, e onde as condições econômicas 
domésticas têm efeitos colaterais sobre o transporte, 
a indústria e o comércio. No caso dos combustíveis 
domésticos, a elasticidade de renda da eletricidade e do gás 
natural tende a diminuir à medida que a renda aumenta. 
Devido a mudanças estruturais decorrentes do processo 
de desenvolvimento (por exemplo, migração rural para 
urbana), a elasticidade de renda dos combustíveis para 
transporte aumenta com a renda per capita.

 r Os padrões observados no consumo de energia residencial 
na ALC seguem o caminho de desenvolvimento de outras 
regiões. À medida que as economias da ALC crescem, 
também crescem suas necessidades de energia moderna, 
o que levanta questões de confiabilidade, acessibilidade e 

sustentabilidade. O planejamento da infraestrutura energética 
deve ser informado por previsões sobre a composição das 
demandas de energia, com foco na eletricidade e no gás 
natural ao longo da escalada da escada energética.

Gastos domésticos de energia

Ao documentar os padrões de consumo de energia entre grupos 
de renda, este livro também enfatiza os efeitos distributivos 
das políticas de energia. A análise mostra o papel crucial da 
renda na definição do consumo de energia das famílias. Os 
produtos energéticos emergem como componentes essenciais 
do orçamento familiar, representando a segunda categoria de 
despesas mais importante depois dos alimentos, embora com 
distinções importantes entre os grupos de renda. Embora 
a parcela das despesas com energia no orçamento familiar 
anual varie entre 7 e 9 por cento entre os grupos de renda, sua 
composição muda significativamente à medida que as famílias 
ficam mais ricas. As famílias no quintil de renda mais baixa 
alocam 85% de seus gastos com energia para combustíveis 
domésticos. À medida que a renda aumenta, as despesas com 
combustíveis para transporte aumentam a ponto de se tornarem 
os maiores gastos com energia, representando 65% das despesas 
com energia no quantil de renda mais alta.

Essa mudança na composição tem um impacto 
considerável no nível agregado, já que os combustíveis para 
transporte representam 50% do gasto energético regional, 
seguidos por eletricidade (34%) e gás (15%). As despesas com 
energia também estão significativamente concentradas nas 
famílias mais ricas, particularmente no caso dos combustíveis 
para transporte – o quarto e o quinto quintis (as famílias 
mais ricas com 40%) respondem por cerca de 80% do gasto 
agregado com esses combustíveis. No geral, isso indica que os 
combustíveis para o transporte privado se comportam como 
um bem de luxo, para o qual as despesas aumentam mais 
proporcionalmente do que a renda familiar. 

Já os combustíveis domésticos modernos – eletricidade e 
gás – apresentam características de necessidade econômica. 

Seu consumo é determinado principalmente pelo acesso à fonte 
de energia, mas a absorção real depende, em última análise, da 
capacidade da família de pagar pelos serviços. Os problemas de 
acessibilidade concentram-se em grupos de baixa renda e em países 
altamente dependentes de importações de energia. No quintil de 
renda mais pobre, os combustíveis domésticos representam cerca 
de 8% do orçamento familiar, uma parcela que diminui à medida 
que se passa para o lado mais rico da distribuição de renda, embora 
o consumo aumente significativamente com a renda. Como 
importadores líquidos de energia, a maioria dos países do Caribe 
e o Uruguai excede amplamente essa média, indicando sua maior 
vulnerabilidade a choques nos preços domésticos de energia. 
Também há uma variação notória entre as famílias mais pobres 
nas áreas rurais e urbanas, o que cria dificuldades em direcionar 
adequadamente as famílias mais vulneráveis. Por essas razões, o 
equilíbrio entre acessibilidade e garantia de recuperação de custos 
é uma das principais preocupações para a formulação de políticas 
voltadas para a facilitação do consumo equitativo de energia 
mais limpa e eficiente. Os pontos críticos em relação às despesas 
domésticas de energia incluem o seguinte:

 r as despesas com energia constituem o segundo item 
orçamentário mais importante depois dos alimentos para 
todos os grupos de renda nos países da ALC. Em média, 
entre os países, as famílias alocam cerca de 8% de seus 
gastos anuais em energia, incluindo combustíveis usados 
dentro de casa e combustíveis usados para transporte 
privado. Essa parcela permanece praticamente estável em 
toda a distribuição de renda, desde os consumidores mais 
pobres (8,9%) até os grupos de renda mais alta (7,4%). 
No entanto, a participação média de energia varia por 
país, indo de 3,4% no Equador a 17% nas Bahamas. Em 
países onde os preços da eletricidade são relativamente 
mais altos (Barbados, Chile, Jamaica, Bahamas e Uruguai), 
as despesas com eletricidade e sua participação nos 
orçamentos familiares são significativos, refletindo a 
vulnerabilidade dos orçamentos familiares aos preços 

da energia. Esses números não incluem as despesas das 
famílias com transporte público, uma fonte relevante de 
demanda indireta por combustíveis líquidos, com uma 
média de 3,6 por cento do orçamento familiar total.

 r A composição das despesas com energia, no entanto, é 
marcadamente diferente entre os grupos de renda. Os 
combustíveis domésticos representam a maior parte das 
despesas com energia dos grupos mais pobres. A parcela 
de gastos com energia diminui com a renda familiar e se 
mantém na eletricidade, gás e outros combustíveis usados 
no local de residência. Para o consumo residencial, a parcela 
de gastos com energia varia de aproximadamente 7,8% 
para o quintil de renda inferior a cerca de 3% para o quintil 
superior. Por outro lado, a participação dos combustíveis 
para transporte aumenta de 1,3% no primeiro quintil (mais 
pobre) para 4,9% no quinto quintil (mais rico), para o qual é 
responsável pela maior parte das despesas com energia. Esses 
números mostram o duplo papel das fontes de energia como 
bens inferiores e normais: os combustíveis sólidos e líquidos 
são substituídos por combustíveis modernos, desde que a 
renda o permita; e os combustíveis para transporte acabam 
se comportando como bens de luxo entre os grupos de 
renda mais alta. A contrapartida desse comportamento de 
demanda é análoga à alimentação como bem de subsistência 
e ao lazer como bem de luxo.

 r O efeito distributivo das mudanças nos preços da energia 
depende do tipo de combustível e do grupo de renda. 
Um aumento de 10% no preço das fontes de energia 
domésticas modernas (eletricidade e gás natural) se 
traduziria em um aumento de 0,74% no custo de vida das 
famílias mais pobres; em contraste com um aumento de 
0,3% no custo de vida para o grupo de renda mais alta. Por 
outro lado, um aumento de 10% nos preços da gasolina se 
traduziria em aumentos de despesas equivalentes a 0,1% 
no grupo de renda mais baixa e 0,44% no grupo de renda 
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mais alta. Os aumentos nos preços da gasolina afetam 
desproporcionalmente as famílias mais ricas, enquanto os 
aumentos nos preços da eletricidade e do gás doméstico 
afetam desproporcionalmente as famílias mais pobres.

 r Em termos absolutos, as despesas médias de energia 
doméstica na ALC estão em torno de US$ 1.000 por 
ano a preços de 2014. No entanto, há uma variação 
significativa na média anual de gastos com energia nos 
países da ALC, variando de cerca de US$ 330 na Bolívia a 
US$ 4.800 nas Bahamas. Os dois principais componentes 
das despesas com energia são combustíveis para transporte 
(50%) e eletricidade (34%), enquanto a parcela do gás 
(15%) varia consideravelmente entre os países. As despesas 
com energia também variam significativamente com base 
nos níveis de renda, variando de cerca de US$ 400 por ano 
no quintil mais pobre a US$ 1.900 por ano no quintil mais 
rico em nível regional. Além das diferenças entre os países, 
também há uma variação considerável entre os quintis de 
renda. Há maior assimetria e dispersão das parcelas do 
gasto de energia na parte inferior do que na parte superior 
da distribuição de renda. No primeiro quintil, 1 em cada 
10 famílias gasta mais de 24% de seu orçamento em 
energia, indicando um problema extremo de acessibilidade. 
Em contraste, no quintil superior, 75 por cento de todas 
as famílias têm parcelas do orçamento de energia na faixa 
estreita de 1 a 3,6 por cento da renda familiar.

 r Em termos agregados, os 20% mais ricos das famílias 
respondem por mais de 40% das despesas totais de 
energia no setor doméstico. Na outra ponta da distribuição 
de renda, os 20% mais pobres da população respondem 
por cerca de 8% das despesas totais com energia. Em 
termos de composição, 64% das despesas regionais com 
energia do grupo mais rico vão para combustíveis para 

transporte, enquanto as despesas com fontes de energia 
domésticas representam a maior parcela do grupo de renda 
mais pobre, 76%.

 r A gasolina é responsável por mais de 80% das despesas com 
combustíveis para transporte e representa os maiores gastos 
das famílias com transporte privado. Por grupo de renda, 
cerca de 79% das despesas regionais com gasolina estão 
concentrados nos dois quintis superiores, enquanto o quintil 
inferior representa menos de 2% das despesas com gasolina.

 r As características distributivas do consumo e das despesas 
indicam que as condições não são adequadas para 
programas de subsídio progressivo para combustíveis 
para transporte. Além dos padrões mostrados neste 
estudo, evidências recentes apontaram para desvios 
significativos de subsídios aos combustíveis para 
transporte, de modo que eles beneficiam principalmente 
os grupos de renda mais alta. Além disso, dado o tamanho 
das despesas com transporte, programas de subsídios 
mal direcionados podem se traduzir em cargas fiscais 
significativas e injustificadas para o estado, gerar distorções 
de preços e causar graves prejuízos financeiros ao setor de 
energia. No médio e longo prazo, essas condições reduzem 
o investimento e levam a sistemas de energia ineficientes e 
subdesenvolvidos, que não têm capacidade para fornecer 
serviços de energia de qualidade.

 r À medida que a renda cresceu, tanto as despesas quanto 
o consumo de combustíveis modernos aumentaram em 
todos os grupos de renda. Na análise do México e do Peru, 
aumentos no consumo e gasto de energia das famílias 
ocorreram em todos os grupos de renda. Em ambos os 
países, a tendência de aumento nas despesas com energia 
tem sido acompanhada por um maior uso de combustíveis 

para transporte entre todos os grupos de renda, sugerindo 
um aumento na demanda por combustíveis fósseis no 
setor doméstico.

 r Há espaço substancial para melhoria da eficiência 
energética no setor doméstico. Políticas e programas de 
eficiência energética precisam de apoio institucional e 
financeiro de longo prazo. A superação das barreiras à 
difusão da eficiência energética no setor residencial pode 
precisar de um apoio político inabalável para fortalecer 
essas iniciativas. 

 r O desenho de intervenções de eficiência energética precisa 
incorporar a resposta comportamental do consumidor à 
política. Por exemplo, as dimensões inter-relacionadas a 
serem consideradas incluem (1) participação em programas 
de eficiência energética, (2) subsídios otimizados e (3) a 
necessidade de economia de energia estimada para dar 
conta da resposta comportamental das famílias a um 
novo ambiente. Atualmente, a participação da família 
é incentivada principalmente por meio de subsídios, 
mas pode haver maneiras menos caras de incentivar a 
participação, incluindo “estímulos” (ou seja, para reduzir 
problemas de desatenção ou como uma ferramenta de 
persuasão moral) ou linhas de financiamento específicas 
ou garantias direcionadas aos beneficiários-alvo. Mesmo 
que os subsídios sejam necessários, o montante adequado 
do subsídio necessário para atingir níveis de participação 
com boa relação custo-benefício precisa ser avaliado. Para 
o México, Davis et al. (2014) mostram que a maioria das 
famílias teria participado mesmo com valores de subsídio 
muito mais baixos. Finalmente, a economia de energia com 
subsídios é geralmente menor do que o esperado porque 
as estimativas são baseadas, na maioria dos casos, em uma 
abordagem rígida ex ante. A fim de projetar programas 
melhores, as lições precisam ser aprendidas com os 
resultados empíricos dos pilotos e experiências anteriores. 

Assim, é fundamental investigar os principais vetores por 
trás dos desvios da economia de energia para corrigir as 
políticas de eficiência energética.

Recomendações de política

As regularidades empíricas descobertas neste livro têm 
implicações importantes para atender às necessidades de 
energia da população da ALC. Quatro amplas dimensões inter-
relacionadas nas quais a região precisará dar atenção especial 
são descritas abaixo. No entanto, o princípio orientador deve 
ser o de levar em conta as circunstâncias específicas de cada 
país, região ou governo em termos de organização e cultura, e 
adaptar as políticas com base nessas peculiaridades. O desenho 
da política deve levar em consideração as seguintes dimensões 
para ser eficaz:

1. Gerenciando a transição de energia: Espera-se que as 
tendências de urbanização e o aumento da classe média 
aumentem significativamente a demanda doméstica por 
eletricidade, gás doméstico (ou seja, gás natural e GLP) 
e combustíveis para transporte. Atender a essa demanda 
incremental exigirá um planejamento de longo prazo dos 
investimentos no fornecimento de energia. Em um cenário 
habitual de negócios, atingir o nível de desenvolvimento 
econômico dos países membros da Organização para 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), 
exigiria uma expansão na produção anual de energia 
moderna na região equivalente ao consumo total de 
energia do Brasil (a partir de 2013) exclusivamente para 
atender à demanda agregada adicional de energia do setor 
residencial. A composição do uso moderno de energia 
também deverá mudar no sentido de uma maior demanda 
por gás natural e combustíveis de transporte. Esses 
números apontam para o setor de energia subinvestido 
de hoje, destacando a necessidade de um planejamento 
energético integrado de longo prazo que deve incluir 
todos os subsetores de energia e atender às demandas de 
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todos os setores econômicos. Melhorar a produtividade 
da infraestrutura energética, aprofundar a integração 
energética regional e diversificar a matriz energética são 
estratégias importantes para reduzir o impacto ambiental 
e os custos financeiros dos investimentos necessários. 

2. Melhorar as políticas de preços: Juntamente com a 
acessibilidade econômica e a recuperação de custos, 
a minimização das distorções de preços constitui um 
elemento-chave para evitar o consumo excessivo de 
energia e fornece incentivos para aumentar a eficiência 
energética e as práticas de conservação nas residências. 
Encontrar um equilíbrio adequado entre essas áreas será 
mais difícil em países onde os mercados de energia estão 
sujeitos à interferência política e à gestão ineficiente das 
dotações naturais. Portanto, é necessário dar mais atenção 
ao reforço da capacidade institucional e à independência 
do setor de energia, a fim de facilitar a formulação 
tecnicamente sólida dos preços da energia.  
 
Estabelecer os preços corretos também requer uma melhor 
compreensão do comportamento do consumo de energia 
doméstico. Esta é uma área em que mais pesquisas são 
essenciais e melhores dados são uma entrada necessária. 
Com efeito, as informações sobre as quantidades de 
energia consumidas pelas famílias são escassas, o que 
restringe severamente a compreensão de como as famílias 
respondem a diferentes ambientes ou políticas. As medidas 
relacionadas para melhorar a disponibilidade de dados 
incluem o fortalecimento da expansão da medição de 
eletricidade e gás e a implementação de sistemas para 
aquisição e controle de registros de consumo. Além 
de fornecer informações essenciais para as políticas de 
precificação de energia, essas medidas contribuem para 
reduzir as perdas de energia e melhorar a tomada de 
decisão nas concessionárias. 

3. Melhorar os esquemas de subsídios: Há espaço para 
melhorias significativas na maioria dos países da ALC, 
dada a presença de subsídios na maioria dos subsetores 
de energia, implícita ou explicitamente. Uma quantidade 
crescente de evidências sugere que os subsídios são mal 
direcionados, com filtrações consideráveis, para grupos 
de renda mais ricos, representando uma carga fiscal 
pesada. Este é particularmente o caso dos combustíveis 
para transporte, onde o quintil mais rico captura mais de 
40 por cento dos benefícios dos subsídios (contabilizando 
benefícios diretos e indiretos), com base na distribuição 
observada do gasto de energia. De acordo com as 
características distributivas apresentadas neste livro, 
nenhum esquema de subsídio atual para combustíveis 
de transporte tem propriedades progressivas desejáveis 
para o setor doméstico. 
 
Além disso, o peso dos combustíveis para transporte 
nos orçamentos familiares está aumentando em todos 
os grupos de renda ao longo do tempo. Essa tendência, 
fortemente associada à maior propriedade de veículos 
automotores particulares, indica uma forte motorização 
das cidades da ALC. O cenário atual de preços baixos do 
petróleo representa uma oportunidade para reduzir ou 
remover os subsídios aos combustíveis para o transporte 
privado. Como um passo adiante, a tributação do carbono 
pode ser avaliada como um instrumento de política 
energética com potenciais impactos intersetoriais no 
planejamento da cidade, receitas fiscais e redução das 
emissões de gases de efeito estufa.  
 
No entanto, um fator fundamental subjacente a qualquer 
consideração de subsídio é uma diferenciação nítida entre 
a política e os aspectos políticos dos subsídios à energia. 
Para que os subsídios à energia funcionem, os países 
devem dissociar os objetivos políticos dos legítimos e 

permitir que os programas de subsídios sejam elaborados 
e administrados com base em fundamentos técnicos.

4. Eficiência energética e políticas de conservação: As 
medidas adequadas de eficiência e conservação de 
energia podem contribuir significativamente para 
moldar os padrões de consumo, atenuando a pressão 
do crescimento da demanda de energia nos países 
em desenvolvimento, reduzindo as necessidades 
de investimento futuro e, por sua vez, colocando a 
região em um caminho de consumo de energia mais 
sustentável. Isso exige políticas que acelerem as melhorias 
tecnológicas para fechar a lacuna de eficiência energética 
em relação aos países desenvolvidos. As áreas onde as 
políticas de eficiência demonstraram um efeito líquido 
positivo na redução do uso de energia são os códigos 
de construção de edifícios que estabelecem padrões de 
eficiência para aquecimento de água, bombas de calor, 
ar-condicionado, iluminação permanente e isolamento 
residencial. Essas medidas tendem a se traduzir em 
economia de energia doméstica e consequente redução 
nas despesas com energia, o que tem um impacto relativo 
maior nas famílias mais pobres do que nas mais ricas.

Um dos principais desafios restantes é facilitar o acesso 
a preços acessíveis a fontes de energia domésticas mais 
limpas e eficientes, principalmente combustíveis para 
cozinhar. Embora o consumo de combustíveis tradicionais 
tenha diminuído consistentemente na ALC e esteja 
sendo substituído por combustíveis modernos, o ritmo de 
substituição tem sido significativamente mais lento nos 
países de baixa renda, especialmente nas áreas do Caribe e 
dos Andes. Esses países ainda dependem amplamente de 
biomassa, que constitui cerca de 80% do consumo total 
de energia residencial, principalmente para cozinhar em 
áreas rurais onde os combustíveis modernos não estão 

disponíveis. Em termos da taxa de absorção de combustíveis 
para cozinhar, a lenha representa a principal fonte de 
energia para mais de 60 por cento das famílias rurais. 
Portanto, facilitar o acesso à eletricidade, fornecer gás 
doméstico a preços acessíveis e fogões de cozinha eficientes 
constituiria uma política energética proativa com potencial 
considerável para beneficiar os grupos de renda mais baixa.

As descobertas deste livro não podem ser generalizadas 
para outros setores (isto é, indústria, transporte, agricultura). 
Os custos de energia podem ter efeitos sobre a competitividade 
e produtividade das empresas, estabelecendo maiores desafios 
de políticas para reconfigurar subsídios e tributação de 
carbono. Assim, pesquisas complementares sobre os padrões 
de consumo e gasto de energia em outros setores econômicos 
são necessárias para fornecer uma avaliação holística destinada 
a informar as políticas energéticas atuais e futuras.
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A exposição das famílias 
pobres ao aumento dos 
preços da eletricidade é tal 
que um aumento de 

no custo da 
eletricidade

10%

1%
mais cara.

tornaria a vida 
delas quase
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N
o mundo de hoje, a maioria das atividades requer 
o uso de combustíveis modernos. Iluminação, 
aquecimento, refrigeração, cozinha e transporte 
exemplificam algumas das necessidades essenciais 

de energia doméstica, e atendê-las requer um fornecimento 
confiável e acessível de fontes de energia modernas. Os fatores 
que determinam o consumo de energia são variados e altamente 
inter-relacionados e, portanto, requerem um exame completo 
para compreender e informar o projeto de políticas energéticas 
eficazes. Este capítulo analisa parte da literatura existente sobre 
o consumo de energia e despesas domésticas para fornecer uma 
perspectiva vantajosa para o restante do livro.

Como ponto de partida, os determinantes do consumo de 
energia podem ser agrupados em fatores impulsionados pela 
demanda (renda, preços, hábitos, crescimento populacional, 
etc.); fatores impulsionados pela oferta (melhorias na 
eficiência energética, clima, descoberta de novas fontes de 
energia, etc.); e políticas públicas (como impostos, subsídios 
e regulamentações ambientais). A literatura aponta a renda 
familiar, os preços da energia, a eficiência energética, a 
temperatura e as políticas de conservação como os principais 
determinantes do consumo e gastos de energia. Entre eles, 
a receita tem um papel proeminente na determinação da 
demanda e composição energética. Ao mesmo tempo, a 
receita também determina a resposta da demanda a outros 
vetores, como mudanças nos preços de energia ou adoção de 
tecnologias mais eficientes. 

O foco da revisão da literatura concentra-se em estudos 
empíricos de consumo doméstico de energia e nas áreas de 

eficiência energética, conservação e mudança climática. O 
maior corpo de pesquisa que decorre desses diferentes campos 
enfatiza as oportunidades e os desafios relacionados a essas 
dimensões. A avaliação apresentada aqui, no entanto, está 
confinada a uma seleção de literatura empírica que se relaciona 
com o objetivo do livro e se ajusta aos dados disponíveis para a 
região da América Latina e do Caribe.

Que tipo de energia as famílias consomem?

O escopo do presente estudo abrange todas as fontes de energia 
utilizadas pelo domicílio, incluindo o uso residencial de energia 
e combustíveis para o transporte privado de membros da 
família. O uso de energia residencial se refere a todas as moedas 
de energia (por exemplo, eletricidade, gás) e fontes de energia 
(por exemplo, carvão, lenha) usadas para fornecer serviços 
essenciais de energia dentro da residência, como aquecimento 
ambiente, aquecimento doméstico de água, iluminação, 
cozinha, etc. Os combustíveis para transporte privado incluem 
todos os combustíveis usados (por exemplo, gasolinas, diesel, 
gás liquefeito de petróleo) para a movimentação de membros da 
família em veículos motorizados. A abordagem usada ao longo 
dos capítulos é baseada no uso final de energia, levando em 
consideração a energia que pode ser prontamente usada pelos 
consumidores para atender às suas necessidades de energia.1 
Essa abordagem é preferida porque reflete de perto a demanda 
efetiva de energia das famílias.

Pobreza de energia e acessibilidade de energia 

A pobreza energética tem se mostrado um desafio persistente, 
mesmo em países desenvolvidos. O enfoque no uso final de 
energia no setor doméstico é fundamental para o planejamento 
de longo prazo e, ao mesmo tempo, útil para informar políticas 
orientadas a garantir que as necessidades básicas de energia 
sejam satisfeitas em termos de quantidade e qualidade. No 
entanto, definir a pobreza energética é um desafio porque 
requer a identificação de um limite de consumo de energia. 
Esses níveis mínimos de consumo básico são difíceis de 
identificar, pois dependem de uma variedade de fatores 
econômicos e não econômicos que não apenas tendem a ser 
amplamente heterogêneos entre a população, mas também 
tendem a mudar ao longo do tempo devido aos avanços 
tecnológicos e ao progresso socioeconômico.

Portanto, não é surpreendente que estudos anteriores 
tenham obtido uma ampla gama de estimativas para linhas de 
pobreza energética para diferentes combustíveis. Esses estudos 
tendem a se concentrar na energia moderna, principalmente no 
que se refere à eletricidade e ao gás. No entanto, considerando a 
dificuldade técnica de obter dados totalmente precisos, outras 
abordagens evoluíram a partir de medições preexistentes da 
pobreza. Por exemplo, Foster, Tre e Wodon (2000) definem 
uma linha de pobreza de combustível nominal como o consumo 
médio de energia de todas as famílias cujo nível de gasto de 
consumo per capita geral cai dentro de uma faixa de mais ou 
menos 10 por cento da linha de pobreza de gasto oficial.

No caso da eletricidade, a Tabela 2.1 mostra algumas 
estimativas das necessidades mínimas de energia que variam 

entre cerca de 25 kWh/mês a 105 kWh/mês per capita. No 
caso do consumo mínimo de gás liquefeito de petróleo (GLP), 
os cálculos são escassos, embora algumas estimativas apontem 
entre 40 e 100 quilos de óleo equivalente (KGOE) por ano. 
Essas estimativas são calculadas principalmente em termos de 
energia ou serviços de energia, como aquecimento, cozinha ou 
iluminação. Embora as necessidades de energia mudem junto 
com uma variedade de fatores (por exemplo, temperatura, 
preferências familiares), as estimativas de alcance na literatura 
fornecem uma referência para determinar a pobreza energética.

Um conceito relacionado é o de acessibilidade energética, 
que se refere à capacidade de uma família de pagar pelos 
serviços de energia. Este conceito também é conhecido como 
pobreza energética monetária e, dada a relativa facilidade de 
cálculo, tem sido amplamente utilizado para aproximar os 
níveis de pobreza energética e vulnerabilidade.

Vetores do consumo de energia residencial: o que 

nós sabemos?

Apesar da relevância do uso de energia em casa e do grande 
número de estudos, há um consenso geral de que ainda há 
muito a entender sobre o processo de transição de energia em 
casa. Isso representa uma fraqueza na formulação de políticas 
e estratégias de intervenção significativas (Kowsari e Zerriffi 
2011; Farsi et al. 2007; Pachauri 2007). A seguir, um breve 
resumo das conclusões sobre alguns dos principais vetores 
explorados na literatura de economia de energia, servindo 
como blocos de construção sobre os quais os próximos 
capítulos e seções examinarão a experiência latino-americana. 

Capítulo 2
Uma estrutura conceitual 
para o consumo doméstico 
de energia

1. Consulte http://energyeducation.ca, seguindo as definições da 

Agência Internacional de Energia.

https://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2018/04/Renewable-Auction-Design-in-Theory-and-Practice-Lessons-from-the-Experiences-of-Brazil-and-Mexico-EL-28.pdf
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Da renda à energia

A renda determina fortemente o padrão de consumo de 
energia. A renda funciona como uma restrição (ou facilitador) 
nas escolhas das famílias quanto ao tipo de combustível 
e à quantidade consumida. Ao mesmo tempo, a renda 
tende a determinar o acesso a fontes de energia modernas, 
condicionando a seleção do combustível doméstico. De uma 
perspectiva de políticas, esta associação tem implicações 
importantes no que diz respeito à pobreza energética – definida 
como o consumo de energia que cai abaixo de um certo limite 
– e acessibilidade energética – definida como a capacidade de 
uma família para pagar suas necessidades de energia. Portanto, 
distinguir entre grupos de renda é importante ao avaliar os 
benefícios líquidos das reformas de energia.

Em teoria, o consumo de energia pode ser visto como uma 
entrada para um processo de produção doméstico, onde a 
demanda por energia é derivada do número de eletrodomésticos 
mantidos pela família, que por sua vez é determinado por sua 
riqueza (Baker, Blundell e Micklewright 1989). A literatura 
empírica também sugere uma relação não linear entre consumo 
de energia e renda. Estudos constataram que o consumo de 
fontes de energia modernas e mais limpas tende a aumentar com 
a renda familiar e é acompanhado por uma redução considerável 
no uso de combustíveis mais baratos e mais sujos, principalmente 
biomassa (Wolfram, Shelef e Gertler 2012; Heltberg 2004; 
Fouquet 2014; Pachauri e Jiang 2008; Medlock e Soligo 2001; 
Hanna e Oliva 2015). Esses estudos também sugerem que o 
ritmo no qual o consumo de energia responde às mudanças na 
renda pode variar de acordo com o tipo de combustível.

Duas teorias forneceram uma estrutura para essa transição: 
a escada de energia e as hipóteses do portfólio de energia. 
Em ambas as estruturas, as famílias passam por três estágios 
de consumo de energia ao longo de sua trajetória de renda. 
Na primeira fase, que corresponde ao nível de renda mais 
baixo, as famílias dependem totalmente dos combustíveis 
tradicionais (biomassa). No segundo estágio, em resposta às 
mudanças incrementais de renda, as famílias mudam para 
combustíveis de transição, como querosene, carvão e carvão 
vegetal. Finalmente, no nível de renda mais alto, as famílias 
mudam para o GLP, gás natural e eletricidade – os chamados 
combustíveis modernos. A hipótese da escada sugere o 
deslocamento gradual, mas completo, dos combustíveis básicos 
e de transição por fontes de energia modernas à medida que 
a renda aumenta. Em contraste, a abordagem do portfólio 
de energia argumenta que vários combustíveis são usados 
em uma combinação ideal, condicionada a um conjunto de 
fatores, incluindo renda e influências culturais (Leach 1992; 
Bacon, Bhattacharya e Kojima 2010; Kowsari e Zerriffi 2011; 
Arseneau 2011). 

A transição é explicada por vários fatores. Em comparação 
com os combustíveis tradicionais, as fontes de energia 
modernas são mais limpas, convenientes e fornecem maior 
eficiência para cozinhar, iluminar e aquecer (IEA 2007; 
Nordhaus 1996; Pachauri e Jiang 2008). Os combustíveis 
tradicionais e de transição, por outro lado, demonstraram 
gerar altos níveis de poluição interna, com efeitos negativos 
na saúde, especialmente para mulheres e crianças. Além disso, 
os combustíveis tradicionais são menos convenientes, uma vez 

Autores Ano País Limiar
kWh/mês

Família
Tamanho

Pereira et al. (2010) 2000–2004 Brasil 209 4

Pachauri et al. (2004) 1999 Índia 108 5

Foster, Tre e Wodon (2000) 1998 Guatemala 178 -

Goldemberg e Johansson (1985) 1980 Países em desenvolvimento 720 1

Goldemberg e Johansson (1985) 1980 Países em desenvolvimento 61 1

Douglas, Khandker e Samad (2011) 2004 Bangladesh 30 1

Reddy (1999) 1992 Países tropicais em 
desenvolvimento 72 -

Modi et al. (2006) 2006 Mundo 49 1

Sanchez (2010) 2010 Mundo 52 1

Tabela 2.1: Linha de Pobreza de Eletricidade

Fonte: Preparado pelos autores.

Observação: É importante ressaltar que os estudos diferem na periodicidade e na premissa de necessidades mínimas de energia. Esta tabela expressa suas estimativas em níveis mensais. 
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Figura 2.1: Transição 
de energia e receita

Fonte: Kowsari e Zerriffi (2011).

Observação: TIC: tecnologia da informação e comunicação; GLP: gás liquefeito de petróleo.
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que a biomassa requer uma quantidade significativa de tempo 
para ser coletada, muitas vezes representando grande esforço 
físico. No entanto, conforme explicado por Hanna e Oliva 
(2015), no nível microeconômico, a relação entre maior renda 
e o uso de combustíveis sujos não é óbvia, pois depende do 
peso que as famílias atribuem aos benefícios e conveniência do 
uso desses combustíveis e em considerações de preço e renda.
Nestes termos, a hipótese do portfólio fornece maior 
flexibilidade para explicar como as famílias formam seu 
portfólio de energia ao longo do tempo. Por exemplo, um 
estudo de famílias mexicanas por Masera e Navia (1997) 
confirma este modelo ao mostrar que, à medida que as famílias 
ficam mais ricas, a mudança no uso de energia pode ser 
caracterizada como um “acúmulo de opções de energia” em vez 
de alternar linearmente entre os combustíveis. Eles chamam esse 
processo de “empilhamento de combustível”. O empilhamento 
de combustível é comumente praticado nas regiões rurais do 
mundo em desenvolvimento e, em menor grau, nos centros 
urbanos (Heltberg 2004), e é essencialmente uma manifestação 
da hipótese do portfólio. Em alguns países, como Gana e 
Nepal, é praticado pela maioria da população (ESMAP 2003a; 
Heltberg 2004). Além disso, em nível de país, a hipótese do 
portfólio é compatível com a continuidade do consumo de 
combustíveis tradicionais e/ou transitórios em níveis de renda 
mais elevados. Por exemplo, conforme mostrado na Seção 
2, Capítulo 1, os países de renda relativamente alta na ALC 
(por exemplo, Uruguai e Chile) têm uma parcela substancial 
do consumo de biomassa. Em geral, isso pode ser explicado 
por práticas culturais subjacentes ou pela desigualdade de 
renda dentro de um país, o que significa que a maioria dos 
combustíveis de qualidade inferior é consumida pelas famílias 
mais pobres. Um ponto-chave do Capítulo 6, no entanto, é que 
o acesso à infraestrutura de distribuição é a chave para o uso de 
combustíveis modernos para cozinhar. A Figura 2.1 fornece 
uma representação da transição de energia sob a hipótese de 
empilhamento ou portfólio.
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a práticas de conservação de energia. Quanto ao último, foi 
demonstrado que os preços altos e persistentes da energia 
tornam o desenvolvimento e a adoção de tecnologias mais 
eficientes em termos de energia e práticas de conservação 
economicamente viáveis (Popp, Newell e Jaffe 2010; 
Gillingham et al. 2009; Anderson e Newell 2004). Por outro 
lado, os preços da energia estão diretamente relacionados às 
preocupações com a acessibilidade nos países desenvolvidos 
e em desenvolvimento, onde o principal objetivo é garantir o 
acesso a fontes de energia modernas (Winkler et al. 2011).

A literatura encontra uma forte relação negativa entre 
os preços da energia e o consumo de todos os tipos de 
combustíveis. No entanto, existem diferenças importantes 
por nível de renda e tipo de combustível consumido. Os 
estudos descobriram que a elasticidade-preço da demanda 
por diferentes combustíveis pode diferir consideravelmente. 
Também há grande variação nas estimativas relatadas 
na literatura. No caso da eletricidade, as estimativas de 
elasticidade de preço de longo prazo para os Estados 
Unidos variam de -0,1 (Allcott 2011) a -1,89 (Houthakker 
e Taylor 1970) (Tabela 2.2). Grandes variações na 
elasticidade-preço também são observadas no caso da 
gasolina: as estimativas variam de -0,04 (Dahl 2012) a 
-1,06 (Bhattacharyya e Blake 2009) (Tabela 2.3). Além 
disso, as elasticidades do preço da energia não parecem ser 
constantes ao longo da distribuição de renda – ou seja, em 
famílias mais ricas, a sensibilidade ao preço diminui (para 
os Estados Unidos, consulte Dahl, 2012, para combustíveis 
líquidos, e Reiss e White, 2005, para eletricidade).

Uma conclusão da revisão da literatura empírica é que 
a demanda por combustível (para eletricidade e gasolina) 
parece ser relativamente inelástica em termos de preço. No 
caso da gasolina, isso pode ser devido ao fato de que o uso de 
combustíveis para transporte está concentrado nos grupos 
de renda mais alta, que tendem a ser menos sensíveis às 

variações de preço (EIA 2014a). No caso da eletricidade, a 
elasticidade-preço baixa pode ser interpretada como resultado 
da baixa substituibilidade da energia para a qual é usada – 
como iluminação e eletrodomésticos – que impulsionam 
a demanda de eletricidade (Halvorsen e Larsen 2001).
Implícito nas questões de preços está o papel da escassez ou 
abundância de energia de um país ou região. Os combustíveis 
líquidos são commodities comercializadas internacionalmente, 
sujeitas a preços de referência internacionais, mas o repasse 
dos preços internacionais para os locais pode não ser uniforme 
em países com abundância de recursos ou em importadores 
líquidos de combustíveis, nesse sentido. Por outro lado, o 
preço da eletricidade depende principalmente da dotação de 
energia de um país. Portanto, as diferenças entre os países nas 
dotações de recursos naturais podem se traduzir em diferentes 
níveis de preços de energia e padrões de consumo de energia.

Clima

Uma extensa e crescente literatura documentou que as 
emissões de gases de efeito estufa afetam o clima global e seus 
subsistemas interconectados, enquanto o impacto local dessas 
emissões nas temperaturas em áreas geográficas específicas 
é incerto (Tol 2009; Wilbanks e Bilello 2014). Embora as 
temperaturas possam se tornar mais extremas ou amenas, 
é a primeira que causa maior preocupação, pois aumentos 
acentuados da temperatura levariam a uma maior demanda de 
energia e a um custo mais alto. Além disso, eventos climáticos 
mais frequentes ou extremos exigirão plantas e equipamentos 
adicionais que podem suportar condições mais adversas, 
implicando custos de geração incrementais (Mideksa e 
Kallbekken 2010; Rübbelke e Vögele 2012). Em um estudo 
nos Estados Unidos, Houser et al. (2015) descobriram que 
o efeito líquido da mudança climática aumentaria os custos 
anuais de energia residencial e comercial entre 0,1 e 2,9 por 
cento em 2020–2039 e em até 22 por cento em 2080–2099.

indicando problemas de acessibilidade potencialmente graves 
( Jamasb e Meier 2010; Meier, Jamasb e Orea 2013; Bacon, 
Bhattacharya e Kojima 2010).

Em relação às respostas às mudanças de renda ou 
preços, a evidência indica que o preço de curto prazo e as 
elasticidades de renda são aproximadamente metade dos 
equivalentes de longo prazo (consulte Balza et al., 2013 
para o fornecimento total de energia primária em diferentes 
regiões; Jimenez e Yépez-García, 2016, para consumo de 
energia residencial; e Havranek e Kokes, 2015, e Galindo, 
Samaniego e Alatorre, 2015, para demanda de gasolina). 

Existem poucos estudos que examinaram as conexões 
entre o consumo de energia e a renda familiar na ALC. Eles 
incluem o estudo de caso do Peru por Meier et al. (2010); 
o estudo de Navajas (2009) que enfoca gás natural e GLP; 
os estudos de caso da Guatemala por ESMAP (2003b) e 
Foster, Tre e Wodon (2000); e um estudo multinacional 
sobre o uso de combustíveis não relacionados ao transporte 
no Brasil, Guatemala e Nicarágua por Heltberg (2004). 
No caso das despesas residenciais com transporte, Rivas, 
Serebrisky e Suárez-Alemán (2018) mostram que, de acordo 
com as descobertas anteriores, esses gastos aumentam (em 
proporção da renda) à medida que as famílias enriquecem. 
Embora esses estudos não sejam diretamente comparáveis, 
eles mostram a relevância da renda na determinação do 
consumo de energia e destacam as diferenças nos padrões 
de consumo de energia entre os grupos de renda.

Consumo de energia além da receita: Preços de energia

O desafio econômico em relação à precificação de políticas 
públicas é a eficiência. Isso envolve minimizar distorções 
de preços e, ao mesmo tempo, buscar o uso equitativo da 
energia. Os sinais de preço também desempenham um papel 
fundamental nas decisões de consumo em termos de incentivo 
a melhorias de eficiência energética de longo prazo e incentivo 

A associação entre renda e consumo de energia é 
frequentemente medida pela elasticidade de renda da 
demanda de combustível. As Tabelas 2.2 e 2.3 apresentam 
uma compilação dessas estimativas de elasticidade para a 
demanda de eletricidade e gasolina, respectivamente, no setor 
residencial. Em ambos os casos, a maioria das estimativas 
está no intervalo [0,1], sugerindo que eletricidade e gasolina 
são bens de necessidade, o que significa que mudanças 
incrementais na renda levam a aumentos menos que 
proporcionais na demanda de combustível. Há uma variação 
substancial entre os estudos, o que pode ser explicado pelos 
diferentes períodos de tempo, estudos de caso, tipos de dados 
e metodologias usadas pelos autores. Por exemplo, para o 
consumo de eletricidade, um aumento de 1% na receita se 
traduz em uma resposta que varia de 0% (Reiss e White 2005, 
para os Estados Unidos) a 1,95% (Chang e Martinez-Chombo 
2003, para o México). Para o consumo de gasolina, a resposta 
varia de 0,19% (Lin e Prince 2013, para os Estados Unidos) a 
0,76% (Crôtte, Noland e Graham 2010, para o México).

Apesar dessa variação, existem padrões comuns em 
diferentes estudos. Em geral, esses padrões sugerem que a 
intensidade e a composição do consumo de energia variam 
na mesma direção ao longo da distribuição de renda e se 
adaptam de forma semelhante ao longo do tempo em resposta 
às mudanças de preços. Por exemplo, a participação do uso 
doméstico de energia (combustíveis usados dentro de uma 
residência, como eletricidade, gás doméstico, lenha, querosene, 
etc.) tende a diminuir à medida que a renda aumenta, o que 
implica que a interação dos preços da energia e do consumo de 
energia aumenta em um ritmo mais lento do que a renda. Em 
contraste, as despesas com combustíveis para transportes como 
proporção das despesas totais tendem a aumentar com a renda. 
Combinando as estimativas da parcela de gastos com energia 
encontradas na literatura, a parcela média é de cerca de 2,1 por 
cento, mas sobe para 17,5 por cento para o quintil mais pobre, 
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Autor(es) País Preço de curto prazo Preço de longo prazo Renda de curto prazo Renda de longo prazo
Fisher e Kaysen (1962) EUA -0,15 - 0,1 -
Houthakker e Taylor (1970) EUA -0,13 -1,89 0,13 1,94
Mount, Chapman e Tyrrell (1973) EUA -0,1385 -1,21 0,0343 0,3
Anderson (1973) EUA -0,91 - 1,13 -
Houthakker, Verleger e Sheehan (1974) EUA -0,9 -1,02 0,14 1,64
Halvorsen (1975) EUA - (-1, -1,21) - (0,47, 0,54)
Wilder e Willenborg (1975) EUA -1 -1,31 0,16 0,34
Acton et al. (1976) EUA -0,7 - 0,4 -
Murray et al. (1978) EUA -1,01 - 0,69 -
Houthakker (1980) EUA -0,111 -1,42 0,139 1,78
Barnes, Gillingham e Hagemann (1981) EUA -0,55 - 0,203 -
Shin (1985) EUA -0,143 -0,464 0,172 0,558
Branch (1993) EUA -0,2 - 0,23 -
Bentzen e Engsted (1993) Dinamarca -0,13 -0,46 0,67 1,21
Silk e Joutz (1997) EUA -0,63 -0,48 0,38 0,52
Beenstock, Goldin e Nabot (1999) Israel - - 0,58 1,09
Filippini e Pachauri (2002) Índia (-0,292, -0,507) - (0,60, 0,64)
Holtedahl e Joutz (2004) Taiwan -0,15 -0,16 0,23 1,04
Reiss e White (2005) EUA - -0,39 - 0
Narayan e Smyth (2005) Austrália -0,26 -0,54 0,01 0,32
Boonekamp (2007) Países Baixos - -0,13 - -
Brännlund, Ghalwash e Nordström (2007) Suécia -0,24 - 0,49 -
Zachariadis e Pashourtidou (2007) Chipre -0,103 -0,43 0,21 1.175
Dergiades e Tsoulfidis (2008) EUA -0,386 -1,0652 0,101 0,2728
Allcott (2011) EUA - -0,1 - -
Modiano (1984) Brasil - -0,118 - 0,332
Berndt e Samaniego (1984) México - -0,47 - 0,73
Westley (1989) Costa Rica - -0,5 - 0,2
Maddock, Castaño e Vela (1992) Colômbia -0,466 - 0,301 -
Benavente, et al. (2005) Chile -0,0548 -0,39 0,079 0,2
Chang e Martinez-Chombo (2003) México - -0,44 - 1,95
Schmidt e Lima (2004) Brasil - -0,085 - 0,539
Irffi et al. (2006) Brasil -0,2349 -0,8393 0,0127 0,684
Casarin e Delfino (2011) Argentina -0,1 -0,2 - -

Tabela 2.2: Elasticidades de receita e preço da demanda de eletricidade residencial

Fonte: Preparado pelos autores.
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Tabela 2.3: Renda e elasticidades de preço da demanda residencial de gasolina

Fonte: Preparado pelos autores.

Observação: Esta compilação é baseada em uma revisão da literatura de 15 anos de 2001 a 2015.

Autor(es) País Preço de curto prazo Preço de longo prazo Renda de curto prazo Renda de longo prazo

Yatchew e Joungyeo (2001) Canadá -0,9 - 0,29 -

Nicol (2003)
EUA -0,162

-
0,285

-
Canadá -0,466 0,523

Hueges, Knittel e Sperling (2008) EUA (-0,034, -0,077) - (0,21, 0,75) -

Akinboade,. Ziramba e Kumo (2008) África do Sul - -0,47 - 0,36

Rao e Rao (2009) Fiji - -0,244 - 0,429

Wadud, Graham e Noland (2009) EUA - Canadá (-0,065, -0,091) (-0,102, -0,118) - -

Neto (2012) Suíça - -0,167 - 0,692

Sene (2012) Senegal -0,1212 - 0,4581 -

Baranzini e Weber (2013) Suíça -0,09 -0,34 0,025 0,673

Lin e Zeng (2013) China (-0,497, -0,196) - (1,01, 1,05) -

Lin e Prince (2013) EUA -0,027 -0,089 0,036 0,193

Bhattacharyya e Blake (2009) Países do Oriente Médio e 
Norte da África (-0,18, 0,08) (-0,49, -1,06) (0,21, 0,65) (0,28, 2,58)

Pock (2010) 14 países europeus (-0,04, -0,19) - (0,04, 0,23) -

Dahl (2012) 124 países - (-0,04, -0,69) - (0,23, 2,06)

Burke e Nishitateno (2013) 132 países - (-0,23, -0,53) - -

Arzaghi e Squalli (2015) 32 países -0,05 -0,25 0,16 0,81

Galindo (2005) México -0,09 - 0,84 -

Alves e Bueno (2003) Brasil -0,0919 -0,4646 0,1216 0,1217

Crôtte, Noland e Graham (2010) México -0,056 -0,062 0,782 0,757
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Os efeitos da mudança climática no setor de energia 
da ALC requerem um estudo mais aprofundado. À 
primeira vista, a região pode ser severamente afetada por 
mudanças nos fluxos de água, já que mais da metade de 
seu uso de eletricidade vem de hidrelétricas. Ao mesmo 
tempo, até que ponto a ALC será capaz de lidar com 
custos de energia mais altos e condições ambientais difíceis 
dependerá de seu estágio de desenvolvimento. Melhores 
condições econômicas da população e o progresso 
tecnológico seriam fundamentais para a geração de energia 
mais limpa, bem como para seu uso mais eficiente.

Eficiência de energia

Os ganhos de eficiência resultam no uso de menos energia, 
menores custos e menos emissões de carbono para fornecer 
o mesmo serviço. Isso tem ficado mais claro de se observar 
nas últimas décadas em economias desenvolvidas, onde as 
reduções no consumo de energia per capita têm sido atribuídas 
a ganhos de eficiência, principalmente derivados da difusão de 
edifícios mais eficientes, tecnologias de aquecimento ambiente 
e aparelhos elétricos. No entanto, há alguma discussão 
com relação ao tamanho dessa mudança e seus benefícios 
líquidos (Fowlie, Greenstone e Wolfram 2015). Há também 
o argumento de que as estimativas técnicas dos ganhos de 
eficiência podem não ser totalmente realizadas devido aos 
potenciais efeitos de rebote.2 Por fim, eficiência energética 
e eficiência econômica nem sempre andam juntas, uma vez 
que o custo de implementação de tecnologias eficientes em 
energia pode não ser necessariamente compensado pelos 
retornos de seu uso (Fowlie, Greenstone e Wolfram 2015).

A extensão do comprometimento entre eficiência 
econômica e eficiência energética geralmente depende 
das condições de mercado, como preços de energia, 
disponibilidade de informações, renda familiar e 
comportamento do usuário final, e continua sendo uma 

área onde mais pesquisas são necessárias (Gillingham et 
al. 2009; Gram-Hanssen 2012). No entanto, há indícios de 
ganhos líquidos com eficiência energética na categoria de 
bens duráveis, como residências e automóveis. Em um estudo 
de caso da Califórnia, Costa e Kahn (2011) descobriram 
que as casas recém-construídas consomem menos energia 
do que as casas construídas nas décadas de 1960 e 1970, 
em parte como resultado do estabelecimento de códigos de 
construção3 e aumentos no preço da eletricidade. Da mesma 
forma, no caso da Inglaterra, Advani et al. (2013) argumentam 
que a queda observada na participação da energia no gasto 
total foi resultado, em parte, do aumento da eficiência 
energética das residências e dos métodos de aquecimento.

Conservação de energia

As práticas de conservação também afetam o consumo 
de energia. A conservação de energia refere-se à adoção e 
promoção de comportamentos que resultem na redução do 
consumo de energia. Essas práticas podem ser implementadas 
como uma resposta a incentivos de preço, estímulos não 
relacionados a preços ou preferências do usuário final. 

Embora tenha havido pouca avaliação da eficácia das 
políticas de conservação de energia na ALC, algumas 
evidências mostram que iniciativas recentes tiveram um 
sucesso significativo na redução do consumo de energia. 
Em relação aos efeitos relacionados ao preço na conservação 
de energia, Bastos et al. (2015) examinam o impacto de 
uma mudança drástica no esquema de precificação do 
gás na Argentina e encontram um declínio significativo 
no uso residencial de gás. Nos Estados Unidos, Allcott 
(2011) examina um programa de conservação de energia 
não relacionado a preços, no qual 600.000 consumidores 
residenciais de serviços públicos receberam cartas comparando 
seu uso de eletricidade com o de seus vizinhos. Os autores 
analisaram a resposta dessas famílias e descobriram que o 
efeito do programa foi uma redução persistente de 2% no 
consumo de energia, equivalente a uma resposta de longo 
prazo a um aumento no preço da eletricidade de 5%.

Conclusão

Um dos principais temas subjacentes na literatura são as inter-
relações entre os vetores do gasto de energia e as diferentes 
fontes de consumo. Diferentes famílias terão padrões de 
consumo, gastos de energia e diversos níveis de eficiência 
energética distintos. Estabelecer as medidas empíricas corretas 
tem se mostrado uma questão complexa, sendo fundamental 
para a construção de conclusões consequentes. Requisitos 
importantes de pesquisa são difíceis de determinar devido ao 
obstáculo de estabelecer limites mínimos para o consumo de 
energia (por exemplo, isolar o efeito de cada fator na demanda 
de energia doméstica). Limites que dependem da causa 
indescritível dos níveis de consumo e se esses são causados 
por subconsumo, baixa eficiência energética ou ambos. 

No entanto, a literatura sugere fortemente que a renda 
é um fator determinante no qual as famílias consomem 
energia. Outros fatores, como mudanças no preço da energia, 

2. Os efeitos de rebote podem ocorrer direta e indiretamente. Os efeitos-rebote diretos 

referem-se a incrementos no consumo de serviços como resultado de melhorias de eficiência 

que tornam esses serviços de energia mais baratos. Os efeitos-rebote indiretos referem-se 

ao maior consumo de bens/serviços intensivos em energia devido à economia originada em 

melhorias de eficiência energética em outros bens/serviços. Ou seja, mesmo que o aumento 

da eficiência de um determinado bem não aumente seu uso, pode aumentar o consumo de 

outros bens intensivos em energia. O efeito indireto também inclui aumentos potenciais na 

demanda agregada de energia devido às reduções nos preços da energia resultantes do aumento 

da eficiência energética. Todos esses canais reduzem os ganhos gerais esperados de uma maior 

eficiência energética (Sorrell 2007).

3. Entre outros requisitos, o código de construção exige a instalação de aquecimento de água 

mais eficiente, bombas de calor, ar-condicionado e iluminação permanente.

novas tecnologias, mudanças na temperatura e práticas de 
conservação têm um efeito direto no consumo de energia, 
no entanto, não são tão críticos quanto a receita. Os dados 
sobre essas diferenças serão examinados nos capítulos 
seguintes, a fim de fornecer um estudo extensivo do uso 
doméstico de energia com a renda como base analítica.
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Capítulo 3
Panorama da transição 
energética no setor residencial 

O
s dois capítulos nesta parte do livro examinam o 
uso de energia residencial em 22 países da América 
Latina e do Caribe (ALC) de 1971 a 2013. Ele 
faz a distinção entre combustíveis modernos 

(eletricidade e gás), combustíveis de transição (querosene, diesel, 
carvão vegetal e carvão) e combustíveis tradicionais (biomassa), o 
que ajuda a analisar as mudanças na composição do consumo de 
energia ao longo do tempo. Este capítulo e o próximo dependem 
de dados anuais agregados em nível de país. O produto interno 
bruto (PIB) per capita em paridade do poder de compra (PPP) a 
preços constantes de 2005 é usado como proxy para a renda.

Uma descoberta importante é que nas últimas quatro 
décadas o crescimento do consumo de energia residencial foi 
impulsionado pelo maior uso de fontes de energia modernas, 
especificamente eletricidade e gás natural. Durante esse 
período, o consumo per capita de energia moderna cresceu 
a uma taxa mais rápida do que a renda. Ao mesmo tempo, o 
uso de combustíveis modernos substituiu os menos eficientes, 
como querosene e biomassa, levando a uma redução geral no 
consumo total de energia per capita em países de baixa e média 
renda. Isso destaca a importância de distinguir entre os tipos de 
combustíveis alternativos ao avaliar as necessidades futuras de 
energia para o progresso econômico e social sustentado.

Outra descoberta é que a maior parte do crescimento do 
consumo moderno de energia ocorreu em países de alta e média 
renda, enquanto as famílias em países de baixa renda continuam 
substancialmente dependentes de combustíveis tradicionais e 
de transição. Isso mostra que, apesar do progresso significativo 
na ampliação do acesso a fontes de energia modernas, a redução 
do uso de combustíveis sujos e ineficientes no setor residencial 
continua sendo um desafio nas economias menos desenvolvidas.
A análise também mostra que, desde 1971, os aumentos no 
consumo final de energia no nível do país foram impulsionados 

pelos setores de transporte e industrial, que juntos respondem 
por cerca de 70% do uso total de energia final. À medida que 
as condições econômicas melhoram na ALC, isso se traduz 
em maior demanda por bens e serviços com uso intensivo de 
energia, o que afeta o consumo de energia em toda a economia. 
Esta descoberta aponta para a necessidade de políticas 
energéticas coordenadas entre os setores, especialmente em 
termos de promoção da economia de energia.

Evolução do consumo doméstico de energia

Em 2013, o consumo total de energia final na ALC foi de 
600 milhões de toneladas de óleo equivalente (MTOE). Isso 
é aproximadamente três vezes o consumo de 1971, aumento 
explicado principalmente pelo crescimento dos setores de 
transporte e industrial. Isso pode ser visto no painel da Figura 
3.1, que mostra as tendências no consumo final de energia 
agregado entre os setores, com os setores de transporte e 
indústria crescendo mais rapidamente do que o setor residencial. 
Nas últimas quatro décadas, o setor residencial apresentou a 
menor taxa média de crescimento anual do consumo de energia 
(1,3%), inferior à taxa média de crescimento anual do consumo 
final total (2,9%). Como resultado, o setor residencial viu 
uma redução significativa em sua participação no consumo de 
energia, de 30% em 1971 para 16% em 2013.

Embora o uso de energia residencial tenha apresentado o 
menor crescimento – aumentando em 70% entre 1971 e 2013, 
o que é menor do que outros setores – sua composição mudou 
significativamente. O painel b da Figura 3.1 mostra que, desde 
1971, a composição do consumo de energia residencial mudou 
para uma maior dependência de combustíveis modernos, como 
eletricidade e gás natural. Essa mudança ocorreu quando as 
famílias substituíram os combustíveis sujos por fontes de energia 
mais eficientes. Em 1971, os combustíveis tradicionais e de 

transição juntos representavam mais de 80% do consumo total de 
energia no nível doméstico, com gás e eletricidade representando 
os 20% restantes. Em 2013, a participação das fontes de energia 
modernas no consumo doméstico total de energia foi de mais de 
60 por cento. 
Assim, o aumento do consumo total de energia residencial é 
explicado pelo crescimento do consumo de eletricidade e gás 
natural. O aumento do consumo desses combustíveis superou o 
crescimento do uso total de energia de outros setores. Conforme 
mostrado na Figura 3.1, entre 1971 e 2013, as taxas de 
crescimento anual no consumo de eletricidade e gás doméstico 
foram de 5,5 por cento e 3,7 por cento, respectivamente, 
enquanto o uso de energia no setor de transporte cresceu  
3,6 por cento e nos setores industriais de 2,9 por cento.

Vários fatores explicam essas tendências – dois em 
particular na ALC são a taxa de urbanização e a ascensão da 
classe média. Nas últimas décadas, a urbanização tem sido 
associada a um maior acesso a fontes de energia modernas, 
bem como a um maior consumo de energia (Quadro 3.1). 
Ao mesmo tempo, conforme documentado por Fereira et al. 
(2013), na maioria dos países da ALC, a classe média cresceu 
substancialmente desde 2000, aumentando sua capacidade 
de compra, levando à consequente propriedade e uso de 
eletrodomésticos e maior consumo de energia (Heltberg 2004; 
Wolfram, Shelef e Gertler 2012).

Padrões heterogêneos de consumo doméstico de energia na 

América Latina e no Caribe

Apesar da tendência regional observada de maior uso de 
combustíveis modernos, o peso dos combustíveis tradicionais e de 
transição é heterogêneo na ALC e ainda significativo em muitos 
países. A Tabela 3.1 apresenta um instantâneo do consumo final 
total residencial e sua estrutura de combustível. Por exemplo, em 

2013, o consumo de energia residencial no Haiti, Guatemala, 
Honduras e Nicarágua dependia principalmente de combustíveis 
sujos, que representavam 98, 92, 89 e 87 por cento do consumo 
final total residencial, respectivamente. Em contraste, esses 
combustíveis respondem por menos de 6% do consumo de 
energia residencial na Argentina e em Trinidad e Tobago.

A Tabela 3.1 apresenta a taxa média de crescimento anual 
por classificação de combustível durante o período de estudo. 
Mostra que o consumo de combustíveis modernos cresceu 
em todos os países da ALC, e a maioria viu uma redução no 
consumo de combustíveis tradicionais e de transição. Em países 
como Argentina, Costa Rica, Trinidad e Tobago e Venezuela, 
o crescimento do consumo final total residencial pode ser 
inteiramente explicado pelo aumento dos combustíveis modernos. 
Ainda assim, com base no instantâneo de 2013, o ritmo dessa 
transição tem sido mais lento em alguns países do que em outros 
que continuam a depender de combustíveis não modernos, como 
El Salvador, Guatemala, Honduras, Haiti e Nicarágua.

O crescimento anual do consumo total de energia entre 
1971 e 2013 dependeu da composição do consumo final total 
residencial no início do período em análise. No caso da Bolívia, o 
impressionante crescimento anual de 8% no uso de combustível 
moderno resultou em uma participação de 63% em 2013, 
em contraste com cerca de 10% em 1971. A substituição de 
combustíveis modernos por tradicionais é claramente observada 
em El Salvador, onde o consumo agregado de energia residencial 
caiu (um declínio médio anual de -1 por cento), apesar de uma 
taxa média de crescimento anual de 6 por cento no uso de 
combustíveis modernos. Esse padrão é comum em vários países 
e revela uma acentuada substituição de combustíveis no setor 
residencial, que é ainda mais acentuada nos países onde o uso 
de combustíveis sujos diminuiu.
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Figura 3.1: Cronograma do consumo agregado de energia na América Latina e no Caribe

a. Declínio na participação do consumo de energia residencial desde 1971
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Setor: AAGR.

O consumo final total cresceu a 

uma taxa média anual de 2,9%

Observação: AAGR: taxa média de crescimento anual; MTOE: milhões de toneladas de óleo equivalente. 

“Outros” inclui os setores comercial, agrícola e outros. Não registramos o AAGR para essa classificação 

porque o consumo não foi registrado de maneira homogênea entre os países no início do período em análise. 

Portanto, isso poderia levar a um cálculo excessivo da taxa de crescimento anual.
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Observação: AAGR: taxa média de crescimento anual; 

MTOE: milhões de toneladas de óleo equivalente. 

Os combustíveis tradicionais incluem biomassa sólida e 

os combustíveis de transição incluem querosene, diesel 

e carbono usados nas residências. O gás inclui o gás 

liquefeito de petróleo e o gás natural.

Figura 3.1: Cronograma do consumo 
agregado de energia na América Latina 
e no Caribe

b. Uma grande mudança no consumo de energia 
residencial em direção a fontes modernas

Fonte: Cálculos dos autores com base em dados da Agência Internacional 

de Energia para 22 países da ALC: Argentina, Bolívia, Brasil, 

Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, 

Equador, Guatemala, Haiti, Honduras, Jamaica, México, 

Nicarágua, Panamá, Peru, Paraguai, El Salvador, 

Trinidad e Tobago, Uruguai e Venezuela.
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Países

Consumo anual agregado em KTOE a partir de 2013 Variação percentual anual 1971-2013

Combustíveis modernos Transição 
Combustíveis

Tradicional
Combustíveis TFC Combustíveis modernos Tradicional e de transição TFC

Eletricidade Gás

Argentina 3.448 9.728 593 87 13.856 4,0 -1,6 3,1

Bolívia 224 507 22 421 1.173 8,3 1,4 3,5

Brasil 10.741 6.825 406 5.740 23.713 5,0 -2,8 0,2

Chile 948 1.325 332 3.523 6.128 4,1 2,2 2,7

Colômbia 1.844 1.438 265 1.744 5.291 4,2 -1,7 0,2

Costa Rica 298 53 6 157 514 4,2 0,6 2,4

Cuba 665 131 334 5 1.136 3,9 -3,2 -0,7

República Dominicana 415 460 85 426 1.386 5,3 0,2 2,1

Equador 506 1.089 - 165 1.760 9,5 -4,3 1,2

El Salvador 166 217 1 374 758 6.1 -2,6 -1,0

Guatemala 234 253 74 5.389 5.951 6,8 3,2 3,4

Haiti 21 20 929 1.446 2.416 5,0 2,0 2,0

Honduras 191 38 28 1.801 2.058 6,3 1,7 2,0

Jamaica 85 44 10 44 182 2,5 0,7 1,8

México 4.601 6.771 32 6.099 17.503 3,7 0,3 1,9

Nicarágua 89 43 8 881 1.021 4,1 1,2 1,5

Panamá 207 194 2 246 650 5,3 -0,3 1,6

Peru 741 841 39 2.153 3.774 4,7 -0,8 0,4

Trinidad e Tobago 220 184 16 10 431 6,3 -1,3 4,2

Uruguai 341 142 22 291 796 3,4 -1,2 0,6

Venezuela 2.082 2.014 7 225 4.328 4,3 -2,1 3,0

ALC 28.404 32.400 3.410 31.890 96.103 4,4 2,2 1,3

Tabela 3.1: Consumo de energia residencial por tipo de combustível e país

Fonte: Cálculos dos autores com base em dados da Agência Internacional de Energia.

Observação: Os combustíveis de transição incluem carvão, querosene e parafina; o combustível tradicional refere-se à lenha. 

KTOE = quilotons de óleo equivalente; ALC: América Latina e Caribe; n.a.: dados não disponíveis; TFC: consumo final total.
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Vetores do consumo de energia residencial

A variação no consumo de energia residencial entre os países 
surge de uma série de variáveis econômicas. A Figura 3.2 
apresenta uma seleção dos vetores da demanda agregada de 
energia, incluindo tamanho da população, disponibilidade 
de recursos, nível de renda, acesso à energia moderna e preços 
da energia. Essas variáveis, que complementam a revisão do 
Capítulo 1, captam as diferenças entre os países e ajudam a 
explicar os padrões descritos anteriormente.

O tamanho da população é um fator determinante do 
consumo agregado de energia. Na ALC, os três países mais 
populosos (Brasil, México e Argentina) representam 60% 
da população da região. Correspondentemente, esses países 
respondem por cerca de 58% do consumo total de energia 
residencial da região. Se todo o resto for igual, uma população 
maior leva a uma maior demanda de energia e, embora se 
espere que o crescimento populacional na ALC diminua 
nas próximas décadas, a população da região ainda deverá 
aumentar em aproximadamente 25% até 20502.

Em termos de abastecimento, o acesso a fontes de energia 
modernas é condição necessária para o consumo desses 
combustíveis. Alcançar a meta de acesso universal a fontes 
de energia modernas aumentará a base de usuários finais 
de eletricidade e gás doméstico. A ALC fez um progresso 
importante no acesso rural à eletricidade e, conforme sugerido 
pela Figura 3.2, as taxas mais altas de eletrificação rural se 
traduziram em maiores quantidades de consumo de energia. 
No entanto, os desafios permanecem – por exemplo, fornecer 
acesso a gás natural ou gás liquefeito de petróleo (fontes de 
energia mais limpas para cozinhar e aquecer) para famílias de 
baixa renda em áreas rurais tem sido particularmente difícil.

Um ponto relacionado é que o consumo de combustível está 
associado à disponibilidade de recursos naturais. Este é o caso 
particular do gás natural, cujo consumo regional se concentra 
notavelmente em países dotados de abundantes combustíveis 
fósseis, como Argentina, Trinidad e Tobago, Venezuela e, em 
menor medida, Equador. Isso sugere que a combinação de 
uso de energia de um país depende de sua dotação de recursos 
naturais, especialmente em termos de combustíveis fósseis.
No caso da eletricidade, a Figura 3.2 mostra a associação negativa 
esperada entre os preços da energia e o consumo de energia. Esta 
correlação aparece mesmo nas medidas agregadas do consumo 
de eletricidade e dos preços médios anuais da eletricidade, apesar 
das grandes discrepâncias nos preços da energia dentro e entre 
os países. As diferenças de preços surgem de uma variedade 
de esquemas de formação de preços; assim, os preços médios 
podem não ser totalmente representativos. Além disso, as 
distorções de preços também resultam de subsídios implícitos 
e explícitos que são comuns na ALC (Di Bella et al. 2015). 
Ademais, conforme sugerido pela literatura revisada na Parte 
1, a sensibilidade do consumo de energia aos preços da energia 
depende do nível de renda da família ou do país.

Conforme mostrado na Figura 3.2, a renda e o tamanho 
da população fornecem o melhor ajuste para os determinantes 
do consumo moderno de energia. Isso se alinha a uma vasta 
literatura que destaca o papel da renda na determinação 
dos padrões e da composição do consumo de energia, tanto 
no nível macro quanto microeconômico. Seu impacto 
na demanda de energia decorre da maior aquisição de 
eletrodomésticos e de escolhas quanto ao conforto doméstico, 
como aquecimento e ar-condicionado, entre outros. A 
mensagem, então, é que a renda é uma variável que sustenta 
o consumo de energia nas residências. Portanto, a discussão 
a seguir usa a receita para caracterizar o consumo de energia 
residencial na ALC desde 1971. O consumo de energia 
também é normalizado pela população, com foco no consumo 
de energia per capita.

2. Isso diz respeito à população em 2013, de acordo com o Anuário Estatístico da Comissão 

Econômica para a América Latina e o Caribe.

Padrões distintos por classificação de renda

A Figura 3.3 mostra que o portfólio de fontes de energia é 
estruturado de forma diferente entre as classificações de renda 
do país. Em países de baixa renda, a parcela de combustíveis 
tradicionais e transitórios chega a 80% do consumo total 
de energia residencial, enquanto em países de alta renda o 
consumo de combustíveis modernos chega a 80%. Ou seja, 
a participação dos combustíveis modernos aumenta com o 
aumento da renda. Esse padrão ecoa o conceito de escada 
energética, pelo qual o progresso econômico se traduz em 
transições do consumo de combustíveis básicos (biomassa, 
querosene e carvão) para combustíveis modernos mais 
eficientes (eletricidade e gás natural).
A Figura 3.4 mostra o consumo de energia per capita por país 
e tipo de combustível. É interessante notar que, em termos de 
quantidade, o consumo residencial de energia per capita em 
países de baixa renda tende a ser tão alto quanto em países 
de alta renda, embora sua composição seja marcadamente 
diferente. Em níveis de baixa renda, o uso de energia é 
composto principalmente de combustíveis tradicionais e, 
à medida que a renda aumenta, a parcela de combustíveis 
modernos assume o controle. Além disso, a substituição 
de combustíveis tradicionais por modernos parece levar a 
uma redução geral do uso de energia per capita no estágio 
intermediário de desenvolvimento econômico, enquanto 
no estágio posterior, o consumo de combustíveis modernos 
geralmente aumenta, explicando a maior parte do consumo de 
energia pelo grupo de alta renda.

Esse padrão U sugere que o nível de consumo de energia 
per capita não é necessariamente um indicador de suficiência 
de energia no setor residencial, visto que uma proporção 
significativa do consumo de energia per capita pode consistir 
em combustíveis de baixa qualidade, sujos e ineficientes. Além 
disso, o contexto em que ocorre o consumo nos países pobres 
e nos ricos também é muito diferente – com melhor acesso 
à tecnologia e maior poder de compra neste último, levando 

a um uso mais eficiente da energia. Esses fatores, tomados 
em conjunto, implicam que o uso efetivo de energia entre as 
famílias será maior nas economias avançadas. Isso reforça o 
padrão de que os combustíveis modernos primeiro substituem 
os combustíveis tradicionais e, em seguida, impulsionam o 
crescimento do consumo de energia à medida que a renda 
continua a aumentar. 

Deve-se observar na Figura 3.4 que Argentina, Trinidad 
e Tobago e Venezuela são países com abundância de recursos 
naturais. Em conjunto com a renda, isso pode ajudar a explicar 
o maior consumo de energia observado. Conforme mostrado 
na Figura 3.2 antes, há uma correlação entre a abundância de 
recursos e o consumo de energia, que pode ser o resultado da 
disponibilidade de oferta e/ou preços de energia mais baixos 
derivados da abundância de recursos.
Uma perspectiva longitudinal permite identificar padrões 
distintos na evolução do consumo de energia residencial nos 
países da ALC em diferentes estágios de desenvolvimento 
(usando o nível de renda como uma medida aproximada de 
desenvolvimento). Uma característica comum é como os 
combustíveis modernos ganharam espaço nas carteiras de 
energia doméstica em todos os grupos de renda do país, com 
os países de renda mais alta tendo experimentado a maior 
penetração. Além disso, conforme mostrado no painel b da 
Figura 3.5, o aumento no consumo de energia residencial 
per capita desde 1971 foi devido ao aumento do consumo 
de combustíveis modernos em países de alta renda, uma vez 
que os países de média e baixa renda viram uma redução no 
consumo agregado de energia.

Durante o período em análise, o maior uso de fontes de 
energia modernas mais do que compensou o consumo de 
combustíveis não modernos, levando a uma pequena redução 
no consumo total de energia. Esse padrão é mais claro em 
países de renda média (como Brasil, Colômbia, Equador 
e Paraguai), onde o consumo de eletricidade e gás natural 
aumentou juntamente com reduções sustentadas no uso de 
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Figura 3.2: Vetores selecionados 
do consumo de energia

Fonte: Cálculos dos autores com base em informações 

da Agência Internacional de Energia, dos Indicadores 

de Desenvolvimento Mundial do Banco Mundial e da 

Organização Latino-Americana de Energia.

Observação: O número inclui 22 países da América Latina e 
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combustíveis tradicionais. O mesmo é verdadeiro em países 
de baixa renda, embora menos acentuado. Em países de 
baixa renda, os combustíveis tradicionais ainda representam 
a maior parte do consumo de energia (conforme mostrado 
na Figura 3.3) e, embora o consumo de energia per capita 
nos países pobres seja alto, ele é composto principalmente de 
combustíveis não modernos. Isso contrasta fortemente com 
os países relativamente mais ricos, onde as fontes de energia 
modernas representam uma parcela maior do uso residencial 
de energia per capita.

O perfil energético desta região mostra que os combustíveis 
tradicionais ainda são relevantes na ALC, mesmo em países 
de renda alta e média-alta. A Tabela 3.1 mostra que os 
combustíveis tradicionais representam cerca de metade do 
consumo residencial de energia no Chile, um terço no México 
e um quarto no Brasil. Embora as preferências culturais 
desempenhem um papel no uso de combustíveis tradicionais, 
esse padrão também pode ser causado por diferenças de renda 
e acesso desigual a fontes de energia modernas dentro de cada 
país. Isso significa que o aumento equitativo da renda e do acesso 
a fontes de energia modernas levará a uma maior demanda por 
combustíveis modernos em todos os países da ALC.

Figura 3.3: Combinação de consumo residencial de energia por 
classificação de renda na América Latina e Caribe

Fonte: Cálculos dos autores com base em dados da Agência Internacional de Energia e Indicadores de Desenvolvimento Mundial do Banco Mundial. 

Observação: O número inclui 22 países da América Latina e do Caribe. Os países são classificados em grupos de alta, média e baixa renda, de acordo 

com a classificação de renda do Banco Mundial. TFC: consumo final total.
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Figura 3.4: A qualidade dos 
combustíveis consumidos 
aumenta com a receita, 2013

Fonte: Cálculos dos autores com base em dados da 

Agência Internacional de Energia e Indicadores de 

Desenvolvimento Mundial do Banco Mundial.

Observação: Os países são classificados em grupos de alta, 

média e baixa renda, de acordo com a classificação de renda 

do Banco Mundial. KGOE: quilogramas de óleo equivalente.
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Figura 3.5: Tendências do consumo 
interno de energia per capita na 
América Latina e no Caribe

Fonte: Cálculos dos autores com base em dados da Agência Internacional de Energia.

Observação: Os grupos de renda estão de acordo com as classificações do Banco Mundial. Os países de baixa renda são Bolívia, El Salvador, Guatemala, Haiti,  

Honduras e Nicarágua. Os países de renda média são Brasil, Colômbia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Equador, Jamaica, México, Panamá, Paraguai e Peru.  

Os países de alta renda são Argentina, Chile, Trinidad e Tobago, Uruguai e Venezuela. KGOE: quilogramas de óleo equivalente.
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É importante observar que, em média, a ALC apresenta um 
dos níveis mais baixos de consumo residencial de energia per 
capita entre os grupos de renda do país (Figura 3.7). O setor 
residencial da ALC consome cerca de 180 quilos de óleo 
equivalente (KGOE) per capita, o que é metade do consumo 
médio mundial e menos de um terço do consumo anual 
dos países da OECD. Este número sugere novamente que o 
consumo per capita de energia moderna aumentará à medida 
que a região se desenvolve.

Como experimento mental, pode-se perguntar: De quanta 
energia as famílias da ALC precisariam se a região atingisse o 

nível de desenvolvimento da OECD? Em um cenário habitual, 
o consumo per capita de eletricidade na ALC aumentaria 
em um fator de seis, com um aumento de quatro vezes no 
uso per capita de gás doméstico; e o consumo residencial 
de energia moderna quintuplicaria, assumindo acesso 
completo a fontes de energia modernas.3 Alcançar esses níveis 
exigiria uma expansão na produção de energia moderna de 
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Figura 3.6: O consumo per 
capita de energia moderna 
aumenta com a renda

Fonte: Cálculos dos autores com base em dados da 

Agência Internacional de Energia e Indicadores de 

Desenvolvimento Mundial do Banco Mundial. 

Observação: KGOE: quilogramas de óleo equivalente; 

ALC: América Latina e Caribe; OECD: Países 

de alta renda da Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico. As curvas são ajustadas 

com polinômios de grau 2. A área sombreada 

representa a tendência mundial de equipamentos.

OECD

LIC

Trajetória histórica 
do consumo de 
energia residencial 
(1971 - 2013)

ALC

Tendências da América Latina e do Caribe seguem o 

caminho histórico global

O padrão de consumo de energia residencial na ALC segue 
tendências históricas mundiais. A Figura 3.6 apresenta as 
curvas ajustadas da relação entre renda e consumo moderno 
de energia (área sombreada), mostrando a localização relativa 
da ALC (linha azul), países de alta renda da Organização 
para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OECD) 
(linha laranja) e países de baixa renda (linha tracejada laranja). 
A figura ilustra como a mudança observada em direção a um 
maior uso de energia moderna no setor residencial da ALC 

segue a trajetória histórica global no período 1971–2013. 
Em termos de composição, a parcela de energia não moderna 
diminui significativamente de quase 90% nos países de baixa 
renda para cerca de 24% nos países da OECD (Figura 3.7).

Esse fato estilizado levanta preocupações sobre como 
garantir um suprimento de energia moderno confiável e 
acessível para atender à crescente demanda à medida que os 
países se desenvolvem. Além disso, essa tendência ressalta a 
importância da composição do combustível (com foco em 
eletricidade e gás natural) nas previsões das necessidades 
futuras de energia.

3. Esses fatores referem-se à média das famílias da ALC atingindo os níveis médios de 

consumo de eletricidade e gás doméstico dos países de alta renda da OECD. 
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aproximadamente 236 MTEP apenas para atender à demanda 
agregada adicional de energia residencial, equivalente ao 
consumo total de energia do Brasil em 2013. Esses cálculos não 
levam em consideração o crescimento populacional, mudanças 
nas práticas de conservação ou ganhos em eficiência energética, 
mas ainda destacam o desafio de atender às crescentes 
necessidades de energia. O consumo de combustíveis 
modernos cresce assimetricamente.
A Figura 3.8 mostra a evolução do consumo de energia per 
capita por setor, usando o consumo médio de energia per 
capita entre os países para calcular a variação percentual 

Figura 3.7: Composição do 
consumo de energia per capita 
por classificação de renda do 
país, média entre 2009-2013

Fonte: Cálculos dos autores com base em dados da Agência 

Internacional de Energia e Indicadores de Desenvolvimento 

Mundial do Banco Mundial.

Observação: Os países são classificados em grupos de alta, 

média e baixa renda, de acordo com as classificações de renda 

do Banco Mundial. KGOE: quilogramas de óleo equivalente; 

ALC: América Latina e Caribe; OECD: Organização para 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico.

subjacente no consumo de energia residencial é dominada 
pelos combustíveis modernos. Enquanto o transporte e a 
indústria cresceram a um ritmo semelhante ao da renda, 
o consumo residencial de combustíveis modernos cresceu 
em um ritmo mais rápido. Essas tendências estão alinhadas 
com as regularidades empíricas anteriores que mostram o 
deslocamento dos combustíveis tradicionais e de transição 
pela eletricidade e pelo gás natural, e destacam a dependência 
assimétrica de fontes de energia modernas no setor residencial.

Uma observação importante sobre a contabilidade 
de energia é que o uso de energia residencial não inclui 
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anual, com 1971 como o ano base. Este número reflete 
de perto a forte associação entre o crescimento da renda 
e o consumo de energia per capita de diferentes setores 
econômicos: residencial, industrial e de transporte. Em 
particular, o consumo per capita de combustíveis pelos 
setores de transporte e industrial está intimamente associado 
ao crescimento da renda per capita, enquanto o consumo 
total de combustíveis no setor residencial – incluindo os 
combustíveis modernos e tradicionais – mostra uma queda 
no período em questão. No entanto, ao distinguir entre os 
diferentes tipos de combustível usados pelas famílias, a força 

combustíveis para transporte público ou privado. De acordo 
com os balanços energéticos nacionais, os transportes 
públicos e privados são incluídos no setor dos transportes, 
juntamente com o consumo de combustíveis para transportes 
pelas empresas. No entanto, as mudanças na renda familiar 
têm um efeito indireto sobre a demanda de energia em todos 
os setores, já que é amplamente documentado para fatores 
como o aumento da demanda de combustíveis líquidos no 
transporte privado, bem como a suburbanização, entre outros.
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No entanto, as famílias  
em países de  

baixa renda  
permaneceram  

dependentes dos 
combustíveis  
tradicionais e  
de transição.

Desde 1971, o 
consumo de energia 
residencial na ALC  
foi impulsionado  
por fontes de  
energia modernas, 
como eletricidade  
e gás natural. 
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Figura 3.8: 
Dissociação 
do consumo 
residencial de 
combustíveis 
modernos

Fonte: Cálculos dos autores 

com base em dados da 

Agência Internacional de 

Energia e Indicadores de 

Desenvolvimento Mundial 

do Banco Mundial.

Observação: PPP: paridade 

do poder de compra.

Consumo doméstico de combustíveis de transporte

O transporte é um dos principais vetores da demanda de 
energia, com o setor sendo responsável por aproximadamente 
um terço do consumo total de energia final na ALC. Desde 
1971, o consumo de energia para transporte cresceu mais 
de 300% em termos absolutos e mais de 100% em termos 
per capita. A repartição dos combustíveis de transporte 
compreende gasolina (60 por cento), diesel (30 por cento), 
biocombustíveis4 (6 por cento) e gás natural (4 por cento).

Conforme observado anteriormente, os combustíveis para 
transporte não são contabilizados como uso residencial de 
energia.5 No entanto, o transporte privado doméstico constitui 
um dos principais componentes do consumo doméstico 

4. O Brasil é o principal consumidor de biocombustíveis no setor de transporte da ALC.

5. De acordo com os balanços energéticos da Agência Internacional de Energia.

de renda mais baixa possuíam um veículo; em 2014, esses 
números aumentaram para 13% e 8%, respectivamente.

Esses fatos são consistentes com a literatura empírica, que mostra 
uma participação crescente dos combustíveis para transporte 
na demanda geral de energia (Medlock e Soligo 2001; Fouquet 
2014). A intensificação do transporte privado implica que, à 
medida que a ALC continua a se desenvolver, as famílias serão um 
importante vetor da demanda por combustíveis fósseis. O desenho 
da política energética deve ser informado sobre como o consumo 
de energia se comporta ao longo da distribuição de renda. 
O capítulo subsequente aborda esse ponto com mais detalhes.

1. A propriedade de veículos automotores particulares 
aumenta com a renda. No México em 2014, a porcentagem 
de famílias que possuíam um veículo motorizado no quintil 
de renda mais rica era sete vezes maior do que a do grupo de 
renda mais pobre. Da mesma forma, no Peru, a propriedade 
de veículos motorizados no segmento mais rico das famílias 
era cinco vezes maior do que nas famílias mais pobres.

2. A propriedade de veículos motorizados particulares 
aumentou significativamente em todos os grupos de renda 
desde meados da década de 1990. Duas décadas atrás, 4% 
das famílias mexicanas e 2% das famílias peruanas no quintil 

de energia. E, como será visto no texto abaixo, os dados 
domiciliares demonstram a importância dos combustíveis para 
transporte nas despesas familiares.

No nível doméstico, a demanda por combustíveis para 
transporte abrange a propriedade de veículos automotores 
privados. A Figura 3.9 apresenta a propriedade de veículos por 
quintil de renda para o período 1994–2014 para o México e 
Peru. Dois pontos importantes merecem atenção:

C
re

sc
im

en
to

 d
o 

ín
di

ce
, a

no
 b

as
e:

 1
97

1

400

350

300

250

200

150

50

0

100

1971 1977 1983 1989 1995 2001 2007 2013

Residencial, 
todos os 
tipos de 

combustíveis

Combustíveis 
residenciais 
modernos

Transporte Indústria
PIB per 

capita Preços 
constantes PPP 

de 2005

39



Por que  
as famílias 
argentinas têm 
um consumo de 
energia diferente 
de seus pares 
no México?

como  
tamanho 

 da população, 
disponibilidade de 

recursos, nível de renda, 
acesso a energia moderna 

e preços de energia. 

As possíveis explicações 
são encontradas  

em uma série  
de variáveis 
econômicas 
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Figura 3.8: México e Peru: Aumento na propriedade de 
veículos motorizados ao longo do tempo para todos os níveis 
de renda (porcentagem de famílias com veículos motorizados)

Fonte: Cálculos dos autores com base em dados de vários anos de pesquisas domiciliares nacionais.

Considerações finais

O uso de energia residencial teve um crescimento lento – 
aumentando em 70% entre 1971 e 2013, o que é menor do que o 
crescimento do uso de energia em outros setores, como transporte 
e indústria. A fonte de energia residencial mudou acentuadamente 
desde 1971, porém, em direção a uma maior dependência de 
combustíveis modernos, como eletricidade e gás natural. Durante 
esse período, o uso de combustíveis modernos substituiu os 
menos eficientes, como querosene e biomassa, levando a uma 
redução geral no consumo total de energia per capita em países de 
baixa e média renda. Isso destaca a importância de distinguir entre 
os tipos de combustíveis alternativos ao avaliar as necessidades 
futuras de energia para o progresso econômico e social sustentado. 

Entre os fatores que explicam as variações no consumo de 
energia residencial entre os países estão o acesso a fontes 
de energia modernas, disponibilidade de recursos naturais 
(a combinação de uso de energia de um país depende de 
sua dotação de recursos naturais, especialmente em termos 
de combustíveis fósseis), tamanho da população e renda. 
O padrão observado no consumo de energia residencial da 
ALC segue tendências históricas mundiais. 

Por outro lado, o consumo de energia para transporte cresceu 
mais de 300% em termos absolutos desde 1971 e mais de 100% 
em termos per capita. O transporte doméstico privado é um dos 
principais componentes do consumo doméstico de energia. 
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As cidades desempenham um papel importante em todas as dimensões da atividade humana, 
a ponto de o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas das Nações Unidas 
discutir seu papel na mitigação das mudanças climáticas (Seto et al. 2014). As cidades são, 
em média, responsáveis por cerca de três quartos do PIB e do consumo de energia de seu país 
e por até 80% do total das emissões mundiais de gases de efeito estufa (Seto et al. 2014).

O impacto da urbanização na demanda de energia tem sido cada vez mais estudado 
nos últimos anos ( Jones 1991; Parikh e Shukla 1995; Madlener e Sunak 2011; Creutzig 
et al. 2015). No que diz respeito ao consumo de energia privado, a urbanização está 
principalmente associada à mudança dos combustíveis tradicionais para fontes de 
energia modernas, como a eletricidade e o gás. Dado que o processo de urbanização é 
fundamental para o desenvolvimento econômico, à medida que os moradores urbanos 
se tornam mais ricos, os padrões de consumo doméstico mudam para produtos mais 
intensivos em energia, como geladeiras, ar-condicionado e automóveis. Além disso, 
a aglomeração humana pressiona o setor de transporte, com a demanda incremental 
associada por combustíveis de transporte devido ao deslocamento diário.

Ao mesmo tempo, porém, a aglomeração e as economias de escala em locais urbanos 
oferecem oportunidades de economia de energia. Creutzig et al. (2015) sugerem que, 
se políticas apropriadas forem postas em prática, cidades em países em desenvolvimento 
podem reduzir seu uso de energia esperado até 2050 de 730 para 540 exajoules. Em 
cidades de rápido crescimento, essas políticas – que incluem mudanças no planejamento 
urbano, preços de energia adequados e planos de transporte – devem ter como objetivo 
moldar uma infraestrutura com eficiência energética.

Na América Latina e no Caribe (ALC), a demanda de energia em áreas urbanas 
está crescendo rapidamente. O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
(PNUD) estima que em 2012 cerca de 80% da população da ALC vivia em cidades, um 
número maior do que a média mundial (54%).1 Quadro A Figura 3.1.1 mostra a relação 
entre o uso residencial de combustíveis modernos e as taxas de urbanização, mostrando 
um aumento exponencial nas necessidades de energia durante o processo de urbanização. 
Essas tendências tornam a região altamente dependente de energia e destacam a 
necessidade de políticas coordenadas para promover a economia de energia em todos os 
setores, como transporte, serviços públicos (por exemplo, água, iluminação pública) e 
edifícios e instalações, entre outros. 

Quadro 3.1: Urbanização 
e uso moderno de energia 
no setor residencial

Fonte: Cálculos dos autores com base em dados da Agência Internacional de 

Energia e Indicadores de Desenvolvimento Mundial do Banco Mundial.

Observação: A figura inclui 130 países, incluindo 22 países da 

América Latina e Caribe (ALC), no período de 1971–2013. Eixos em 

escala logarítmica. KTOE: quilotons de óleo equivalente.

Quadro Figura 3.1.1: Consumo energético residencial 
per capita de combustíveis modernos e urbanização

1. PNUD, “About Latin America and the Caribbean” (http://www.latinamerica.undp.org/content/rblac/en/home/regioninfo).
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Capítulo 4
Desenvolvimento 
econômico e consumo 
de energia residencial 

O 
Capítulo 3 descreveu os padrões e as tendências 
recentes do consumo de energia residencial na 
América Latina e Caribe (ALC), com ênfase na 
receita e na distinção entre os diferentes tipos de 

energia necessários para sustentar o progresso econômico. Este 
capítulo examina mais detalhadamente a relação entre a renda e 
os componentes do consumo doméstico de energia, com atenção 
ao crescente uso de combustíveis modernos na ALC. O objetivo 
é investigar a sensibilidade do consumo de energia residencial a 
mudanças na receita em comparação com outros setores e regiões, 
e observar como essa sensibilidade pode evoluir à medida que a 
região se desenvolve.6 O capítulo continua a se basear em dados 
anuais em nível de país e a usar o produto interno bruto (PIB)7 
per capita como um substituto para a renda.

Este capítulo fornece uma análise abrangente de como 
os combustíveis domésticos modernos, que crescem a uma 
taxa mais rápida do que a receita, sustentam o crescimento 
do consumo residencial de energia. Essa dinâmica explica a 
mudança pronunciada dos combustíveis tradicionais para 
os modernos nas últimas quatro décadas. No entanto, a 
elasticidade-renda da demanda de energia residencial é menor 
do que em outros setores, como transporte e indústria. Isso 
significa que, embora o consumo residencial de energia 
moderna esteja altamente correlacionado com a renda per 
capita, outros setores econômicos na ALC são ainda mais 

sensíveis às mudanças de renda. Portanto, melhorar as 
condições econômicas das famílias teria efeitos indiretos 
importantes sobre a demanda total de energia. Os resultados 
também sugerem que a ALC está em uma faixa de renda em 
que é altamente dependente do fornecimento de energia e 
que, à medida que a região atinge níveis mais elevados de 
desenvolvimento econômico, a elasticidade da renda da 
demanda residencial de energia deve diminuir.

Transição do consumo residencial de energia na América 

Latina e no Caribe

Para uma primeira visão de como o consumo doméstico de 
energia evoluiu com o desenvolvimento econômico, a Figura 
4.1 mostra as linhas de tendência do consumo residencial 
de energia por tipo de combustível ao longo da distribuição 
de renda na ALC. As linhas de tendência refletem a relação 
entre o consumo de energia e a renda (ambos em termos per 
capita) durante o período de 1971 a 2013 para os 22 países 
analisados. A figura explora toda a variabilidade ao longo do 
tempo e dos países, fornecendo assim uma visão geral dos 
padrões de consumo doméstico de energia ao longo de toda 
a distribuição histórica de renda na região. O consumo de 
energia tende a ser alto em níveis de renda mais baixos, onde 
o uso de combustíveis tradicionais é predominante. Passando 
para o lado direito (mais rico) da distribuição de renda, há 
uma substituição pronunciada dos combustíveis tradicionais 
por combustíveis de transição e modernos. No entanto, o 
consumo de combustíveis de transição aumenta com a renda, o 
que se explica principalmente pelo estágio de desenvolvimento 

6. Esta seção é baseada em Jimenez e Yépez-García (2016)

7. Em paridade de poder de compra em dólares americanos constantes de 2005.

Figura 4.1: Consumo de combustíveis domésticos na América Latina 
e no Caribe por níveis de distribuição de renda

Fonte: Cálculos dos autores com base em dados da Agência Internacional de Energia e Indicadores de Desenvolvimento Mundial do Banco Mundial.

Observação: A figura inclui 22 países latino-americanos e caribenhos no período de 1971–2013. Eixos em escala logarítmica. As curvas são 

ajustadas com polinômios de segundo grau. KGOE: quilogramas de óleo equivalente; PPP: paridade do poder de compra.
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da região. À medida que a receita na ALC se expande (ou 
seja, a distribuição muda para a direita), espera-se que o uso 
de combustíveis de transição também comece a diminuir 
( Jimenez e Yépez-García 2016).

De acordo com as hipóteses de consumo de energia, há uma 
clara substituição de combustíveis com o aumento da renda. 
A transição observada em direção a um maior uso de fontes de 

energia modernas está conceitualmente bem alinhada com o 
empilhamento de energia ou hipótese de portfólio, destacando 
a receita como o principal vetor por trás da mudança de 
composição. A interação e a entrada e saída de combustíveis 
resultam em um padrão não linear de uso geral de energia per 
capita, um processo no qual o uso de combustíveis modernos 
cresce continuamente até que seja responsável pela maior parte 

do consumo de energia per capita nos níveis de renda mais altos. 
Esse padrão, já documentado anteriormente por Jamasb e Meier 
(2010), por exemplo, mostra o forte efeito da renda sobre o 
consumo de combustíveis de melhor qualidade.

Nesse contexto, a hipótese do portfólio parece mais 
adequada para conciliar o grau e a velocidade com que 
evoluiu a composição do consumo energético domiciliar. 

Acesso a fontes de energia modernas, preços de energia, renda 
familiar e fatores culturais são todos determinantes da escolha 
do combustível e da intensidade do uso de combustível, 
explicando a variabilidade nos padrões de consumo entre as 
famílias (Arseneau 2011; Heltberg 2004; Leach 1992). Além 
disso, em nível de país, a hipótese do portfólio é compatível 
com a continuidade do consumo de combustíveis tradicionais 

Figura 4.3: Elasticidades de renda de curto e longo prazo no 
setor residencial da ALC

Fonte: Cálculos dos autores com base em dados da Agência Internacional de Energia.

Observação: Os intervalos de confiança superior e inferior estão em 95 por cento. As elasticidades estimadas consideram os preços internacionais do petróleo, as 

tendências específicas de cada país e a heterogeneidade dos coeficientes. Veja os detalhes da estimativa no Apêndice 2. SR: curto prazo; LR; longo prazo.
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e/ou transitórios em níveis de renda mais elevados. Por 
exemplo, conforme mostrado no Capítulo 2, os países de renda 
relativamente alta da ALC (Uruguai e Chile) apresentam uma 
parcela substancial do consumo de biomassa. Em geral, isso 
pode ser explicado por práticas culturais subjacentes ou pela 
desigualdade de renda dentro de um país, o que significa que 
a maioria dos combustíveis de qualidade inferior é consumida 
por famílias mais pobres.

Um corolário dessa análise é que é importante distinguir as 
fontes de energia ao estudar a relação entre renda e consumo 
de energia. O exame anterior mostra que o desenvolvimento 
econômico impulsiona o consumo de combustíveis modernos, 
não tradicionais ou de transição. Assim, medidas confiáveis 
da associação entre renda e consumo de energia requerem 
foco nos combustíveis modernos em vez do consumo geral de 
energia. Este último pode levar a interpretações tendenciosas 
devido à relação não linear entre receita e uso de energia.

Para examinar mais de perto a ligação entre o crescimento 
da renda e o uso moderno de energia, a Figura 4.2 apresenta a 
taxa média de crescimento anual da renda e do uso moderno 
de energia, por país, para o período em análise. A figura mostra 
que o consumo residencial de combustíveis modernos cresceu 
a um ritmo mais rápido do que a renda (acima da linha de 
45 graus) e que a relação tem sido positiva, como esperado. 
O gráfico também mostra uma variação significativa na relação 
entre a renda e o consumo de energia, o que significa que a 
elasticidade da renda pode variar acentuadamente de país para 
país e ao longo do tempo, conforme mencionado acima.

Elasticidade de renda da demanda de energia residencial

Esta seção apresenta estimativas da elasticidade de renda 
de energia por tipo de combustível e setor econômico. A 
comparação dos resultados fornece uma visão das implicações 
de maiores rendas na demanda de energia nos lares da ALC. 
As estimativas são baseadas em dados anuais em nível de país.8 

A Figura 4.3 resume as estimativas das elasticidades de 
renda de curto e longo prazo por fonte de combustível no 

setor residencial, junto com o intervalo de confiança de 
95 por cento. A figura mede a sensibilidade do consumo de 
energia às mudanças na renda per capita, controlando os 
preços internacionais do petróleo e a heterogeneidade do país. 
Em média, um aumento de 1% na receita se traduz em um 
aumento de 0,5% no consumo de eletricidade no curto prazo e 
um aumento de 0,7% no longo prazo. No caso do gás natural, 
um aumento de 1% na receita se traduz em um aumento 
de 0,6% no consumo de gás natural no curto prazo e um 
aumento de aproximadamente 1% no longo prazo. No geral, 
a elasticidade de renda do consumo moderno de combustível 
é maior do que o consumo total de energia residencial. Isso 
corrobora a ideia de que o crescimento econômico está 
atrelado ao maior consumo de combustíveis modernos, com as 
correspondentes implicações para o planejamento do futuro 
abastecimento de energia da região. As previsões baseadas 
no consumo total de energia residencial subestimariam as 
necessidades de energia moderna.

No caso dos combustíveis tradicionais, as elasticidades-
renda tendem a ser negativas, indicando que aumentos na 
renda reduziriam o consumo médio de biomassa. Essas 
elasticidades negativas seriam consistentes com ambas as 
hipóteses de consumo de energia (escada e portfólio), mas 
as elasticidades-renda dos combustíveis tradicionais não são 
estatisticamente diferentes de zero (a faixa do intervalo passa 
de zero). Embora não seja estatisticamente significativo, os 
padrões estilizados anteriores sugerem que os combustíveis de 
transição podem se comportar como um bem inferior.
O consumo de combustíveis de transição parece responder 
positivamente às melhorias de renda, embora haja grande 
variação nessas estimativas. Usando uma amostra mundial, 
Jimenez e Yépez-García (2016) descobriram que as elasticidades-
renda dos combustíveis de transição apresentam uma forma de  
U invertido ao longo da distribuição de renda mundial, 
sugerindo que a elasticidade observada na ALC está 
intrinsecamente ligada ao seu estágio de desenvolvimento. 
Essas descobertas sugerem que, no longo prazo, o crescimento 
da renda tem um efeito líquido negativo sobre o uso de 
combustíveis sujos, sugerindo que as famílias parecem subscrever 
os benefícios para a saúde do uso de combustíveis modernos.

Uma questão relacionada é como a elasticidade de renda do 
consumo de energia residencial na ALC se compara a outros 
setores? Para fornecer uma visão comparativa, a Figura 4.4 
apresenta as elasticidades-renda estimadas do consumo de energia 
entre os setores (residencial, industrial e de transporte), bem 
como para o consumo final total de energia. As elasticidades de 
renda médias são maiores para os setores industrial e de transporte 
– ainda maiores do que aquelas dos combustíveis residenciais 
modernos apresentados na Figura 4.3. No longo prazo, um 
aumento de 1% no PIB per capita se traduz em um consumo 
de energia aproximadamente 0,9% maior no setor industrial. 
Correspondentemente, no setor de transporte, o mesmo aumento 
na receita se traduz em um aumento de 1,3% no consumo de 
energia. Até certo ponto, as elasticidades mais altas nos setores de 
transporte e industrial destacam os efeitos intersetoriais de maior 
renda familiar sobre a demanda agregada de energia.

As elasticidades de renda diminuem à medida que os níveis 

de renda aumentam

A próxima questão é se as elasticidades energia-renda 
(agregadas) são constantes entre os níveis de renda. Para 
examinar esta questão, estimamos o consumo de energia em 
diferentes níveis de renda com base em uma especificação 
paramétrica não linear detalhada no Apêndice 2. A estimativa 
é baseada em 104 países para o período 1971–2013. Os 
principais resultados, apresentados na Figura 4.5, produzem 
uma curva côncava que sugere que a elasticidade diminui à 
medida que a renda de um país aumenta. Ou seja, a demanda 
de energia aumenta com o aumento da renda, mas tende a 
atingir o pico nos níveis de renda média a alta9 e, em seguida, 
diminui gradualmente à medida que a renda continua a 
aumentar. Essa concavidade pode ser decorrente de ganhos de 
eficiência, que são mais pronunciados em países desenvolvidos.

A Figura 4.5 também mostra a posição dos países da 
ALC em relação a todos os países do mundo em termos de 
PIB per capita. De acordo com essas estimativas, o estágio 
de desenvolvimento da ALC coincide com uma associação 

quase linear entre consumo de energia e receita, indicando sua 
alta dependência de fontes modernas de energia. Além disso, 
como os países da ALC estão espalhados ao longo do nível de 
renda média (área azul), é provável que nas próximas décadas 
a região se mova para a direita e se concentre no nível de renda 
média alta, implicando em aumentos futuros significativos em 
necessidades de energia.

A heterogeneidade entre os países pode ser mais bem 
avaliada na Figura 4.6, que resume a elasticidade de renda do 
consumo de combustível moderno por grupo de renda do país 
e para toda a região da ALC. Esta figura mostra que, embora 
haja de fato uma heterogeneidade significativa dentro de cada 
faixa de renda, as elasticidades estimadas tendem a diminuir à 
medida que os países atingem níveis de renda mais elevados, 
sustentando a concavidade observada na figura anterior.

Conforme analisado anteriormente, a elasticidade de 
renda do consumo de energia depende do tipo de combustível 
e do setor. No caso da energia doméstica (eletricidade e gás), 
a elasticidade de renda tende a diminuir à medida que a 
renda aumenta. No entanto, no caso dos combustíveis para 
transportes, a elasticidade de renda tende a aumentar ao longo 
da classificação de renda do país. Esse padrão pode ter a ver 
com o aumento da propriedade e do uso de automóveis, que 
vem junto com rendas mais altas. A Tabela A2.2 no Apêndice 
2 fornece as elasticidades de renda estimadas por setor.

As estimativas de elasticidade apresentadas neste capítulo 
representam correlações entre energia e renda (ambas per 
capita) que são condicionadas aos preços internacionais 
do petróleo e tendências específicas do país (consulte os 
detalhes da estimativa em Jimenez, Macedo e Yépez-García 
2018). Essas estimativas não levam em consideração qualquer 
endogeneidade potencial entre preços, receitas ou consumo 
de energia. Por exemplo, como a energia é um insumo para a 
produção, um choque exógeno no consumo de energia pode 
levar a uma mudança na produção (e na demanda de energia) 
e, portanto, na renda per capita. Nesse sentido, as elasticidades 
estimadas mostram como o uso de energia varia com a renda, 
sem nenhuma interpretação causal. Com relação à direção 
potencial de um viés, Csereklyei e Stern (2015) calculam um 

8. Consulte o Apêndice 2 para obter mais detalhes sobre a metodologia e os resultados completos. 9 De acordo com as classificações de nível de renda do Banco Mundial.
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Figura 4.5: Efeito da renda estimada de longo prazo da energia moderna no consumo 

Fonte: Cálculos dos autores com base em dados da Agência Internacional de Energia. 

Observação: As escalas estão em logs. As linhas tracejadas representam intervalos de confiança no nível de 95 por cento. As estimativas são baseadas em 104 países, incluindo 

22 na América Latina e Caribe (ALC). Previsões na amostra. As elasticidades estimadas consideram os preços internacionais do petróleo, as tendências específicas de cada 

país e a heterogeneidade dos coeficientes. Veja os detalhes da estimativa no Apêndice 2. KGOE: quilogramas de óleo equivalente; PPP: paridade do poder de compra. 

Figura 4.4: Elasticidades de renda de curto e longo prazo por setor na ALC

Fonte: Cálculos dos autores com base em dados da Agência Internacional de Energia. 

Observação: Os intervalos de confiança superior e inferior estão em 95 por cento. As elasticidades estimadas consideram os preços internacionais do petróleo, as tendências 

específicas de cada país e a heterogeneidade dos coeficientes. Veja os detalhes da estimativa no Apêndice 2. SR: curto prazo; LR; longo prazo; TFC: consumo final total.
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viés para cima da ordem de 0,05 na relação entre o uso total de 
energia e o PIB.

Além da estimativa dos parâmetros causais, a análise da 
bidirecionalidade, ou causalidade reversa, fornece percepções 
sobre o papel da energia no crescimento da renda e no 
desenvolvimento econômico. Uma abordagem para estudar 
essa inter-relação é testar a causalidade de Granger. Portanto, 
para complementar nossos resultados, o Apêndice 2 apresenta 
os resultados dos testes de Granger para quatro métodos de 
estimativa, indicando forte causalidade estatística entre o 

consumo de energia residencial e a renda (ambos per capita). 
Os resultados sugerem que há de fato causalidade reversa, 
portanto, aumentar a renda per capita aumentaria o consumo 
de energia no setor residencial, o que, por sua vez, levaria a 
uma renda per capita mais alta. A literatura a esse respeito é 
inconclusiva, e este exercício visa apenas revelar tais efeitos de 
feedback em nossa amostra.

É importante enfatizar que as elasticidades de renda 
apresentadas neste estudo são estimativas baseadas em dados 
em nível de país. Como acontece com todas as análises 

empíricas, essas estimativas podem variar entre metodologias, 
amostras (corte transversal versus dados de painel) e unidades 
de observação (famílias, empresas, países, etc.). Para os países 
em desenvolvimento, análises mais detalhadas são limitadas 
pela falta de informações sobre variáveis-chave, como 
preços de energia e a disponibilidade de microdados sobre o 
consumo ou despesas de energia. Embora nossas elasticidades 
estimadas estejam dentro das estimativas encontradas na 
literatura (consulte a Tabela 1.1 no Capítulo 1), a natureza 
dos dados impõe limitações para uma melhor compreensão do 

comportamento subjacente das famílias da ALC em termos de 
consumo de energia. 

Em particular, no nível microeconômico, os números do 
consumo de energia não estão universalmente disponíveis para 
os países da ALC. No entanto, a forte relação entre consumo 
de energia e receita foi documentada com base em alguns 
estudos de caso (Navajas 2009; Foster, Tre e Wodon 2000). 
Embora esses estudos não permitam comparações entre países 
ou um exame abrangente do uso de combustível em nível 
regional, eles mostram como os níveis crescentes de renda 
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Fonte: Cálculos dos autores com base em dados da 

Agência Internacional de Energia.

Observação: O limite inferior (LB) e o limite superior (UB) 

têm um nível de confiança de 95 por cento. Os coeficientes 

no eixo y representam a elasticidade média estimada. As 

estimativas são baseadas em 104 países, que são classificados 

em grupos de alta, média e baixa renda, de acordo com as 

classificações de renda do Banco Mundial. As elasticidades 

estimadas consideram os preços internacionais do petróleo, 

as tendências específicas de cada país e a heterogeneidade dos 

coeficientes. Veja os detalhes da estimativa no Apêndice 2.
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estão fortemente associados a diferentes padrões e níveis 
de consumo doméstico de energia. O Quadro 4.1 examina 
uma rica pesquisa transversal da Argentina e mostra que o 
consumo doméstico de energia tende a aumentar com a renda 
na medida em que o consumo total de combustíveis modernos 
está concentrado nos dois primeiros quintis de renda, que 
juntos representam quase 60% do consumo de eletricidade, 
50 por cento do consumo total de gás natural e 80 por cento 
do consumo total de gasolina.

Conclusões

Com o aumento da renda, o consumo de energia aumenta e o 
tipo de combustível utilizado muda para combustíveis modernos 
e mais eficientes. Esse fato empírico foi claramente observado no 

setor residencial nas últimas quatro décadas, onde a demanda 
por eletricidade e gás cresceu a taxas mais elevadas do que nos 
setores de transporte e indústria, substituindo a demanda por 
combustíveis sujos. Com esse processo, a elasticidade de renda 
da demanda de energia residencial evolui, formando um formato 
de U invertido ao longo da distribuição de renda mundial. Isso 
sugere que o uso doméstico de energia encontrará um ponto de 
saciedade além do qual a economia líquida de energia começará 
a reduzir o consumo de energia per capita em níveis de renda 
mais elevados. O padrão prevalece em diferentes especificações 
de regressão.

Este capítulo também destacou a importância de levar 
em conta a heterogeneidade do país e distinguir entre fontes 
de energia ao analisar a relação entre renda e uso de energia, 

mostrando que o crescimento econômico é alimentado 
por fontes de energia modernas, ao invés de combustíveis 
tradicionais ou de transição. Os resultados são consistentes 
com estudos anteriores que enfatizaram as crescentes 
demandas de energia do mundo em desenvolvimento. Em 
particular, a ALC está em um estágio de desenvolvimento 
econômico em que é altamente dependente de combustíveis 
modernos, o que implica uma necessidade significativa de 
infraestrutura energética para sustentar sua trajetória de 
crescimento econômico. 

Ao mesmo tempo, os resultados sugerem que a demanda 
por combustível tradicional se comporta como se esses 
combustíveis fossem um bem inferior (ou seja, diminuindo 
na renda), o que significa que as famílias atribuem um valor 

significativo aos benefícios para a saúde da mudança para 
combustíveis modernos. Como nos países pobres uma 
parte substancial do uso de energia residencial é composta 
de combustíveis sujos, encontrar maneiras de ajudar as 
famílias pobres a ter acesso e pagar por fontes de energia 
modernas é um desafio político importante. Os programas 
que facilitam o acesso a fontes de energia modernas têm 
sido eficazes na promoção da troca de combustível. Do 
lado da oferta, o desenvolvimento de uma matriz energética 
sustentável diversificada pode reduzir os custos de energia 
e ajudar a garantir o fluxo de serviços de energia. A 
eficiência energética e as medidas de conservação também 
podem reduzir custos, ao mesmo tempo que promovem a 
economia de energia.
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Novas evidências 
mostram que, 
à medida que 
uma família na 
ALC fica mais 
rica, ela começa 
a substituir os 
combustíveis 
tradicionais,  
como a biomassa, 
por combustíveis 
de transição  
e modernos, 
como eletricidade 
e gás natural.
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A Argentina é um dos poucos países da América Latina e do 
Caribe a coletar dados sobre o consumo das famílias em sua 
pesquisa periódica de gastos nacionais. Essas informações 
valiosas permitem a caracterização do consumo de energia 
entre os grupos de renda e a estimativa das elasticidades 
de preço e renda com base nas informações disponíveis no 
nível familiar. A Figura 4.1.1 mostra as quantidades anuais 
de energia consumida por cada quintil de renda. Como 
esperado, o consumo doméstico de eletricidade, gás natural 

Quadro 4.1: Evidência 
microeconômica de consumo de 
energia e renda: O caso da Argentina

Em termos de como o consumo agregado de combustíveis 
é distribuído entre os grupos de renda familiar, as famílias em 
melhor situação tendem a ser responsáveis pela maior parte 
do consumo nacional de energia moderna, particularmente 
no caso dos combustíveis para transporte (Quadro Figura 
4.1.2). O quintil mais rico é responsável por 30% do uso total 
de eletricidade, 34% do uso de gás canalizado e quase metade 
do consumo de gasolina no setor doméstico. Em contraste, 

Fonte: Pesquisa Nacional sobre Despesas, 2012. 

Observação: Todos os valores são expandidos usando o fator de população. 

os grupos de renda mais pobres consomem 12% do total de 
eletricidade, 10% do gás canalizado e 5% da gasolina. Dado 
esse baixo nível de consumo de combustíveis modernos, 
as famílias mais pobres parecem atender suas necessidades 
de energia principalmente com combustíveis sujos, com o 
primeiro quintil (mais pobre) respondendo por 32% do 
consumo nacional de combustíveis sólidos.

Domicílio (eixo direito)

Per capita (eixo esquerdo)

Quadro Figura 4.1.1: Argentina: Consumo 
doméstico anual de energia em quintis de renda
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canalizado e gasolina (barras azuis) aumenta com a renda, 
uma relação que é mais pronunciada depois de contabilizar o 
tamanho da família (barras laranja). Entre esses combustíveis, 
o consumo de gasolina aumenta mais no quintil de renda mais 
alta. Em contraste, o consumo de biomassa tende a diminuir 
com melhorias nas condições econômicas das famílias. No 
entanto, os padrões são menos claros em termos per capita, 
principalmente por causa da alta variação no consumo 
autorregulado.
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Fonte: Pesquisa Nacional sobre Despesas, 2012. 

Observação: Todos os valores são expandidos usando o fator de população.

Quadro Figura 4.1.2: Argentina: 
Estrutura percentual do consumo 
nacional agregado de energia 
domiciliar entre os quintis de renda
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Quadro Tabela 4.1.1: 
Argentina: Regressões 
transversais do 
consumo de energia

Fonte: Jimenez Mori (2017c)

Observação: Todas as regressões incluem como covariáveis o tamanho da família, propriedade de telefones celulares,  

veículos motorizados e condicionadores de ar; e efeitos fixos de província. As regressões são ponderadas usando o fator populacional.  

* Significativo no nível de 10 por cento; ** Significativo no nível de 5 por cento; *** Significativo no nível de 1 por cento.

Variável Ln (Consumo de eletricidade) Ln (Consumo de gás de tubulação) Ln (Consumo de gasolina)

Ln (renda familiar) 0,1714*** 0,1188* 0,3048***

Ln (preço do combustível) -0,896*** -0,901*** -0,5739***

Observações 12.099 5.099 7.930

R2 ajustado 0,9047 0,7534 0,4137

F-stat 3671 730,3 115

O conjunto de dados permite medir as respostas das famílias 
às variações de preço e renda, o que é do interesse de empresas 
e legisladores. Para investigar essas respostas, regredimos o log 
do consumo de combustível na renda familiar e nos preços 
dos combustíveis, controlando as características das famílias, 
como propriedade de telefones celulares, veículos motorizados 
e condicionadores de ar, bem como contabilizando os efeitos 
fixos provinciais. Para o exercício, os preços dos combustíveis 
foram calculados implicitamente a partir das despesas 
contabilizadas em cada tipo de combustível e apenas para 

eletricidade, gás natural canalizado e gasolina. Os preços 
dos combustíveis sólidos não foram calculados porque a 
contabilização de seu consumo é menos confiável. Para 
a maioria dos membros da família com níveis de renda 
mais baixos, as informações sobre as quantidades reais 
e as despesas com esses tipos de combustíveis tendem 
a não ser representativos das despesas e do consumo 
reais. Os coeficientes estimados são interpretados como 
elasticidades transversais para 2012 (ano da pesquisa). 
Este último ponto é importante, pois a variação de preço 

pode ser reduzida porque não estamos incluindo a dimensão 
do tempo. Ainda assim, no caso da Argentina, há grande 
variação nas tecnologias de produção tanto de combustíveis 
quanto de fornecedores independentes, portanto, são esperadas 
variações significativas de preços.

Um resumo das estimativas é apresentado no Quadro 
Tabela 4.1.1. Dado que as estimativas podem ser interpretadas 
diretamente como elasticidades, descobrimos que um 
aumento de 1% na receita se traduz em maior consumo de 
aproximadamente 0,17% para eletricidade, 0,12% para gás 

natural canalizado e 0,30% para gasolina. Isso sugere que, 
entre esses combustíveis, o consumo de gasolina é o que 
mais responde às mudanças na renda familiar. No que se 
refere às elasticidades-preço, as do consumo de eletricidade 
e de gás natural canalizado são semelhantes, em torno de 
-0,90, enquanto a elasticidade-preço da gasolina é menor, em 
torno de -0,57. Em outras palavras, o consumo doméstico de 
combustível é mais sensível às mudanças de preço do que o 
consumo de combustível para transporte.
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Capítulo 5
Uma visão geral distributiva das 
despesas domésticas de energia

C
apítulos anteriores demonstraram o papel 
determinante da renda na determinação dos 
padrões de consumo de energia entre países e 
tipos de combustível, juntamente com a crescente 

relevância dos combustíveis modernos nas economias da 
América Latina e do Caribe (ALC). Este capítulo estende a 
análise a dados microeconômicos sobre gastos domésticos 
de energia, enfatizando o consumo de energia como um 
componente essencial das decisões orçamentárias familiares. 
Os atributos das despesas domésticas com energia em todos 
os grupos de renda são uma entrada importante para a análise 
e o projeto de políticas de energia relacionadas a preços e 
acessibilidade. É dada especial atenção à fração das despesas 
com energia em relação ao rendimento disponível das famílias, 
que constitui um indicador amplamente utilizado de pobreza 
energética e vulnerabilidade a choques nos preços da energia.

Além de combustíveis domésticos, a análise incorpora 
despesas com combustíveis de transporte usados para consumo 
privado (doméstico) e cobre toda a gama de combustíveis 
usados por famílias. Como nos capítulos anteriores, a energia 
doméstica inclui eletricidade, gás natural e combustíveis 
sólidos e líquidos usados em casa.1 Os combustíveis de 
transporte para o transporte doméstico privado incluem 
gasolina, diesel, biocombustíveis, gás natural e gás liquefeito 
de petróleo (GLP). Como nem todas as pesquisas fornecem 

o mesmo nível de desagregação, os combustíveis domésticos, 
exceto eletricidade e gás, são agrupados em “outros 
combustíveis”. Esta classificação permite manter a distinção 
entre os combustíveis modernos e os combustíveis tradicionais 
e de transição agrupados sob o rótulo de “outros combustíveis”. 
Da mesma forma, todos os combustíveis para transporte 
privado são rotulados como “combustíveis para transporte”.

As duas principais categorias analíticas neste capítulo 
são nível de renda e área geográfica (urbana e rural). Embora 
seja claro que a renda desempenha um papel no aumento da 
propriedade de bens domésticos (como telefones celulares, 
geladeiras, computadores e automóveis), em grande medida é 
a localização geográfica que determina o acesso das famílias a 
fontes de energia modernas, como eletricidade e gás natural. 
O acesso, por sua vez, determina o consumo e as despesas com 
esses combustíveis específicos.

Este e os capítulos subsequentes nesta parte do livro 
analisam pesquisas domiciliares nacionalmente representativas 
de 20 países da ALC. As pesquisas selecionadas incluem 
módulos detalhados de despesas, o que permite calcular as 
despesas familiares totais e despesas em itens específicos 
que são comparáveis entre os países. Em cada país, usamos 
os dados da última pesquisa disponível (principalmente 
2014). No entanto, nos casos em que a pesquisa mais recente 
corresponde a um ano anterior, contabilizamos o crescimento 
das despesas das famílias para fornecer valores a partir de 2014. 
Essa extrapolação não afeta a estrutura de gastos das famílias. 
Consulte o Apêndice 1 para obter detalhes sobre os dados. 

Seguindo Advani et al. (2013) e EIA (2014b), usamos as 
despesas familiares anuais totais como uma proxy para a renda 
familiar.2 A categorização da despesa é apresentada na Tabela 
5.1. Em geral, o gasto das famílias tende a ser mais estável ao 
longo do tempo e a refletir melhor consumo e bem-estar das 
famílias, em comparação com a renda monetária. Além disso, 
no caso dos grupos mais pobres, a renda pode ser difícil de 
capturar e medir. Ao mesmo tempo, a renda do trabalho pode 
não representar todas as despesas, e o consumo também pode 
ser financiado por remessas, subsídios e outras fontes. 

Seguindo Bacon, Bhattacharya e Kojima (2010) e Advani 
et al. (2013), as despesas com energia e suas participações 
nas despesas totais são calculados em todas as famílias, 
independentemente de consumirem um determinado 
combustível (ou item). Isso permite examinar a estrutura das 
despesas médias de energia levando em consideração todas 
as fontes de energia. Além disso, essa média entre famílias é 
mais útil em termos de formulação de políticas. No entanto, 
é importante notar que esta abordagem pode subestimar o 
peso orçamentário das despesas com combustíveis específicos 
em alguns segmentos familiares. Por exemplo, pode ser o 
caso em países com altas taxas de roubo de eletricidade, onde 
o acesso, mas a despesa zero levaria a subestimar as despesas 
com energia.3 Essas advertências exigem uma interpretação 
cuidadosa dos resultados.

Energia no orçamento anual das famílias latino-americanas 

e caribenhas

O detalhamento das estruturas orçamentárias das famílias é 
útil para avaliar os potenciais efeitos distributivos de choques 
de preços e/ou reformas de políticas. Essa análise requer a 
distinção entre diferentes grupos de renda e a identificação 
dos pesos correspondentes das despesas com energia em 
comparação com as despesas com outros bens e serviços. Para 
compreender a importância das despesas com energia no 
consumo das famílias, calculamos a estrutura do orçamento 
familiar anual de 17 países da ALC por quintis de renda. 
A família média aloca cerca de 8 por cento de seus gastos 
anuais totais em energia, incluindo energia doméstica e 
combustíveis para transporte privado. Ao adicionar energia e 
combustíveis, a parcela geral do gasto de energia permanece 
praticamente estável ao longo da distribuição de renda, 
desde os consumidores mais pobres (onde a parcela é de 
aproximadamente 8,9 por cento) até os grupos de renda mais 
ricos (onde a parcela é de aproximadamente 7,4 por cento).

Em consonância com os resultados da análise do 
consumo de energia, a composição das despesas com energia 
é marcadamente diferente entre os quintis de renda. Os 
combustíveis domésticos constituem a maior parte das 

1. Combustíveis sólidos e líquidos específicos podem variar entre países e pesquisas. Os 

combustíveis sólidos incluem principalmente lenha e carvão. Os combustíveis líquidos 

incluem querosene e álcool.

2. As despesas correntes também podem ser usadas, o que levará a maiores participações 

de commodities de energia. Nesse caso, significa excluir as categorias de “equipamentos 

domésticos” e “transporte - outros” do gasto total das famílias.

3. Embora essas magnitudes também venham de pesquisas domiciliares, elas podem não ser 

perfeitamente comparáveis com nossas estimativas devido aos diferentes procedimentos de 

harmonização dos itens de despesas. No entanto, eles fornecem uma referência indicativa geral 

para os resultados apresentados aqui.
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Figura 5.1: Participação da energia da América Latina 
e do Caribe no contexto global

Fontes: Os dados da China e Índia vêm do Banco Mundial (2010); os dados para os Estados Unidos são de EIA (2014b); e os dados da 

América Latina e Caribe (ALC) são estimativas dos autores. 
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despesas com energia dos grupos mais pobres, e essa parcela 
tende a diminuir à medida que aumenta a renda familiar. 
Esse padrão é consistente para todas as fontes de energia 
domésticas: eletricidade, gás e outros combustíveis.4 Por outro 
lado, o consumo de combustíveis para transportes aumenta 
com a renda em termos absolutos e relativos, passando de 
1,3 por cento no primeiro quintil (mais pobre) para  
4,9 por cento no quinto quintil (mais rico), onde constitui 
a maior parte das despesas de energia.

Para contextualizar essas participações, a Figura 5.1 
compara a participação das despesas com energia na ALC 
com os de alguns países desenvolvidos e em desenvolvimento 
de outras regiões. Em 2013, nos Estados Unidos, a família 
média gastou cerca de 5% de sua renda disponível em 
energia, incluindo energia doméstica e combustíveis 
para transporte (EIA 2014b). Essa participação geral é 

semelhante à da China, embora com uma composição 
marcadamente diferente, já que na China a maior parte das 
despesas com energia é em energia doméstica. No outro 
extremo do espectro, a Índia está entre os países onde 
as despesas com energia constituem uma porcentagem 
mais alta do orçamento doméstico médio, também 
amplamente concentrado em combustíveis domésticos.5 

A relevância das despesas com energia fica clara ao se 
considerar as despesas correntes, que são gastos recorrentes 
realizados mensal ou bimestralmente. A Figura 5.2 mostra que 
as despesas com energia direta constituem o segundo maior 
componente orçamentário depois dos alimentos para todos os 
grupos de renda. Essa figura também mostra que as famílias 
de baixa renda gastam a maior parte da renda em energia; 
principalmente na eletricidade e no gás natural.
Essa estrutura orçamentária também fornece uma boa 
indicação da vulnerabilidade das famílias às mudanças nos 
preços da energia. Essas participações nas despesas podem 
ser interpretadas como multiplicadores orçamentários 
(de curto prazo) para variações nos preços da energia. Assim, 
os efeitos distributivos das variações de preços dependem do 
tipo de combustível e da faixa de renda. Em consonância com 
a literatura, o peso dos produtos energéticos nos orçamentos 
familiares indica que os choques nos preços da energia têm 
um maior efeito no custo de vida das famílias mais pobres. 
Por exemplo, no caso de fontes de energia domésticas 
modernas (eletricidade e gás natural), um aumento de  
10 por cento nos preços dessas fontes de energia se traduziria 
em um aumento de 0,7 por cento nas despesas totais das 
famílias mais pobres. Dito de outra forma, se tudo o mais fosse 
igual, as famílias mais pobres precisariam aumentar sua renda 
em 0,7% para fazer frente ao aumento do preço da energia. 

4. Uma advertência importante ao contabilizar os valores monetários de outros combustíveis, 

como a biomassa, é que eles não tendem a ter um valor de mercado porque geralmente 

são coletados pela própria pessoa. Portanto, uma perspectiva monetária sobre o consumo 

de combustíveis tradicionais pode levar à subestimação do consumo real. Esta é de fato 

uma desvantagem importante da presente análise. Os capítulos anteriores mostraram que 

os combustíveis tradicionais constituem uma parte significativa do consumo de energia 

residencial, portanto, os números apresentados neste capítulo com relação aos combustíveis 

tradicionais podem estar subestimados. Além disso, a coleta de combustíveis tradicionais 

ocupa uma parte importante do tempo dos moradores do domicílio, representando um custo 

de oportunidade significativo, que também não é contabilizado no presente estudo.

5. Embora essas magnitudes também venham de pesquisas domiciliares, elas podem não ser 

perfeitamente comparáveis com nossas estimativas devido aos diferentes procedimentos de 

harmonização dos itens de despesas. No entanto, eles fornecem uma referência indicativa geral 

para os resultados apresentados aqui.
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Figura 5.2: Energia é o segundo 
maior gasto atual na América 
Latina e no Caribe
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Fonte: Cálculos dos autores com base em pesquisas nacionais sobre gastos familiares de 17 países da América Latina e do Caribe.
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Figura 5.3: Participação do 
orçamento doméstico de 
energia por decil de  
despesas na  
América Latina  
e no Caribe

Fonte: Cálculos dos autores com base em pesquisas 

nacionais sobre gastos familiares de 17 países da 

América Latina e do Caribe. 

Observação: Nessa figura, os grupos de renda são 

decis, definidos como dez percentis da distribuição 

do gasto familiar per capita em cada país. Inclui zero 

gastos de energia relatados. Os valores são ponderados 

usando o fator de expansão da população. 
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Em contraste, no grupo de renda mais rica, um aumento de 
0,3% nas despesas seria necessário para manter as compras de 
energia constantes pelo mesmo aumento de preço. O impacto 
em uma família média da ALC seria de cerca de 0,52%.

Com relação aos combustíveis para transporte, o efeito 
das variações de preços tende a ser mais pronunciado nos 
segmentos de renda mais alta da população. Nesse caso, um 
aumento de 10% nos preços da gasolina se traduziria em 
aumentos de despesas equivalentes a 0,1% no quintil de renda 
mais pobre e 0,44% no quintil mais rico, enquanto o impacto 
médio seria de cerca de 0,27%. Em geral, em toda a população, 
as famílias são particularmente vulneráveis a choques nos 
preços da eletricidade e do gás natural.
Em vez de quintis, essas proporções podem ser representadas 
graficamente ao longo de toda a distribuição de renda. A 
Figura 5.3 representa essas parcelas de energia por decil. 
Em contraste com os níveis de gastos com energia – onde 
todos as despesas aumentam na receita – as participações 
orçamentárias associadas para eletricidade e gás tendem a 
diminuir em direção à direita (extremidade mais rica) da 
distribuição de renda. Apenas aumenta a parcela orçamentária 
dos combustíveis para transporte, atingindo uma parcela maior 
do que a da energia doméstica. Ou seja, enquanto a parcela 
do orçamento doméstico do combustível diminui ao longo 
da distribuição de renda, a parcela do orçamento total de 
energia permanece praticamente estável, resultado da alocação 
orçamentária crescente para combustíveis de transporte. 
Essas inter-relações entre diferentes tipos de energia parecem 
explicar a curva em forma de S na energia total (linha azul em 
negrito), retratando padrões de gasto de energia diferentes 
entre os grupos de renda. 

Com base nesses padrões, a eletricidade e o gás doméstico 
podem ser considerados bens de necessidade, enquanto o gasto 
com combustíveis para transporte parece ter características de 
um bem de luxo. No que diz respeito à acessibilidade, elas se 
concentram nas variações das despesas com eletricidade e gás 

nos decis de renda mais baixa. Juntos, o gás e a eletricidade 
constituem cerca de 8 por cento das despesas totais anuais 
das famílias no primeiro decil, que é o mais vulnerável dos 
segmentos da população. 

Em geral, a principal lição é que cada combustível 
tem um peso muito distinto na carteira de energia de cada 
grupo de renda e, portanto, fornece uma indicação da 
vulnerabilidade relativa das famílias às mudanças nos preços 
da energia. Por exemplo, as fontes de energia domésticas 
modernas (eletricidade e gás natural) se comportam como 
alimentos, sugerindo que ambas são bens normais e também 
de necessidade. Os combustíveis sólidos e líquidos usados em 
casa comportam-se como bens inferiores, no sentido de que 
as famílias os substituem por fontes de energia modernas, 
uma vez que sua renda lhes permite fazê-lo. As despesas com 
combustíveis para transporte se comportam de maneira 
semelhante às despesas com atividades de lazer, na medida 
em que se tornam o principal tipo de gasto com combustível 
entre os grupos de renda mais alta, com ambos aumentando 
junto com a renda. Esses padrões se repetem em qualquer 
desagregação dos dados, independentemente dos países 
específicos em análise (ver Tabela 5.1 e Apêndice 3 para mais 
desagregação por país).

As despesas domésticas com energia aumentam com a 

receita, mas de maneira desigual

A Figura 5.4 mostra as despesas com energia em dólares 
americanos (painel a) e como uma parcela do total de 
gastos familiares (painel b) por grupo de renda e localização 
geográfica. Em média, enquanto o gasto com energia 
aumenta ao longo da distribuição de renda, sua participação 
tende a diminuir. No entanto, a composição dos padrões é 
visivelmente diferente entre os combustíveis. As despesas 
com combustível em transporte mostram um aumento maior 
em termos absolutos e como proporção, variando de cerca 
de 1 por cento das despesas das famílias (US$ 50 por ano) 

no quintil mais pobre a 4 por cento das despesas das famílias 
no quintil mais rico (US$ 1.380 por ano). Em contraste, a 
parcela da despesa com combustíveis domésticos diminui 
de cerca de 7,8 por cento (US$ 295) no quintil mais pobre 
para cerca de 3 por cento (US$ 750) no quintil mais rico. 
Ou seja, as principais despesas com energia nas famílias pobres 
são com eletricidade e gás natural, enquanto nas famílias 
mais ricas os combustíveis para transporte representam uma 
parcela significativa das despesas com energia. A parcela das 
despesas com transporte aumenta sensivelmente ao longo da 
distribuição de renda, tornando-se a maior categoria de gastos 
com energia nas famílias mais ricas, maior do que eletricidade e 
gás natural combinados. 

Essa análise reforça o tipo de mercadoria que cada 
combustível específico representa. As despesas com energia 
absoluta aumentam com a receita, mas a participação diminui 
consistentemente no caso da eletricidade e do gás natural, 
o que implica que essas categorias podem ser consideradas 
bens normais. No entanto, a participação dos combustíveis 
para transporte aumenta à direita (lado mais rico) da 
distribuição de renda, o que indica que tais combustíveis têm 
características de bens de luxo. Em contraste, as despesas com 
outros combustíveis diminuem com o aumento dos níveis de 
renda, tanto em termos absolutos quanto como uma parcela 
da renda total, indicando que são bens inferiores. Esses 
padrões são sistemáticos entre os países e são congruentes 
com as descobertas discutidas nos Capítulos 2 e 3. Consulte a 
Tabela 5.1 para ver as participações de energia nos segmentos 
econômicos por país.

Esses padrões também se mantêm quando as despesas com 
energia são divididas em locais urbanos e rurais. No entanto, é 
importante notar que os níveis absolutos de gastos com energia 
são significativamente mais baixos para as famílias rurais, cujas 
participações gerais de energia são ligeiramente menores do 
que as observadas nas áreas urbanas, para todos os grupos de 
renda. A exceção é o combustível para transporte, para o qual 

os moradores rurais tendem a alocar uma parcela maior de 
seus gastos com energia (Figura 5.4, painel b). Consulte os 
Apêndices 4 e 5 para gastos com energia e participações de 
energia nas áreas e segmentos econômicos por país.

Gastos médios domésticos de energia por país

Em termos monetários, as despesas médias domésticas 
de energia na região da ALC são cerca de US$ 1.000 por 
ano. Conforme observado na Figura 5.5, há uma 
heterogeneidade significativa nesses gastos entre os países, 
com gastos totais com energia variando de cerca de 
US$ 330 na Bolívia a US$ 4.800 nas Bahamas. Os dois 
principais componentes das despesas com energia são 
combustíveis para transporte (50%) e eletricidade (34%), 
enquanto a participação do gás (que é em média 15%) varia 
consideravelmente entre os países. Essa faixa não inclui El 
Salvador e Barbados porque as pesquisas nesses países não 
coletam informações sobre combustíveis para transporte 
(ou outros combustíveis neste último país). Consulte o 
Apêndice 4 para obter detalhes sobre as despesas com 
energia nas áreas e quintis de renda por país.

É relevante lembrar que esses gastos com energia – 
e suas parcelas correspondentes – dependem muito dos 
preços da energia. Portanto, pode haver diferenças em 
tais indicadores em países onde esses preços mudaram 
recentemente e não devem ser extrapolados para anos 
recentes. Em particular, a tendência de queda dos 
preços internacionais do petróleo poderia ter efeitos 
consideráveis sobre as despesas com energia nos países 
importadores líquidos. Por exemplo, o Chile e as Bahamas 
são altamente dependentes de combustíveis fósseis para 
geração de eletricidade e, consequentemente, recentemente 
experimentaram reduções nas tarifas de eletricidade, de 
modo que as despesas mais recentes podem ser menores do 
que as apresentadas na Figura 5.5.
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Figura 5.4: Composição 
das despesas de energia 
da América Latina e Caribe 
por quintil de renda

Fonte: Cálculos dos autores com base em pesquisas 

nacionais sobre gastos familiares de 17 países da 

América Latina e do Caribe (ALC).
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Figura 5.5: Gastos anuais 
de energia doméstica 
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Fonte: Cálculos dos autores com base em pesquisas 

nacionais sobre gastos familiares dos 20 países da 

América Latina e do Caribe (ALC) listados.

Observação: Médias anuais em dólares americanos 

em 2014. A pesquisa realizada em Barbados (BRB) 

não contabiliza gastos com outros combustíveis ou 

combustíveis para transporte. El Salvador e Panamá não 

contabilizam gastos com combustíveis para transporte.
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Participação das despesas domésticas com energia por país

A participação da energia varia consideravelmente por país, 
variando de 2,9% no Equador a cerca de 13% no Uruguai 
(Figura 5.6). Notavelmente, em países onde os preços da 
eletricidade são mais altos (Barbados, Chile, Jamaica, Bahamas 
e Uruguai), as despesas com eletricidade e suas participações 
correspondentes tendem a ser mais elevados, indicando 
algum grau de inelasticidade às variações de preços. Essa 
descoberta também é consistente com padrões documentados 
anteriormente, sugerindo que a eletricidade é um bem 
necessário. Consulte o Apêndice 5 para obter detalhes sobre as 
participações de energia nas áreas e quintis de renda por país.

A parcela da despesa com gás doméstico varia de cerca 
de 0,5% no Equador a cerca de 2,7% em Barbados e 2,9% no 
México. No entanto, é importante ressaltar que as despesas 
dependem da disponibilidade do combustível e, no caso do 
gás natural, a disponibilidade pode ser uma restrição severa. 
Este é particularmente o caso em áreas rurais, onde as redes de 
distribuição são escassas ou os combustíveis podem ter preços 
mais altos devido aos custos de transporte, potencialmente 
levando a problemas de acessibilidade. Ambas as questões 
limitam o uso de gás natural, que é um dos combustíveis mais 
difundidos e limpos para cozinhar e aquecer.

Outros combustíveis domésticos têm parcelas de 
despesas heterogêneas entre os países. Independentemente 
da prevalência de biomassa no setor residencial, conforme 
observado nos Capítulos 1 e 2, as despesas com esses 
combustíveis são baixas na maioria dos países da ALC e seu 
uso se concentra em países de renda relativamente baixa, como 
Guatemala, Honduras, Jamaica, Nicarágua e Paraguai. No 
entanto, o baixo peso da biomassa nas despesas pode ser devido 
ao fato de que os membros da família normalmente coletam 
biomassa em vez de comprá-la. Assim, o registro do uso de 
biomassa em pesquisas de despesas pode não refletir a parcela 
real do consumo de energia. Conforme visto no Quadro 4.1 
do Capítulo 4, mesmo em um país de renda relativamente alta 

como a Argentina, a biomassa representa uma parcela 
substancial do consumo doméstico de energia, fato que 
não se reflete nas despesas correspondentes. 

Os combustíveis para cozinhar constituem um 
dos principais componentes do consumo doméstico 
de energia, sendo o gás natural e a biomassa as fontes 
de energia mais importantes nesse sentido. De fato, 
em média, os principais combustíveis para as famílias 
são o gás doméstico (usado por cerca de 80% das 
famílias na ALC) e a lenha (usada por cerca de 17% 
das famílias).6 Em grupos de baixa renda e áreas rurais, 
a porcentagem da população que ainda depende de 
combustíveis menos eficientes e mais sujos é ainda 
maior. Na verdade, o uso de lenha é superior a 60 por 
cento no primeiro (mais pobre) quantil de renda nas 
áreas rurais. A localização geográfica e a renda explicam 
a maior parte do uso de combustíveis tradicionais para 
cozinhar na ALC. Como será mostrado no Capítulo 
6, após contabilizar a localização e o grupo de renda, 
a proporção de famílias rurais que usam combustíveis 
sujos vai de cerca de 63 por cento nas famílias rurais 
no quintil mais pobre para cerca de 1 por cento 
nas famílias no quintil de renda mais rico (quinto). 
Mesmo no quintil de renda mais alta, a prevalência 
da biomassa como combustível para cozinhar é 
significativa (15 por cento) nas áreas rurais. Embora 
em certa medida fatores culturais possam explicar 
o uso de lenha, extensas evidências indicam que a 
disponibilidade e acessibilidade relativa de fontes de 
energia são determinantes da adoção de combustíveis 
mais limpos (Masera e Navia 1997; Foell et al. 2011).

6. Cálculos dos autores com base em pesquisas domiciliares nacionais.

Fonte: Cálculo dos autores com base em pesquisas nacionais sobre gastos familiares dos 20 países da América Latina e do Caribe (ALC) listados.

Observação: Barbados (BRB) não contabiliza despesas com outros combustíveis ou combustíveis para transporte. El Salvador e Panamá não contabilizam gastos com combustíveis para transporte.

Figura 5.6: Parcelas de gastos com energia
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Tabela 5.1: Tabela 5.1: Estrutura de gastos com energia por grupo de renda por 
tipo de combustível (como uma porcentagem do total de gastos domésticos)

    Quintil

País   Mais pobre 2 3 4 Mais rico

Argentina

(ARG)

 

 

 

Energia 7,9 7,1 6,3 6,8 5,8

Eletricidade 3,8 2,5 1,8 1,5 0,9

Gás 2,0 1,2 1,0 0,7 0,5

Outros 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0

Combustíveis de transporte 2,1 3,3 3,4 4,5 4,4

Bahamas

(BHS)
Energia 12,2 14,8 13,1 11,5 10,8

Eletricidade 7,3 7,0 5,9 5,0 4,1

Gás 1,2 1,1 0,8 0,7 0,5

Outros 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0

Combustíveis de transporte 3,7 6,6 6,5 5,8 6.2

Bolívia

(BOL)

 

 

 

Energia 3,3 3,5 3,5 3,7 3,5

Eletricidade 1,8 1,9 2,0 2,0 1,8

Gás 0,9 0,8 0,7 0,6 0,4

Outros 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Combustíveis de transporte 0,5 0,7 0,8 1,1 1,3

Brasil

(BRA)
Energia 9,4 8,1 7,9 7,7 6,9

Eletricidade 5,1 4,3 3,8 3,2 2,2

Gás 3,5 2,2 1,5 1,0 0,5

Outros 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Combustíveis de transporte 0,8 1,6 2,6 3,5 4,2

Barbados

(BRB)

 

 

 

Energia 19,9 10,8 8,4 5,9 3,6

Eletricidade 13,6 7,8 6.2 4,4 2,8

Gás 6,3 3,0 2,2 1,4 0,8

Outros  -  -  -  -  -

Combustíveis de transporte  -  -  -  -  -

Chile

(CHL)
Energia 8,1 7,5 7,5 7,4 6,4

Eletricidade 5,9 4,1 3,3 2,4 1,4

Gás 1,4 1,7 1,6 1,4 0,4

Outros 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3

Combustíveis de transporte 0,4 1,1 2,0 2,7 3,5
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    Quintil

País   Mais pobre 2 3 4 Mais rico

Colômbia

(COL)

 

 

 

Energia 9,8 8,2 7,7 7,0 6,3

Eletricidade 6,0 5,0 4,4 3,9 2,5

Gás 2,7 1,7 1,2 0,8 0,3

Outros 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0

Combustíveis de transporte 0,9 1,4 2,0 2,3 3,5

Costa Rica

(CRI)
Energia 9,4 6,6 5,9 5,9 5,4

Eletricidade 6,3 3,9 3,1 2,5 1,6

Gás 1,3 0,8 0,6 0,3 0,1

Outros 0,9 0,3 0,1 0,1 0,0

Combustíveis de transporte 1,0 1,6 2,0 3,0 3,7

República Dominicana

(DOM)

 

 

 

Energia 7,3 7,2 7,2 7,8 9,3

Eletricidade 1,9 2,1 2,3 2,4 2,7

Gás 3,1 2,6 2,3 1,9 1,2

Outros 0,5 0,3 0,2 0,1 0,1

Combustíveis de transporte 1,8 2,1 2,5 3,4 5,4

Equador

(ECU)
Energia 2,9 2,7 2,7 3,0 3,4

Eletricidade 1,8 1,7 1,7 1,7 1,5

Gás 0,8 0,5 0,4 0,3 0,2

Outros 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Combustíveis de transporte 0,2 0,4 0,6 0,9 1,6

Guatemala

(GTM)

 

 

 

Energia 10,2 9,9 9,8 9,4 9,2

Eletricidade 4,6 4,0 4,2 4,1 3,5

Gás 0,2 1,1 1,9 2,1 1,5

Outros 5,1 4,2 2,6 1,4 0,5

Combustíveis de transporte 0,3 0,7 1,1 1,9 3,8

Honduras

(HND)
Energia 4,4 3,5 4,8 5,7 8,0

Eletricidade 0,8 1,9 2,8 2,8 2,9

Gás 0,0 0,4 1,0 1,3 0,7

Outros

Combustíveis de transporte 0,0 0,1 0,6 1,5 4,3
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    Quintil

País   Mais pobre 2 3 4 Mais rico

Jamaica

(JAM)

 

 

 

Energia 13,8 12,5 12,3 11,7 11,3

Eletricidade 7,3 6,9 7,1 6,3 5,0

Gás 2,5 2,8 2,7 2,4 1,6

Outros 3,8 2,3 1,5 0,9 0,4

Combustíveis de transporte 0,1 0,5 1,0 2,2 4,3

México

(MEX)
Energia 9,7 10,3 10,2 10,8 10,3

Eletricidade 3,8 3,2 2,7 2,6 1,9

Gás 3,1 3,5 3,4 2,8 1,8

Outros 0,9 0,5 0,3 0,2 0,1

Combustíveis de transporte 1,8 3,1 3,9 5,3 6,5

Nicarágua

(NIC)

 

 

 

Energia 5,6 6,9 7,2 7,6 9,4

Eletricidade 2,0 2,8 2,8 2,9 3,2

Gás 1,0 1,9 2,2 2,2 1,7

Outros 2,6 1,8 1,0 0,7 0,3

Combustíveis de transporte 0,1 0,5 1,2 1,8 4,2

Panamá

(PAN)
Energia 3,9 3,4 3,4 3,0 2,5

Eletricidade 3,0 2,8 2,9 2,6 2,2

Gás 1,0 0,6 0,5 0,5 0,3

Outros

Combustíveis de transporte

Peru

(PER)

 

 

 

Energia 8,1 6,6 5,9 5,2 4,8

Eletricidade 3,1 2,7 2,8 2,7 2,4

Gás 2,9 2,9 2,4 1,8 1,2

Outros 1,8 0,6 0,3 0,1 0,0

Combustíveis de transporte 0,4 0,4 0,5 0,5 1,1

Paraguai

(PRY)
Energia 6,6 7,4 8,1 7,9 8,3

Eletricidade 2,1 2,4 2,7 2,8 2,7

Gás 0,8 1,5 1,4 1,4 1,1

Outros 1,5 1,2 0,9 0,6 0,2

Combustíveis de transporte 2,2 2,3 3,0 3,1 4,3
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    Quintil

País   Mais pobre 2 3 4 Mais rico

El Salvador

(SLV)

 

 

 

Energia 6.1 6,3 6,3 6.1 5,7

Eletricidade 3,5 3,9 4,2 4,3 4,5

Gás 2,0 2,1 1,8 1,5 1,0

Outros 0,6 0,3 0,3 0,2 0,2

Combustíveis de transporte          
Uruguai

(URY)
Energia 16,7 14,9 12,6 11,1 10,2

Eletricidade 10,0 8,9 7,3 5,9 4,4

Gás 4,2 3,0 2,3 1,7 1,1

Outros 0,9 0,7 0,5 0,5 0,4

Combustíveis de transporte 1,5 2,3 2,5 3,0 4,2

América Latina e Caribe

 
Energia 8,9 8,1 7,9 7,9 7,3

Eletricidade 4,4 3,7 3,3 2,9 2,1

Gás 2,9 2,3 1,9 1,4 0,8

Outros 0,5 0,3 0,2 0,1 0,0

Combustíveis de transporte 1,1 1,8 2,6 3,4 4,3

Fonte: Pesquisas nacionais sobre gastos familiares de 20 países. 

Observação: Todos os valores foram calculados usando o fator de expansão mais recente.

As despesas com energia variam consideravelmente dentro 

dos grupos de renda

Além das diferenças pronunciadas entre países e grupos de 
renda, também há uma variação considerável, mesmo dentro de 
cada quintil. Dentro de cada grupo de renda, as despesas com 
energia não apenas tendem a ter um peso significativamente 
maior em famílias de baixa renda, mas também têm uma 
distribuição significativamente mais distorcida em termos 
de participação de energia. Seguindo Advani et al. (2013), 
tal variação pode ser observada por meio de um box plot. 
A Figura 5.7 mostra a variação na participação do gasto de 
energia entre os grupos de renda, com a distribuição dentro do 
grupo representada do 10º percentil (bigode inferior) ao 90º 
percentil (bigode superior), com uma caixa delimitada pelo 

quartil inferior (inferior) e superior quartil (topo) e a mediana 
representada pela linha central da caixa. A variabilidade é 
maior para as famílias mais pobres: no quintil mais pobre, 
1 em cada 10 famílias gasta mais de 15% de seu orçamento 
em energia, enquanto mais de 1 em 10 realmente registra 
gastos zero com energia. Em contraste, no quintil superior, 
75 por cento de todas as famílias têm parcelas do orçamento 
de energia na faixa estreita de 1 a 4 por cento.
É importante lembrar que esta análise explora as despesas 
com energia, que não refletem necessariamente os padrões 
de consumo devido às diferenças de preços. Em particular, os 
preços da eletricidade geralmente incluem subsídios cruzados 
de tal forma que, dado seu menor consumo de eletricidade, as 
famílias de baixa renda podem enfrentar preços mais baixos 

do que as famílias mais ricas. Isso implica que as diferenças 
no consumo de eletricidade podem ser menores do que 
inicialmente inferido da Figura 5.5.

As despesas agregadas com energia estão concentradas 

entre os grupos de renda mais ricos

Sob outra perspectiva, esta seção apresenta a concentração das 
despesas nacionais agregadas com energia por grupos de renda. 
A Figura 5.8 mostra que os 20% da população da ALC com as 
rendas mais altas respondem por mais de 40% das despesas totais 
com energia. Em contraste, os 20% mais pobres da população 
respondem por cerca de 8% das despesas totais com energia. 
Isso significa que o grupo de renda mais rica da ALC gasta cinco 
vezes mais em energia do que o grupo de renda mais pobre. 

A Figura 5.8 também mostra a composição do combustível 
dentro de cada quintil de renda, indicando que os combustíveis 
para transporte constituem a maior parte das despesas com 
energia no grupo mais rico. Cerca de 64 por cento das despesas 
totais com energia no quinto quintil (mais rico) vão para 
transporte privado. Em contraste, as despesas com fontes de 
energia domésticas representam a maior parcela das despesas 
com energia no grupo de renda mais pobre, com 76%.

Esta visão agregada mostra as características distributivas 
das despesas com energia. Embora as famílias mais pobres 
sejam as mais vulneráveis a choques de preços devido à parcela 
de energia em seus gastos, sua parcela das despesas nacionais 
com energia é inferior a 10%. Esse padrão é mais claro no caso 
dos combustíveis para transporte privado, onde as famílias 
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mais pobres respondem por apenas 2% das despesas agregados 
com combustíveis para transporte, enquanto o quintil mais rico 
responde por 30%.

A gasolina é responsável por mais de 80 por cento de todas 

as despesas com combustível para transporte

Para fornecer uma visão mais detalhada da estrutura de 
gastos com combustíveis para transporte, a Figura 5.9 usa 
informações de 12 pesquisas domiciliares nacionais (da 
amostra de 20 países) que desagregam o tipo de combustível 

para transporte consumido pelas famílias. A figura apresenta 
as despesas nacionais agregados com transporte privado por 
tipo de combustível e grupo de renda. Mostra que, entre os 
combustíveis para transporte, a gasolina é responsável pela 
maior parte das despesas domésticas com transporte privado 
(80 por cento). A figura também mostra a alta concentração 
das despesas com combustível de transporte pelos grupos 
de renda mais ricos, com cerca de 79 por cento das despesas 
agregadas com gasolina concentrados nos dois quintis mais 
ricos, enquanto o quintil mais pobre responde por menos 

Figura 5.7: Variação dentro do quintil nas participações do orçamento 
doméstico de energia na América Latina e no Caribe (porcentagem)

Figura 5.8: Gastos nacionais de energia por grupo de renda na 
América Latina e no Caribe

Fonte: Cálculos dos autores a partir de pesquisas nacionais sobre gastos familiares de 20 países da América Latina e do Caribe.

Observação: A figura não inclui valores externos. 

Fonte: Cálculos dos autores com base em pesquisas nacionais sobre gastos familiares de 17 países da América Latina e do Caribe.
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de 2 por cento das despesas com gasolina. Esses padrões 
agregados são representativos daqueles observados em cada 
país, como pode ser visto em detalhes no Apêndice 3.

A baixa penetração do gás natural comprimido (GNV) 
e do GLP no transporte privado sugere que há espaço para 
maiores esforços na expansão do uso desses combustíveis 
relativamente mais limpos. Essa baixa penetração permanece 
semelhante na maioria dos países da ALC, com a principal 
exceção sendo os países com dotações significativas de gás, 
como Argentina, Bolívia e Peru, onde as despesas com 

GNV e GLP são mais pronunciadas. Nesse contexto, o 
desenvolvimento da indústria de gás natural e a promoção da 
integração energética podem ajudar a ampliar o acesso a esses 
combustíveis de transporte mais limpos na ALC.
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Figura 5.9: Estrutura de gastos com transporte de combustível na 
América Latina e no Caribe

Fonte: Pesquisas nacionais sobre gastos familiares de 12 países.

Observação: Outros combustíveis incluem biocombustíveis (especificamente álcool), consumidos principalmente no Brasil. GNV: gás natural comprimido; GLP: gás natural liquefeito.

b. Participação das despesas com combustível de transporte no orçamento familiar 

a. Gastos agregados nacionais em combustíveis para transporte
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Figura 5.10: México e Peru: Tendências em gastos familiares anuais 
com energia por quintil de renda

Fonte: Preparado pelos autores com base em pesquisas domiciliares nacionais de vários anos.
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Tendências em gastos domésticos de energia

No nível do país, a Parte 2 deste livro documentou que os 
padrões de consumo de energia mudaram em composição 
ao longo do tempo. Este capítulo forneceu um instantâneo 
detalhado da estrutura das despesas domésticas de energia em 
todos os grupos de renda em um determinado momento. Resta 
saber se essa estrutura de gastos mudou junto com os padrões 
observados no uso de energia. Esta seção complementa as 
descobertas anteriores examinando as tendências nas despesas 
com energia das famílias em todos os grupos de renda em um 
estudo de caso de dois países. As principais questões a serem 
abordadas são as seguintes: Como as despesas com energia 
doméstica evoluíram ao longo do tempo? Como mudou a 
composição das despesas com energia no nível familiar? Como 
as despesas com energia agregados mudaram? Essas perguntas 
fornecem informações sobre a dinâmica das características 
distributivas das despesas com energia nos países da ALC.

Esta seção se concentra em estudos de caso do México e do 
Peru, para os quais há informações disponíveis que abrangem 
longos períodos de tempo. As informações sobre o México 
foram coletadas a partir de seis pesquisas representativas em 
nível nacional entre 1994 e 2014. Para o Peru, as informações 
foram coletadas de quatro pesquisas representativas em 
nível nacional de 2000–2014.7 Os conjuntos de dados aqui 
analisados são seções transversais combinadas de pesquisas 
domiciliares que não rastreiam as mesmas famílias ao longo 
do tempo.
A mensagem subjacente é que, à medida que a renda cresce, 
os aumentos correspondentes no gasto de energia das famílias 
são generalizados para todos os grupos de renda, sugerindo 
principalmente um maior consumo de energia. Em ambos os 

7. No Peru, a pesquisa nacional de 2000 corresponde ao quarto trimestre, quando começou a 

coleta de informações sobre o gasto de energia. 

8. Além disso, é importante notar que esses padrões permanecem mesmo se 

ignorarmos 2014, quando os preços do petróleo caíram, potencialmente levando 

a uma redução nos preços internos dos combustíveis que pode ter resultado em 

aumento da demanda.

países, a tendência de aumento nas despesas com energia foi 
acompanhada por uma parcela crescente de combustíveis para 
transporte em todos os grupos de renda.

Gastos domésticos de energia aumentaram em todos os 

quintis de renda

A Figura 5.10 mostra que as famílias em todos os quintis de 
renda aumentaram seus gastos anuais com energia. Em média, 
a taxa de crescimento anual do consumo de energia foi de 5% 
no Peru e 2,5% no México, enquanto por quintil de renda, 
o grupo mais rico teve o maior crescimento. Junto com essas 
tendências, existem diferenças significativas nas despesas com 
energia entre os grupos de renda. Em termos absolutos, uma 
família mexicana no quinto quintil (mais rico) gasta quase 
10 vezes mais do que uma família no primeiro quintil (mais 
pobre), enquanto no Peru o fator equivalente é 5 vezes. Isso 
sugere uma disparidade pronunciada no consumo de energia 
entre os grupos de renda.8

As tendências no gasto médio de energia das famílias 
também mostram que quaisquer flutuações negativas foram 
principalmente associadas a choques econômicos reais. O 
impacto dos choques externos é mais claro no México, para 
o qual um conjunto de dados mais longo está disponível. 
Neste país, os períodos de desaceleração econômica tendem 
a coincidir com reduções nas despesas absolutos de energia, 
como ocorreu durante a crise da Tequila de 1994–1995 e as 
crises financeiras de 2001–2002 e 2009. 

Aumento da participação nas despesas com combustíveis 

para transporte

Tanto no México quanto no Peru, as despesas com todos os 
combustíveis modernos aumentaram, mas o crescimento nos 
combustíveis para transporte foi particularmente acentuado. 
Como resultado, a Figura 5.11 mostra uma parcela crescente 
de combustíveis para transporte dentro das despesas 
domésticas de energia. Além disso, o aumento nas despesas 
com combustível para transporte ocorreu em todos os grupos 
de renda e, mais profundamente, em famílias de baixa renda. 
No México, a participação de combustível de transporte 
nas despesas totais de energia no grupo de renda mais pobre 
cresceu de 4% em 1994 para 25% em 2014, enquanto no grupo 
de renda mais rica cresceu de 53 para 66% no mesmo período. 
No Peru, as despesas com transporte e combustível no grupo 
mais pobre representaram menos de 1 por cento em 2000, 
mas 9 por cento em 2014, enquanto no grupo mais rico, esses 
gastos foram de 10 a 34 por cento no mesmo período. 

Esses padrões estão de acordo com a transição observada 
dos combustíveis tradicionais para os modernos (consulte os 
Capítulos 2 e 3). Dado que os combustíveis tradicionais são 
geralmente coletados pelos membros da família, enquanto 
os combustíveis modernos estabeleceram preços de mercado, 
tal transição implica um aumento nas despesas com energia e 
na riqueza das famílias. O que é um tanto notável é a parcela 
crescente das despesas com combustível para transporte em 
todos os grupos de renda. Junto com a maior propriedade de 
veículos particulares discutida no Capítulo 2, esses padrões 
indicam uma forte motorização das cidades da América Latina 
e do Caribe.

Uma ressalva nesta avaliação é que, como os preços 
da energia não são contabilizados, não está claro se essas 
tendências se devem a aumentos de preços ou ao aumento do 
consumo. Para abordar esses pontos, seria necessário examinar 
o impacto dos preços ou o impacto do consumo, mas as 
pesquisas domiciliares atuais não fornecem essas informações. 

No entanto, a tendência apresentada no Capítulo 2 – aumento 
do consumo per capita de fontes de energia modernas – sugere 
que a força dominante por trás do crescimento na parcela das 
despesas com energia é o aumento do consumo de energia 
(não os preços) em todos os quantis de renda. 

Estrutura de despesas agregadas de energia  

por quintil de renda

A Figura 5.12 mostra a distribuição das despesas agregadas 
com energia por grupo de renda. No México, essa estrutura 
não mudou significativamente desde 1992. Os 20% mais 
ricos das famílias respondem por cerca de 50% do total 
das despesas nacionais com energia, enquanto os 20% mais 
pobres da população respondem por 5 a 9% do total das 
despesas nacionais com energia. Em contraste, no Peru, o 
grupo de renda mais pobre aumentou significativamente 
sua participação no total das despesas nacionais com energia 
desde 2000. A parcela das despesas do grupo de renda mais 
pobre cresceu de 8,2% em 2000 para 12,6% em 2014. Essas 
tendências sugerem que as despesas com energia têm uma 
distribuição mais neutra no Peru do que no México. Dito de 
outra forma, as despesas totais com energia e as despesas com 
energia por família tendem a ser mais semelhantes entre os 
grupos de renda no Peru do que no México.

Essas descobertas levantam questões importantes com 
relação aos fatores que determinam as tendências nas despesas 
e consumo de energia. Para apoiar a avaliação de políticas e 
análises futuras, pesquisas adicionais sobre esses fatores devem 
incluir o papel do tempo, ou seja, o ritmo de desenvolvimento. 
No entanto, a principal limitação de um estudo sobre a 
distribuição do consumo de energia envolve a disponibilidade 
de dados, uma vez que as quantidades de energia consumida 
e os preços pagos em nível familiar normalmente não são 
cobertos pelos estudos sobre famílias. Isso limita os detalhes 
em qualquer análise empírica necessária para a formulação e 
avaliação de políticas.
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Figura 5.11: México e Peru: tendências na composição da participação de energia 
por quintil de renda

Figura 5.12: México e Peru: Participações de gastos cumulativos de energia 
por quintil de renda

Fonte: Pesquisas domiciliares nacionais, vários anos. Fonte: Pesquisas domiciliares nacionais, vários anos.
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O tipo de 
combustível 
usado na 
culinária pode 
ter um impacto 
importante  
na saúde.
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versus rurais. Por exemplo, cerca de 15% das famílias rurais 
no grupo de renda mais rica usam lenha como principal 
combustível para cozinhar. 
No entanto, mesmo em áreas urbanas, cerca de 17 por cento 
das famílias no grupo de renda mais pobre ainda usam lenha 
como seu principal combustível para cozinhar. Isso indica que, 
independentemente da localização, o nível de renda ainda 
desempenha um papel fundamental no uso de combustíveis 
modernos. Embora outros fatores como a cultura também 
possam entrar em jogo, as evidências sugerem que o efeito da 
cultura no uso de combustível é geralmente apenas marginal. 
Por exemplo, apenas 1% das famílias urbanas no grupo de 
renda mais alta dependem da lenha para cozinhar. 

Como uma consideração metodológica, observe que esta 
revisão se refere apenas às taxas de absorção de diferentes 
combustíveis para cozinhar. As pesquisas domiciliares 
geralmente não registram informações sobre gastos ou 
consumo de combustíveis para cozinhar. No entanto, mesmo 
se esses dados fossem registrados, haveria graves problemas 
de medição com relação à captura de combustíveis não 
comercializados, como a biomassa. Isso ocorre porque a 
maior parte da biomassa é coletada pelos membros da família, 
tornando difícil estabelecer um preço para qualquer “unidade” 
de lenha.

Independentemente dessas considerações metodológicas, 
fatos estilizados anteriores nos apresentam novamente com 
uma interação complexa entre o acesso a fontes de energia de 
melhor qualidade e a acessibilidade. Equilibrar essas dimensões 
constituem prioridades de políticas públicas para enfrentar a 
pobreza e a desigualdade energética e, nesse contexto, o acesso 

a combustíveis mais limpos para cozinhar surge como um dos 
temas mais urgentes a serem abordados. Parece haver indícios 
de que em nível macro a desigualdade energética diminuiu na 
região, tanto em termos de acesso como de uso. Por exemplo, o 
Quadro 5.1 examina o caso do México, sugerindo uma redução 
na disparidade de gastos com energia nos últimos 25 anos. 
Ainda assim, ao mesmo tempo, o caso do México também 
destaca a maior dependência das famílias dos combustíveis 
modernos, bem como o correspondente peso crescente 
desses combustíveis nas decisões orçamentárias das famílias. 
Ou seja, conforme documentado no caso dos combustíveis 
para cozinhar, existem quebra-cabeças energéticos persistentes 
que exigem metas específicas e políticas energéticas inovadoras.

Um desafio chave para enfrentar a desigualdade de energia: 

combustíveis de cozinha mais limpos 

Os capítulos anteriores mostram uma demanda 
consistentemente crescente da população latino-americana e 
caribenha por energia moderna. Uma visão prospectiva das 
necessidades energéticas da região certamente depende de uma 
mistura intensiva de eletricidade e gás doméstico (GLP e gás 
natural). A esta altura, está claro, porém, que o perfil energético 
das famílias hoje está longe de ser homogêneo. Conforme 
descrito anteriormente, as diferenças na disponibilidade 
de fontes de energia, renda, localização geográfica, entre 
outros, têm implicações significativas no modo como as 
famílias consomem energia. Talvez uma das implicações 
mais angustiantes seja que, independentemente de todo o 
progresso em termos de crescimento econômico e provisão 
de infraestrutura em geral; a distribuição de fontes de energia 
modernas tem características regressivas que são mais severas 
de mercado entre as famílias mais vulneráveis. Enquanto 
o acesso à eletricidade e gás doméstico – fontes de energia 
mais convenientes e de melhor qualidade para iluminação 
e cozinha – é mais amplo e acessível em áreas urbanas e 
segmentos populacionais em melhor situação.

Os países em desenvolvimento ainda consomem uma 
quantidade significativa de biomassa, a maior parte da qual 
é usada para cozinhar, especialmente por famílias pobres em 
áreas rurais sem acesso acessível a combustíveis modernos 
para cozinhar, como o gás natural. Há muita literatura 
documentando os efeitos negativos sobre a saúde e o tempo 
doméstico do uso dessa fonte de combustível, o que, por sua 
vez, leva a menores resultados educacionais e econômicos. 

Na verdade, a coleta de biomassa tem se mostrado uma 
tarefa que consome tempo e esforço, geralmente realizada 
por crianças e mulheres, o que tira tempo de atividades mais 
produtivas e representa uma tarefa exaustiva que pode se 
traduzir em consequências negativas para a saúde a longo 
prazo. Além disso, outras consequências negativas para a 
saúde, como infecções respiratórias, pneumonia, catarata, 
asma e até mesmo baixo peso ao nascer e mortalidade infantil, 
estão associadas à poluição do ar interno causada pela queima 
de combustíveis sólidos em residências com ventilação 
inadequada (Rehfuess 2006). Esses efeitos negativos dos 
combustíveis sujos para cozinhar também se estendem ao 
meio ambiente, já que o uso insustentável de biomassa pode 
contribuir para o desmatamento local e a degradação da terra, 
principalmente em áreas rurais. Um exemplo extremo desses 
efeitos é visto no Haiti, onde a fonte de energia dominante é 
o carvão vegetal feito de madeira. A Figura 5.13 mostra o uso 
de combustíveis para cozinhar por área (urbana e rural) e nível 
de renda na América Latina e Caribe (ALC). Claramente, a 
lenha é a principal fonte de combustível usada para cozinhar 
nas áreas rurais, especialmente entre as famílias de baixa renda. 
Mais de 63% da população rural da ALC nos grupos de renda 
mais pobres dependem da lenha para cozinhar diariamente, 
enquanto outros 6% dependem de outros combustíveis sujos, 
como carvão e querosene. A proporção de famílias que usam 
gás natural e eletricidade aumenta com a renda, mas também 
depende da localização. Como pode ser visto, o acesso a gás 
doméstico acessível – o principal combustível para cozinhar 
depois da lenha – depende fortemente da acessibilidade ao 
mercado e da disponibilidade de recursos nas áreas urbanas 

70



Figura 5.13: Principais combustíveis de cozinha usados 
na América Latina e no Caribe por grupo de renda e 
localização (porcentagem)
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Fonte: Cálculos dos autores com base em pesquisas nacionais sobre gastos familiares de 17 países.
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O gasto per capita  
com energia tem 
crescido a taxas mais 
altas entre as famílias 
mais pobres para todos 
os itens de energia, 
e ainda mais  
rapidamente  
do que  
sua renda.
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Quadro 5.1: Tendências na 
desigualdade de gastos com 
energia no México (1992-2016)

Fonte: Elaboração de autores.

Observação: Os valores são ponderados usando a expansão da população.

Quadro Figura 5.1.1: Tendências na desigualdade 
de gastos com energia no México
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As tendências anteriores apontam para mudanças na distribuição 
do gasto de energia entre os grupos de renda. Para ilustrar melhor 
até que ponto a desigualdade no gasto de energia mudou, o 
Quadro Figura 5.1.1 apresenta curvas de concentração por 
categoria de energia para três pontos no tempo no México que 
mostram a parcela do gasto total de energia que corresponde 
a cada família classificada por percentil da renda distribuição. 
Se o gasto de energia for distribuído igualmente entre as 
famílias com diferentes níveis de renda, deve-se observar que 
as curvas de concentração se aproximam da linha dos 45 graus. 
Quanto mais longe dessa linha, mais desigual é a distribuição 
dos gastos com energia. Por exemplo, o painel superior mostra 
que em 1992 os 50% mais pobres da população domiciliar 
representavam aproximadamente 20% dos gastos agregados com 
eletricidade, uma parcela que aumentou para cerca de 28% em 
2016. A maior redução na desigualdade de gastos ocorreu com 
eletricidade, seguida por combustíveis para transporte. Os níveis 
de concentração no gás doméstico têm a menor redução (painel 
do meio). No entanto, observe que os níveis de desigualdade para 
o gás doméstico já eram baixos em 1992 em comparação com a 
eletricidade e os combustíveis para transporte. 

A redução geral da desigualdade também é confirmada 
pelo índice de Gini, apresentado no canto superior esquerdo de 
cada painel no Quadro Figura 5.1.1. O índice de Gini resume 
o grau de desigualdade e é dado pela razão entre a área entre a 
linha diagonal e a curva de concentração e a área entre a linha 
diagonal e o eixo horizontal. Observe que o eixo vertical é 
construído com base no gasto de energia per capita. Portanto, 
uma população com cada membro tendo o mesmo nível de 
gasto de energia retornará um Gini de zero. Quanto maior a 
área entre a linha diagonal e a curva de concentração, maior o 
Gini, refletindo maiores níveis de desigualdade. 

A extensão do progresso em direção a mais 
igualdade de energia, no entanto, pode depender 
da abordagem. Por exemplo, em García-Ochoa e 
Graizbord (2016), onde a análise é mais desagregada 
por estados, mais de 11 milhões de famílias mexicanas 
(36,7% do total) ainda são classificadas como pobres 
em energia de acordo com a metodologia dos autores. 
As diferenças geográficas são substanciais, com os 
estados mais pobres do sudeste de Oaxaca, Guerrero 
e Chiapas tendo a maior prevalência de famílias com 
baixo consumo de energia.
No entanto, as mudanças distributivas nas despesas com 
energia têm sido maiores do que as observadas para a 
renda familiar. O gasto de energia per capita cresceu a 
taxas mais altas entre as famílias mais pobres para todos 
os itens de energia e mais rapidamente do que sua renda 
correspondente. Esses padrões podem ser apreciados 
nas curvas de incidência de crescimento ilustradas 
no Quadro Figura 5.1.2. Essas curvas mostram a taxa 
média de crescimento anual do gasto de energia entre 
1992 e 2016, por percentil de receita. Consistente com 
a literatura sobre desigualdade de renda (Campos et 
al. 2014; Messina e Silva 2017), a renda tem apresentado 
crescimento em prol dos pobres desde o início da década 
de 1990. Ao separar todas as categorias de energia,  
pode-se ver que os gastos com combustíveis para 
transporte cresceram significativamente mais rápido  
na base da distribuição de renda.

Fonte: Elaboração de autores.

Observação: Os valores são ponderados usando a expansão da população.

Quadro Figura 5.1.2: Curva de incidência de 
crescimento de gastos com energia no México
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Capítulo 6
Determinantes das 
despesas domésticas 
de energia1

R
evelar a relação entre gastos de energia e seus 
determinantes em percentagem do total das 
despesas do agregado familiar é um desafio por 
causa da presença de muitos fatores de confusão 

e inter-relacionados, tais como os preços da energia, a 
propriedade aparelho e tamanho do agregado familiar, 
entre muitos outros. Este capítulo examina essa relação com 
mais detalhes, condicionando um conjunto de covariáveis 
relevantes. Embora essa relação tenha sido amplamente 
analisada na literatura (Meier, Jamasb e Orea 2013; Baker, 
Blundell e Micklewright 1989; Advani et al. 2013; Bacon, 
Bhattacharya e Kojima 2010), as análises da América Latina 
e Caribe (ALC) ainda são escassas e restritas a apenas alguns 
países e a alguns combustíveis específicos. Além disso, essas 
análises concentram-se nas despesas absolutas com energia 
e nas despesas com energia como uma parcela da renda 
familiar. A região da ALC está enfrentando uma transição 
energética acentuada. No futuro, as famílias demandarão 
mais eletricidade e combustíveis líquidos, o que exigirá a 
implementação de políticas baseadas em dados empíricos 
detalhados sobre combustível e características domésticas. Esse 
conhecimento constitui os blocos de construção de políticas 
que contribuem para equilibrar as compensações entre atender 
às necessidades básicas das famílias e reduzir o impacto 
ambiental por meio, por exemplo, de políticas de preços e 
eficiência energética. Este capítulo distingue entre energia 
doméstica e combustíveis para transporte. A energia doméstica 

inclui eletricidade, gás natural e outros combustíveis (como 
madeira, carvão e querosene). Os combustíveis para transporte 
incluem gasolina, diesel e, para alguns países, gás liquefeito de 
petróleo. Especificamente, este capítulo aborda o vínculo entre 
as despesas com energia elétrica, gás doméstico e transporte e 
a localização do domicílio, composição familiar, tamanho da 
residência, propriedade de bens duráveis e renda. 

Ao todo, os resultados destacam a relevância dessas 
variáveis na definição do gasto e acessibilidade de energia, mas 
com diferenças importantes entre os combustíveis. As despesas 
domésticas com combustível e as participações no orçamento 
são impulsionadas pelas características socioeconômicas das 
famílias. A localização da família (urbana/rural) e a posse de 
eletrodomésticos explicam mais de 50% das despesas com 
energia. Ao mesmo tempo, enquanto o gasto com combustível 
está fortemente correlacionado positivamente com a renda, 
seu peso no orçamento familiar tende a diminuir para o lado 
mais rico da distribuição de renda, indicando que o gasto com 
energia cresce a uma taxa menor do que a renda. Por outro 
lado, a materialização de economias energéticas de escala do 
tamanho da família é mais clara do que para o tamanho da 
casa e, além disso, é mais pronunciada em famílias mais ricas. 
Esses resultados implicam que as tendências demográficas 
e de construção têm implicações para a política energética. 
A tendência para o tamanho menor da família pode diluir 
as economias de escala do tamanho da família. Da mesma 
forma, a eficiência energética e os padrões de conservação para 
a construção de casas e edifícios podem ser necessários para 
compensar as pequenas economias de escala observadas.

As curvas de Engel condicionais estimadas têm formatos 
semelhantes entre os combustíveis, mas a análise para este 
capítulo encontra diferenças perceptíveis na trajetória 
da elasticidade-renda dos combustíveis. Embora essas 
elasticidades sejam menores do que a unidade para todos os 
combustíveis, elas tendem a ser maiores, em todos os grupos de 
renda, para combustível de transporte, seguido por eletricidade 
e gás doméstico. Para eletricidade, a elasticidade aumenta com 
a renda, mas tende a se estabilizar a partir do 75º percentil 
da distribuição de renda. Para o gás, diminui continuamente 
ao longo da faixa de renda da amostra. Para combustível de 
transporte, aumenta até o percentil 25 e, a seguir, começa 
a diminuir. Esses resultados retratam a eletricidade, o gás 
doméstico e até mesmo os combustíveis para transporte como 
bens de primeira necessidade. No entanto, é importante levar 
em consideração que os segmentos mais ricos da população 
respondem pela maior parte do gasto energético residencial, 
principalmente no caso dos combustíveis líquidos.

Na medida em que os padrões de gasto de energia 
observados refletem o consumo de energia, os resultados 
podem ter implicações para a eficiência energética e políticas 
de conservação. As economias de escala detectadas sugerem 
que as políticas de eficiência energética para habitação e 
edifícios podem ter efeitos significativos não apenas no 
consumo de energia, mas também nas despesas relacionadas, 
aliviando os orçamentos familiares. Da mesma forma, 
dado o considerável poder explicativo da propriedade de 
eletrodomésticos e veículos sobre as despesas com energia, 
essas implicações se estendem à implementação de padrões 

de eficiência energética para bens duráveis. Esses resultados 
sugerem que tais políticas não apenas economizariam energia, 
mas também aumentariam a acessibilidade, o que teria um 
efeito maior sobre os segmentos mais pobres da população. 
Para informar as políticas de eficiência energética, pesquisas 
adicionais podem ser necessárias para investigar, entre outras 
questões, a fonte das diferenças nas economias de escala entre 
grupos de renda.

As características do agregado familiar são importantes

Existem vários fatores por trás de como as famílias gastam em 
energia. De forma ampla, a literatura agrupa esses fatores em 
categorias econômicas e não econômicas (Meier et al. 2013; 
Cayla, Maizi e Marchand 2011; Advani et al. 2013; Baker, 
Blundell e Micklewright 1989; Heltberg 2004; Fouquet 
2014; Pachauri e Jiang 2008; Hanna e Oliva 2015). Fatores 
econômicos – ou seja, renda e preços de energia – têm 
recebido maior atenção porque determinam as principais 
restrições orçamentárias para decisões de consumo e despesas. 
Nesse sentido, estudos anteriores mostram seus efeitos 
significativos sobre a demanda e as despesas de energia das 
famílias, embora com variação perceptível entre os grupos de 
renda. Por exemplo, a elasticidade-renda estimada por Baker, 
Blundell e Micklewright (1989) mostra diferenças substanciais 
entre grupos de renda no Reino Unido, de -0,172 no decil 
superior a 0,177 no decil inferior.

Por outro lado, a demanda de energia na verdade deriva de 
fatores não econômicos – como tamanho da casa, localização 
(urbana/rural), posse de eletrodomésticos, tamanho da casa e 1. Este capítulo é baseado em Jimenez e Yépez-García (2017).
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temperatura – que provaram ter um impacto considerável no 
gasto de energia (Poyer, Henderson e Teotia 1997; Estiri 2015; 
Longhi 2015). Por exemplo, no caso do Reino Unido, Longhi 
(2015) indica que as características de acomodação respondem 
por até 20% das despesas com gás e até 10% das despesas com 
eletricidade. 

À luz dessas evidências e como resposta às melhorias 
nos padrões de vida, juntamente com a crescente adoção 
de aparelhos e veículos duráveis, espera-se que a demanda 
energética global incremental futura venha principalmente do 
mundo em desenvolvimento, com o setor residencial sendo um 
elemento central jogador (BP 2016; Wolfram, Shelef e Gertler 
2012). No entanto, relativamente menos estudos enfocaram 
o setor doméstico na ALC, uma região que experimentou 
um progresso econômico dinâmico nas últimas décadas 
(consulte Navajas, 2009, para o caso do gás na Argentina, e 
Foster, Tre e Wodon 2000, para o geral consumo de energia 
na Guatemala). Em um estudo multinacional relacionado que 
inclui o Brasil, Winkler et al. (2010) discutem as tendências no 
acesso e acessibilidade dos serviços de eletricidade, enfatizando 
a crescente relevância política deste último para combater a 
pobreza energética. 

Uma linha de estudo que recebeu visivelmente menos 
atenção se concentra nas economias de escala no consumo de 
energia. As economias de escala são de interesse na literatura 
mais ampla que estuda a alocação do orçamento familiar 
(Benus, Kmenta e Shapiro 1976; Nelson 1988; Deaton e 
Paxson 1998). Como extensão desta literatura, a presença de 
economias de escala é plausível para o consumo de energia, 
com implicações políticas relevantes. As economias de escala 
podem aparecer de maneiras diferentes – por exemplo, o 
consumo de combustíveis para cozinhar pode aumentar menos 
que proporcionalmente ao tamanho da família. O consumo de 
eletricidade e gás para iluminação e aquecimento/resfriamento 
pode aumentar linearmente com o tamanho da residência. Até 
onde sabemos, apenas as economias de escala da composição 

da idade da família – sobre o uso e gasto de energia residencial 
– foram estudadas por Ironmonger, Aitken e Erbas (1995) 
para a Austrália e por Underwood e Zahran (2015) para os 
Estados Unidos Estados. Os autores encontraram economias 
de escala significativas, mas, ao mesmo tempo, observaram que 
as tendências observadas para famílias menores superariam 
esses efeitos, colocando uma pressão ascendente nas emissões 
de dióxido de carbono.

Uma abordagem empírica para compreender os gastos 

domésticos de energia

Esta seção segue uma análise de regressão padrão para estudar 
a relação entre gastos com energia e receita. Seguindo de perto 
Meier, Jamasb e Orea (2013), a especificação de linha de base é:

pode depender do tipo real de energia. Em uma configuração 
paramétrica, o melhor ajuste foi encontrado para ser um 
polinômio de terceiro grau para todas as fontes de energia, 
exceto para a parcela de energia de transporte, para a qual o 
melhor ajuste foi um polinômio de segundo grau (consulte os 
Apêndice 6.1 e 6.2 para obter detalhes).

Também incluímos um conjunto de covariáveis (X
h
) que 

podem afetar o consumo e as despesas de energia, incluindo 
tamanho da família, distribuição geográfica urbana/rural, 
número de cômodos em uma residência, propriedade de 
eletrodomésticos e propriedade de veículos. A inclusão dessas 
covariáveis deve capturar principalmente a demanda por energia. 
No entanto, a inclusão dessas covariáveis também significa que 
alguns países devem ser excluídos devido à falta de informações 
disponíveis (consulte a próxima seção sobre dados). 

Uma desvantagem potencial importante da especificação 
é que não temos informações sobre os preços de energia pagos 
pelos usuários finais. Essas informações estão disponíveis 
apenas no nível agregado do país, portanto, incluir esses 
preços médios capturaria apenas as variações entre os países e 
poderia ser uma medida ruidosa, pois os preços podem diferir 
significativamente dentro dos países. A variação de preços 
ocorre porque a maioria dos mecanismos de precificação 
de energia leva em consideração os níveis de consumo e as 
configurações urbanas/rurais, entre outros fatores, levando 
assim à heterogeneidade nos preços finais entre as famílias. 
Este é um contexto em que os preços médios nacionais da 
energia não são muito informativos, principalmente quando 
se trata de dados transversais.2 Para minimizar esse problema, 

aproveitamos as informações geográficas detalhadas fornecidas 
nos dados. Esta informação é traduzida em efeitos fixos (I

h
) 

indicando a localização específica de cada família em cada 
país. Um total de 10.700 locais foram contabilizados, 
representando efeitos fixos de alta dimensão esperados para 
capturar dados mais detalhados sobre a exposição potencial 
a diferentes preços de energia e outros efeitos específicos 
do local, como temperatura e a qualidade dos serviços de 
energia (por exemplo, continuidade de fornecem). Também 
incluímos simulações de ano para capturar os potenciais efeitos 
diferenciais que podem estar associados aos diferentes anos em 
que as pesquisas foram realizadas.

As variáveis de localização, entretanto, podem não 
permitir completamente a identificação de diferenças nos 
preços de energia pagos pelos usuários finais. Por exemplo, no 
caso da eletricidade, as tarifas podem ser baseadas em faixas 
de consumo em vez de localização geográfica. Os preços da 
energia (como os preços do gás doméstico ou da gasolina) 
podem depender da escolha do fornecedor (ou marca) ou 
do método de pagamento (por exemplo, crédito). Uma vez 
que essas diferenças podem ser interpretadas como erro de 
medição, seguimos Meier, Jamasb e Orea (2013), que usam 
os preços médios anuais e uma variável proxy para controlar 
os desvios sistemáticos usando a seguinte decomposição do 
vetor de preços:

lnE
h 

= ln f (Y
h 

,α)+βX
h 

+ I
h
+Y

c
+ε

h.

6.1

As principais variáveis dependentes (E
h
) são gastos e participação 

nas despesas para cada fonte de energia específica. A principal 
variável independente é dada por ƒ (Y

h
,α), representando 

uma forma funcional de renda que captura potenciais não 
linearidades na relação entre energia e renda. Portanto, α é o 
vetor dos parâmetros de interesse. Na configuração paramétrica, 
ƒ(•) foi especificado na literatura como uma função de segunda 
e terceira ordem (Banks, Blundell e Lewbel 1997; Jamasb e 
Meier 2010). Seguimos a prática anterior usando procedimentos 
de validação cruzada para encontrar a forma funcional mais 
adequada para cada fonte de energia. Esta é uma distinção 
importante, pois a relação entre gastos com energia e receita 

2. Incluir dados de preços médios do país aqui pode levar a erros de medição 

significativos (me) e, portanto, estimativas enviesadas. Ou seja, se me estiver correlacionado 

com a renda ou com outras características do agregado familiar, vai desviar todos os 

parâmetros estimados ( , ). O parâmetro localização, entre outros, pode captar o efeito dos 

preços, caso em que não seríamos capazes de identificar os efeitos dos preços.
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Vários fatores 
afetam o gasto 
de energia das 
famílias. 

a localização  
da família  

(urbana/rural)  
e a posse de  

eletrodomésticos  
explicam mais de 50%  

das despesas com energia.
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onde P
h
 é o preço real pago pelo domicílio, P

L
 é o preço 

comum a um local ou área de um determinado domicílio e P
t
 

é o preço médio anual. Podemos incluir o vetor de preço em 
nossa especificação anterior e reescrevê-lo da seguinte maneira:

6,3

lnEh=ln f(Yh,α)+βXh+γlnPt+γ
P

h
P

L

P
L

P
t

(       ) (       ) ]+Ih+εh[ln + ln

onde os termos entre parênteses representam o erro de 
medição. Como esses termos não são observados, Meier, 
Jamasb e Orea (2013) usam as diferenças de renda domiciliar 
per capita como proxy (essas diferenças são calculadas a partir 
das pesquisas). Observe que o segundo termo – entre colchetes 
– será absorvido por nossos efeitos fixos de localização. 
Portanto, em nosso caso, cabe corrigir a diferença de renda 
dentro de cada localização geográfica. Observe que este termo 
de correção não é de interesse primário na análise; em vez 

disso, é usado principalmente para tentar esclarecer o problema 
da variável omitida na estimativa de α.

Embora seja esperado que a inclusão das covariáveis 
e dos efeitos fixos de alta dimensão ajude a esclarecer a 
relação entre energia e renda, omitir as potenciais variáveis 
de confusão significa que não estamos tratando de outros 
problemas econométricos potencialmente importantes, como 
a endogeneidade da renda, erro de medição (das despesas 
familiares) e seleção da amostra.3 Portanto, preferimos 
interpretar a estimativa como um meio condicional de, em vez 
de dar a ela uma interpretação causal.

Dados 

Dos 20 países para os quais temos informações sobre gastos de 
energia, 13 que oferecem conjuntos completos das covariáveis 
mencionadas anteriormente (X

h
). Portanto, a análise é 

baseada em um corte transversal de pesquisas nacionais sobre 
gastos familiares que cobrem mais de 189.000 famílias nesses 
13 países.4 Essas pesquisas são realizadas por agências nacionais 
de estatística e foram selecionadas porque são especificamente 
projetadas e implementadas para capturar as despesas 
familiares, bem como suas características socioeconômicas. 
Os dados incluem apenas as famílias que relataram gastos em 
pelo menos uma fonte de energia. Para reduzir a presença de 
outliers, aparamos a amostra reduzindo 1% das famílias nos 
níveis de renda e despesas mais baixos e mais altos.
Como diferentes produtos ou serviços têm uma periodicidade 
de compra diferente, os dados foram multiplicados pelo fator 
correspondente para expressar as despesas em termos anuais 
(ou seja, o valor mensal seria multiplicado por 12). Além 
disso, dado que existem inquéritos nacionais disponíveis para 

diferentes anos, todos os valores foram extrapolados para 2014 
com base na alteração do gasto atual de consumo final das 
famílias per capita (c). Por exemplo, na República Dominicana, 
onde a última pesquisa disponível é de 2007, todos os valores 
foram multiplicados pelo fator c, 14/c, 07. Esse ajuste leva em 
conta a inflação e o crescimento real do consumo residencial. 
Os dados sobre o consumo final das famílias foram obtidos na 
base de dados dos Indicadores de Desenvolvimento Mundial 
do Banco Mundial. Observe que a extrapolação afeta apenas 
o valor absoluto das despesas, e não a estrutura das despesas. 
Todas as despesas são expressas em dólares norte-americanos 
e ajustadas pela paridade do poder de compra (PPP), usando 
taxas de câmbio médias oficiais e fatores de conversão de PPP 
para consumo privado dos Indicadores de Desenvolvimento 
Mundial. Da mesma forma, os pesos da amostra populacional 
nas pesquisas foram atualizados para contabilizar o 
crescimento populacional nas áreas urbanas e rurais. Ou seja, 
para os anos anteriores a 2014, os pesos foram ajustados pela 
taxa anual de crescimento da população urbana e rural. 

A harmonização das rubricas de receita e despesa 
segue de perto a classificação do Programa de Comparação 
Internacional, que é amplamente usada em pesquisas 
domiciliares nacionais. Esta classificação permite uma visão 
completa do orçamento familiar e da estrutura de renda por 
itens/fontes relevantes. No entanto, para reduzir potenciais 
problemas de medição e refletir as condições econômicas 
das famílias, em vez da renda, usamos o gasto anual total 
como a principal variável dependente. Essa variável foi 
construída usando as mesmas rubricas de despesas para todos 
os países: alimentação, manutenção de moradias, transporte, 
comunicações, entretenimento, roupas, saúde, educação e 
outras despesas mensais.5 Na análise, os grupos de renda (ou 
seja, quintis e decis) são definidos com base na distribuição das 
despesas familiares per capita dentro de cada país. No caso de 
commodities de energia, distinguimos entre energia doméstica 
e combustível para transporte. A energia doméstica inclui 

eletricidade, gás natural e outros combustíveis (como madeira, 
carvão e querosene). O combustível para transporte agrega 
todos os combustíveis informados pela residência, incluindo 
gasolina, diesel e gás liquefeito de petróleo, entre outros.6

Outras características socioeconômicas foram selecionadas 
com base na literatura. A Tabela 6.1 apresenta as estatísticas 
descritivas. A tabela mostra que as fontes tradicionais de 
energia têm uma representatividade muito baixa no orçamento 
familiar. Como essas são, em sua maioria, fontes de energia 
não comerciais, é difícil capturar seu valor em pesquisas de 
despesas; portanto, concentramos a análise de regressão em 
fontes comerciais de energia: eletricidade, gás e combustíveis 
para transporte privado.

No que diz respeito ao gás doméstico, é importante 
mencionar que, nesta amostra, as despesas reportadas não fazem 
distinção entre gás de botija e gás de rede. No entanto, o gás de 
rede está presente apenas no Brasil, México e Peru, e tem uma 
pequena participação de mercado. Por exemplo, no Brasil, o setor 
residencial foi responsável por cerca de 1,4 por cento do consumo 
de gás natural em 2015 (de acordo com o balanço energético 
nacional do país). Além disso, menos de 1 por cento das famílias 
na pesquisa em análise têm conexões encanadas. Isso implica que, 
mesmo se fosse para distinguir o tipo de gás doméstico, haveria 
uma amostra muito pequena para realizar a análise.

4. Os países incluídos neste conjunto de dados são Bolívia, Brasil, Costa Rica, República 

Dominicana, Equador, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Nicarágua, Peru, Paraguai e 

Uruguai. Outros países foram descartados devido à falta de algumas covariáveis.

3. Duas questões podem afetar a confiabilidade dos parâmetros estimados: a presença de 

valores zero na variável dependente e o erro de medição nos preços. A variável dependente 

pode ser zero por três motivos possíveis: (1) não consumo; (2) ausência de recall de 

informações para a pesquisa, conhecido como infrequência de compra; e (3) resposta omitida 

durante a pesquisa. Os dois últimos motivos podem levar a relações estimadas de forma 

inconsistente e, portanto, à falta de validade externa devido à natureza censurada dos dados. 

Consulte Nicoletti e Peracchi (2005) e De Luca e Peracchi (2012) para uma discussão sobre as 

questões de estimativa das curvas de despesas de Engel. Pelas razões (2) e (3), o gasto torna-se 

uma variável latente e sua causa é difícil de determinar. Aqui, assumimos que (2) e (3) não 

são sistemáticos em nossos dados, o que é uma prática implícita comum em várias aplicações 

(Foster, Tre e Wodon 2000; Meier, Jamasb e Orea 2013).

5. Esta medida do gasto total das famílias inclui o consumo monetário e não monetário 

declarado. O consumo não monetário inclui doações em espécie, pagamentos ou subsídios e 

assim por diante.

6. Não é possível separar as despesas de maneira homogênea por produto ou mesmo 

categoria em todos os países. Portanto, as despesas com gás e eletricidade incluem despesas 

associadas, como a compra e instalação de medidores, leitura de medidores, recipientes 

de armazenamento e despesas pendentes. No caso da Bolívia, Honduras e Nicarágua, as 

informações sobre gastos com combustível para transporte agregam todos os combustíveis 

para transporte em uma categoria.
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Determinantes dos gastos domésticos de energia

As Tabelas 6.2 e 6.3 resumem os resultados da equação de 
regressão 6.3 para o gasto de energia e a participação de energia 
no gasto total das famílias, respectivamente. Condicional 
ao conjunto de covariáveis, a relação entre gasto/parcela de 
energia e receita é considerada linear. Em seguida, o coeficiente 
retornado representa a elasticidade-renda média do gasto/
participação de energia para a amostra combinada.

No geral, os resultados indicam que as características das 
famílias desempenham um papel significativo e operam de 
forma esperada na determinação do gasto de energia, embora 
com distinções relevantes entre os combustíveis. Com relação 
às despesas com energia (Tabela 6.2), a maior sensibilidade 
a uma mudança de renda é para combustíveis de transporte 
(elasticidade de 0,67), seguido por eletricidade (0,39) e gás 
doméstico (0,19). No entanto, embora as despesas com 
combustível para transporte aumentem mais com a receita, as 
estimativas da parcela de energia (Tabela 6.3) indicam que o 
peso do orçamento diminui. Em outras palavras, em média, 
as despesas com todos os combustíveis aumentam a uma taxa 
menor do que a renda.

A direção dos coeficientes estimados para localização 
urbana/rural também depende do combustível específico. 
Mas, no geral, as famílias urbanas tendem a gastar mais e a 
ter um peso de energia maior em seus orçamentos (coluna 
1 nas Tabelas 6.2 e 6.3). Este resultado parece derivar 
principalmente das despesas com eletricidade, que representam 
um adicional de 0,89 por cento do orçamento para famílias 
urbanas, ou 30 por cento a mais das despesas anuais (coluna 
2 nas Tabelas 6.2 e 6.3). Tomando como referência o gasto 

Variável Obs Média SD

Parte das despesas com eletricidade 164.554  3,60  3,72 

Parte das despesas domésticas com gás 145.058  2,23  2,61 

Parte das despesas com outros combustíveis domésticos 26.172  3,08  4,56 

Compartilhamento de despesas de transporte 54.518  7,42  6,67 

Gastos familiares anuais com eletricidade (US$ PPP) 164.554  493  571 

Gastos familiares anuais com gás doméstico (US$ PPP) 145.058  237  204 

Gastos familiares anuais com outros combustíveis (US$ PPP) 26.172  232  355 

Gastos familiares anuais com combustíveis 
para transporte (US$ PPP) 54.518  1.709  2.033 

Despesas anuais totais das famílias (US$ PPP) 189.555  23.439  638.403 

Área de habitação (rural/urbana; urbana = 1, %) 189.555  0,72  0,45 

Tamanho da família 189.555  3,80  1,96 

Tamanho da habitação (número total de quartos) 189.555  4,03  2,50 

Propriedade de geladeira (%) 189.555  0,73  0,45 

Propriedade de um computador (%) 189.555  0,24  0,43 

Propriedade de uma TV (%) 189.555  0,88  0,33 

Propriedade de um automóvel (%) 189.555  0,20  0,41 

Propriedade da habitação (%) 189.555  0,70  0,46 

Nível de escolaridade (de 1 = primário incompleto 
ou inferior a 6 = universidade ou superior) 189.555  2,85  1,32 

Idade do chefe da família 189.554  48,38  15,86 

Sexo do chefe da família (masculino = 1, %) 189.555  0,72  0,45 

Tabela 6.1: Estatísticas resumidas de 
características domiciliares

Fonte: Adaptado de Jimenez e Yépez-García (2017) com dados de pesquisas domiciliares da Bolívia, Brasil, Costa Rica, República Dominicana, 
Equador, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Nicarágua, Peru, Paraguai e Uruguai.

Observação: PPP: paridade do poder de compra; SD: desvio padrão.

médio rural incondicional com eletricidade, isso significa um 
gasto adicional da ordem de US$ 100. A associação com o 
gás doméstico é bastante pequena e menos clara. As famílias 
que vivem em áreas urbanas gastam 1,5 por cento menos em 
gás doméstico do que as famílias em áreas rurais, embora o 
coeficiente seja apenas fracamente significativo (Tabela 6.2, 
coluna 3). Em contraste, na regressão da participação do 
orçamento, o coeficiente estimado é positivo e fortemente 
significativo, indicando que a participação do gás é 
0,2 por cento maior nas áreas urbanas (Tabela 6.3, coluna 3). 

Com relação aos combustíveis para transporte, as 
diferenças entre áreas urbanas/rurais também são pequenas. 
Em comparação com as famílias rurais, as urbanas tendem 
a gastar 7% menos em combustíveis para transporte, com 
uma participação associada 0,3% menor em seu orçamento. 
Lembre-se de que essas estimativas estão condicionadas a 
um gasto de energia positivo. As estimativas incondicionais 
geralmente mostram que nas áreas urbanas as despesas com 
combustível líquido tendem a ser maiores porque tais cálculos 
incluem gastos zero, dos quais as famílias urbanas tendem a ter 
uma proporção menor.

A posse de eletrodomésticos – geladeiras, computadores e 
TVs – está fortemente correlacionada com maiores gastos com 
eletricidade e com a participação da eletricidade no orçamento 
doméstico. Consistente com o papel amplamente documentado 
desses aparelhos no aumento do consumo de energia, nossas 
estimativas indicam que ter um refrigerador, computador e TV 
leva a aumentos percentuais no gasto de energia (e ações) em 
cerca de 30,8 (0,86), 13,8 (0,41) e 11,3 (0,31), respectivamente. 
Curiosamente, essas estimativas são maiores do que o efeito da 
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Ter geladeira, computador e 
TV levou a um aumento de 
30,8, 13,8 e 11,3 por cento, 

respectivamente.

Mais eletrodomésticos 
resultam em maiores 
gastos domésticos 
com eletricidade.
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 Dependente: Ln (despesas em...)

Todos Eletricidade Gás Combustíveis de transporte

(1) (2) (3) (4) 

Ln (despesas domésticas) 0,636*** 0,386*** 0,192*** 0,667***

(0,019) (0,016) (0,014) (0,034) 

Urbano = 1, Rural = 0 0,765*** 0,297*** -0,015* -0,055** 

(0,021) (0,010) (0,007) (0,021) 

Número de filhos 0,016 0,033*** 0,032*** -0,045** 

(0,010) (0,008) (0,007) (0,016) 

Número de filhos ao quadrado -0,010*** -0,005** -0,002 0,005 

(0,002) (0,002) (0,001) (0,003) 

Número de membros da casa com mais de 12 anos 0,086*** 0,102*** 0,127*** -0,032 

(0,014) (0,012) (0,010) (0,025) 

Número de membros da casa com mais de 12 anos, ao quadrado -0,010*** -0,010*** -0,011*** -0,001 

(0,001) (0,001) (0,001) (0,003) 

Número de cômodos da residência 0,108*** 0,068*** 0,022*** 0,027***

(0,006) (0,004) (0,003) (0,008) 

Número de cômodos da residência, ao quadrado -0,005*** -0,001*** -0,001* -0,001* 

(0,000) (0,000) (0,000) (0,000) 

Propriedade de uma geladeira 0,409*** 0,308*** 0,044*** -0,003 

(0,014) (0,011) (0,008) (0,022) 

Propriedade de um computador 0,051*** 0,138*** -0,009 0,008 

(0,010) (0,008) (0,007) (0,014) 

Propriedade de uma TV 0,546*** 0,113*** 0,007 0,005 

(0,020) (0,012) (0,010) (0,026) 

Propriedade de um automóvel 0,666*** 0,081*** 0,009 0,305***

(0,010) (0,009) (0,007) (0,014) 

Propriedade da habitação 0,065*** 0,038*** 0,020** 0,007 

(0,009) (0,008) (0,006) (0,015) 

dentro -0,135*** -0,261*** -0,180*** -0,025 

(0,040) (0,033) (0,029) (0,063) 

Nível de educação do chefe da casa 0,039*** 0,023*** -0,003 0,014** 

(0,003) (0,003) (0,002) (0,005) 

Idade do chefe da família 0,003*** 0,004*** 0,004*** 0,001* 

(0,000) (0,000) (0,000) (0,001) 

Sexo do chefe da família 0,066*** -0,018** -0,011* 0,098***

(0,008) (0,007) (0,006) (0,015) 

Observações 189554 164554 145058 54518 

R-quadrado ajustado 0,624 0,624 0,552 0,544 

Tabela 6.2: Regressões de gastos com energia, amostra combinada

Fonte: Jimenez e Yépez-García (2017) com dados de pesquisas domiciliares da Bolívia, Brasil, Costa Rica, República Dominicana, Equador, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Nicarágua, Peru, Paraguai e Uruguai.
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 Dependente: Participação na receita de...

Todos Eletricidade Gás Combustíveis de transporte

(1) (2) (3) (4) 

Ln (despesas domésticas) -3,232*** -3,256*** -2,949*** -2,478***

(0,147) (0,106) (0,067) (0,297) 

Urbano = 1, Rural = 0 1,627*** 0,889*** 0,244*** -0,172 

(0,071) (0,044) (0,029) (0,159) 

Número de filhos 0,140* 0,491*** 0,340*** -0,399** 

(0,071) (0,046) (0,026) (0,143) 

Número de filhos ao quadrado -0,020 -0,048*** -0,031*** 0,052 

(0,014) (0,010) (0,005) (0,027) 

Número de membros da casa com mais de 12 anos 0,770*** 0,928*** 0,670*** -0,394 

(0,098) (0,066) (0,040) (0,209) 

Número de membros da casa com mais de 12 anos, ao quadrado -0,075*** -0,068*** -0,054*** 0,013 

(0,010) (0,006) (0,004) (0,022) 

Número de cômodos da residência 0,574*** 0,224*** 0,035* 0,187** 

(0,036) (0,016) (0,016) (0,068) 

Número de cômodos da residência, ao quadrado -0,025*** -0,005*** 0,004*** -0,006 

(0,002) (0,001) (0,001) (0,004) 

Propriedade de uma geladeira 1,620*** 0,858*** 0,074* 0,086 

(0,084) (0,055) (0,036) (0,197) 

Propriedade de um computador 0,294*** 0,411*** 0,164*** -0,075 

(0,081) (0,033) (0,022) (0,133) 

Propriedade de uma TV 1,177*** 0,312*** -0,130* -0,059 

(0,102) (0,060) (0,056) (0,266) 

Propriedade de um automóvel 5,389*** 0,272*** 0,279*** 1,803***

(0,088) (0,035) (0,024) (0,129) 

Propriedade da habitação 0,409*** 0,068* 0,071*** -0,078 

(0,065) (0,031) (0,021) (0,130) 

dentro 0,624* 1,796*** 1,680*** 0,030 

(0,293) (0,191) (0,114) (0,529) 

Nível de educação do chefe da casa 0,173*** 0,079*** -0,031*** 0,066 

(0,025) (0,011) (0,008) (0,044) 

Idade do chefe da família 0,016*** 0,011*** 0,013*** 0,016***

(0,002) (0,001) (0,001) (0,005) 

Sexo do chefe da família 0,634*** -0,074* -0,021 0,665***

(0,059) (0,030) (0,022) (0,129) 

Observações 189554 164554 145058 54518 

R-quadrado ajustado 0,321 0,378 0,582 0,277 

Tabela 6.3: Regressões de participação do orçamento de energia, amostra combinada

Observação: Erros padrão robustos em parênteses. Estimativas baseadas em famílias com gastos de energia relatados positivos. ywithin captura erros de medição de preços de energia. As regressões são ponderadas pelo fator de expansão populacional. Significância estatística em *<0,1, **<0,05 e ***<0,01. Todas as regressões contêm simulações de 
localização da família.
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renda marginal. No caso do gás doméstico ou dos combustíveis 
para transporte, como seria de se esperar, ter eletrodomésticos não 
está sistematicamente relacionado às despesas ou participações de 
energia dentro das residências, sugerindo independência entre as 
duas categorias de bens e serviços de energia.

Assim como em Meier, Jamasb e Orea (2013), a variável que 
se destina a capturar o erro de medição nos preços individuais de 
energia é estaticamente significativa para todos os combustíveis 
domésticos, com o sinal negativo esperado. Ou seja, ywithin 
parece funcionar na captura de diferenciais de preços dentro 
de uma área de residência, no sentido de que ecoa os preços 
mais elevados praticados pelos usuários finais, tendo um efeito 
negativo nas despesas com energia. Além disso, e de forma 
simétrica para o caso da parcela do orçamento de energia como 
variável dependente, nossos coeficientes estimados para ywithin 
são positivos e significativos para os combustíveis domésticos. 
Ou seja, ywithin estaria positivamente associado ao peso do 
consumo de energia no orçamento doméstico, sugerindo que 
eletricidade e gás são bens de necessidade. Os resultados não 
são significativos no caso dos combustíveis para transportes, 
o que pode ser explicado pelo fato de seus preços tenderem a 
apresentar menor variabilidade espacial.

Economias de escala nos gastos domésticos de energia 

Para a composição da idade da família, os resultados sugerem 
fortemente a prevalência de economias de escala com respeito 
à energia doméstica (ou seja, eletricidade e gás doméstico). 
Para esses combustíveis, todos os termos de primeiro grau 
relativos à distribuição de idade da família – número de filhos 
e número de membros da família com mais de 12 anos – são 
positivos, indicando que maior tamanho da família tende a 
estar associado a maiores gastos de energia, bem como uma 
maior participação de energia. Todos os termos quadráticos 

têm sinal negativo, refletindo a realização de economias 
de escala nas despesas com energia. O fato de os termos 
quadráticos serem negativos e estatisticamente significativos 
na regressão do compartilhamento de energia indica que essas 
economias de escala são bastante relevantes para a estrutura 
dos orçamentos familiares. Em contraste, as despesas e a 
parcela dos combustíveis para transporte parecem não estar 
sistematicamente correlacionadas com a composição por idade 
das famílias – ou seja, não apresentam economias de escala. 
Esses achados são consistentes com os de Ironmonger, Aitken e 
Erbas (1995) e Underwood e Zahran (2015), que sugerem que 
a tendência global para famílias menores pode compensar os 
ganhos potenciais em eficiência energética. 

Economias de escala também podem ser vistas em relação 
ao tamanho da residência para gastos com eletricidade e sua 
participação no orçamento. Conforme esperado, há associação 
positiva com o número de cômodos do domicílio, enquanto o 
coeficiente da variável ao quadrado, embora próximo a zero, é 
estaticamente significativo e possui sinal negativo. Isso sugere 
a presença de alguma economia de energia com o tamanho 
incremental da habitação. No caso do gás doméstico, as 
estimativas são menos claras, com economias de escala para 
despesas, mas deseconomias de escala na parcela do orçamento. 
No que diz respeito ao combustível para transportes, como se 
esperava a priori, os resultados não apresentam associação com 
o número de quartos. 

Uma questão relacionada é se essas economias de escala 
diferem entre ricos e pobres. Avaliamos isso interagindo  
três grupos de renda (primeiro grupo de renda = decis  
1 a 3 (grupos mais pobres), segundo = decis 4 a 6 e  
terceiro = decis 7 a 10 (grupos mais ricos)) com as variáveis 
família e tamanho da moradia. A Figura 6.1 apresenta os 
efeitos marginais estimados das despesas com eletricidade e 

gás. No caso do gás doméstico, a intensidade das economias 
de escala parece ser a mesma entre os três grupos de renda. 
No caso da eletricidade, as economias de escala do tamanho 
da residência também parecem se comportar de maneira 
semelhante, mas as economias de escala do tamanho da 
família parecem ser mais pronunciadas para o grupo mais rico, 
surgindo para famílias com mais de seis membros. 

Curvas Engel de energia

Esta seção examina a forma da relação entre gasto/parcela de 
energia e renda familiar. Para essas estimativas, na equação 
6.3 especificamos com o polinômio de melhor ajuste para 
cada combustível, controlando para o mesmo conjunto de 
covariáveis que nas outras regressões. A Figura 6.2 apresenta 
as despesas condicionais de energia previstos (painel a) e as 
participações de energia (painel b) ao longo da distribuição de 
renda da amostra. Essas curvas são normalmente chamadas de 
curvas de Engel condicionais.

O gasto de energia previsto condicional aumenta 
monotonicamente com a renda, moldando uma relação linear 
com um intervalo de confiança de 95% relativamente restrito. 
De acordo com essas estimativas, as diferenças maiores são 
encontradas nos gastos com transporte, pois a curva de Engel 
correspondente tem uma inclinação mais acentuada do que 
para eletricidade e gás. 

Embora as despesas com energia aumentem com a renda, 
o painel b mostra que há uma grande diminuição no peso 
do orçamento à medida que as famílias se tornam mais ricas. 
Como no painel a, o intervalo de confiança de 95 por cento 
é relativamente restrito, sugerindo baixa heterogeneidade 
entre as famílias dentro de cada grupo de renda. Apesar de as 
famílias mais pobres terem gastos de energia mais baixos, elas 
representam uma parcela maior da renda familiar, implicando 

em problemas de acessibilidade financeira pronunciados. 
Com todo o resto constante, as despesas com eletricidade e 
gás nos decis de renda mais baixos tendem a representar entre 
6 e 12 por cento dos orçamentos familiares.

Esses padrões também prevalecem para o combustível para 
transporte. Essa descoberta contrasta com a Figura 6.1, onde 
a parcela dos combustíveis para transporte aumenta com a 
renda. No entanto, a Figura 6.1 mostrou médias incondicionais 
por grupo de renda, que não levam em consideração outras 
covariáveis, como tamanho da família ou propriedade de 
veículos, entre outras. As curvas estimadas na Figura 6.2 
representam a correlação líquida entre gastos/parcelas de energia 
e renda familiar condicional a todas as covariáveis e, portanto, 
oferecem uma melhor aproximação da verdadeira associação 
entre essas variáveis.7 Interpretamos as diferenças entre as 
parcelas condicionais e não condicionais de combustível para 
transporte como resultado de uma heterogeneidade significativa 
nos valores das covariáveis entre os grupos de renda. Em outras 
palavras, na condição de os membros da família serem usuários 
reais de combustíveis para transporte (ou seja, proprietários 
de automóveis), a parcela das despesas com esses combustíveis 
diminui para as famílias mais ricas.

7. Para essas previsões, todas as covariáveis são definidas com seus valores médios. 
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As comprovações 
mostram que as 
despesas com energia 
residencial da ALC 
aumentam com a 
renda. No entanto, 
observamos uma 
grande diminuição  
no peso do  
orçamento à  
medida que as 
famílias se tornam 
mais ricas.
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Figura 6.1: Economias de escala de tamanho da família 
e tamanho da residência, por grupo de renda

Fonte: Jimenez e Yépez-García (2017) com dados de pesquisas domiciliares da Bolívia, Brasil, Costa Rica, República 

Dominicana, Equador, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Nicarágua, Peru, Paraguai e Uruguai.

Observação: Incgroup = 1 inclui decis de renda 1 a 3; Incgroup = 2 inclui decis de renda 4 a 6; Incgroup = 3 inclui 

decis de renda 7 a 10. ICs: intervalos de confiança.
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Figura 6.2: Curvas de energia condicional

Fonte: Jimenez e Yépez-García (2017) com dados de pesquisas domiciliares da Bolívia, Brasil, Costa Rica, República Dominicana, Equador, Guatemala, Honduras, Jamaica, 

México, Nicarágua, Peru, Paraguai e Uruguai.

Observação: No painel a, o eixo y é o gasto de energia em uma escala de logaritmo natural. No painel b, o eixo y é o gasto de energia como uma porcentagem do orçamento familiar.
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Capítulo 7
Como preços e 
subsídios de eletricidade 
incentivam o consumo1

O 
papel dos preços da energia na determinação 
do consumo de energia é um dos temas 
mais relevantes da política energética. 
Particularmente no caso da eletricidade, 

as tarifas estão sujeitas a regulamentações substanciais 
direcionadas a múltiplos mercados e metas políticas. Entre 
eles, destacam-se a recuperação de custos de fornecimento de 
serviços de eletricidade, garantindo acessibilidade para níveis 
mínimos de consumo de eletricidade e fornecendo incentivos 
para economia de energia. As compensações são visíveis, por 
exemplo, nos preços que garantem acessibilidade, mas são 
muito baixos e, portanto, também podem colocar em risco a 
sustentabilidade financeira do sistema e induzir o consumo 
excessivo. Com o tempo, tal situação pode resultar em forte 
dependência energética associada a altas taxas de crescimento 
do consumo de energia no longo prazo, impactando a tomada 
de decisões sobre investimentos e uso de recursos naturais. 
A eficiência energética é de fato um equilíbrio delicado que 
às vezes se mostrou desafiador e, em muitos casos, exigiu 
intervenções urgentes. 

Este capítulo apresenta resumidamente os desafios 
conceituais da formação de preços nos mercados de eletricidade 
e, dentro dessa estrutura, analisa os esquemas de tarifas de 
eletricidade residencial na América Latina e no Caribe (ALC). 
O capítulo enfoca três aspectos inter-relacionados que são 
centrais para as tarifas de energia na região: (1) seus níveis de 

recuperação de custos, (2) seus benefícios em termos de facilitar 
a acessibilidade do serviço e (3) sua capacidade de promover 
o consumo de energia sustentável (por exemplo, economia de 
energia e penetração de energias renováveis). Neste contexto, o 
capítulo também discute subsídios para serviços de eletricidade 
que são fornecidos indiretamente por meio de tarifas e 
diretamente como um desconto nas tarifas ou como uma 
transferência de renda.

A revisão sugere que há espaço significativo para melhorar 
a forma como as tarifas de eletricidade são determinadas e 
como os subsídios são implementados. Embora heterogêneo, o 
desempenho dos esquemas de tarifas de eletricidade na região 
parece estar sujeito a graves problemas de sustentabilidade 
financeira em vários países, embora potencialmente induza ao 
consumo excessivo. Além disso, os subsídios tarifários tendem 
a ter efeitos distorcivos sobre o funcionamento eficiente dos 
mercados de eletricidade e são caros e subótimos como meio de 
garantir acessibilidade econômica para as famílias mais pobres. 
Por outro lado, existem experiências de sucesso e boas práticas 
que podem servir como referências de melhoria.

Uma estrutura conceitual para formação de preços de 

eletricidade: equilíbrio entre eficiência econômica e 

equidade

O fornecimento de energia elétrica é caracterizado por uma 
série de peculiaridades que justificam a regulação do mercado. 
Em primeiro lugar, o fornecimento de eletricidade está sujeito a 
grandes custos fixos que ocorrem principalmente nos subsetores 
de geração e distribuição. Esta característica implica não se 

encontrar um equilíbrio entre o custo marginal de prestação 
do serviço e o preço de longo prazo, resultando na presença de 
monopólios naturais que podem levar a um desequilíbrio de 
poder de mercado entre os fornecedores. Em segundo lugar, 
a sazonalidade afeta a dinâmica da oferta e da demanda de tal 
forma que as capacidades de geração têm custos marginais muito 
diferentes (seja em uma base diurna, semanal ou intra-anual). 
Terceiro, o fornecimento de eletricidade está sujeito à presença 
de externalidades negativas que precisam ser incorporadas aos 
preços da eletricidade para internalizar ou aproximar o custo 
socioambiental da prestação dos serviços (Borenstein 2016).

Por outro lado, o estabelecimento de esquemas tarifários 
pelos reguladores enfrenta o desafio de equilibrar esses 
aspectos técnicos com objetivos de política, como garantir 
a qualidade e acessibilidade dos serviços de eletricidade e 
aumentar a participação das energias renováveis na geração 
de eletricidade. Na prática, os equilíbrios de mercado podem 
diferir muito da solução do livro didático de combinar o preço 
da tarifa de eletricidade com o custo marginal social de cada 
kWh. A Figura 7.1 ilustra as perdas de bem-estar decorrentes 
do estabelecimento de preços de eletricidade acima ou abaixo 
do custo marginal social. No primeiro caso (área vermelha), o 
fornecedor garante arcar com os custos de oferta do serviço. 
No entanto, surgem perdas de eficiência econômica devido ao 

consumo não realizado. Por exemplo, preços acima do custo 
marginal social podem levar a problemas de acessibilidade 
em famílias de baixa renda ou podem reduzir a penetração 
de veículos elétricos. No segundo caso, preços abaixo do 
custo marginal social potencialmente incentivam o consumo 
excessivo e desestimulam a adoção de equipamentos eficientes 
(área cinzenta).

Existem vários esquemas tarifários destinados a minimizar 
essas perdas de eficiência económica que estabelecem 
diferentes estruturas de incentivos ao consumo de energia. 
Exemplos de tais esquemas incluem o seguinte:2

 r Preço com base no custo médio: Sob este esquema, o preço 
é fixo e baseado no custo médio por kWh. Em outras 
palavras, o preço inclui custos fixos e variáveis de forma que 
os elevados custos fixos são distribuídos simetricamente pelo 
nível de consumo de eletricidade entre todos os usuários 
finais. Essa configuração é suficientemente direta para 
os consumidores entenderem e simples de implementar. 
No entanto, pode levar ao subconsumo, particularmente 
em grupos de baixa renda que enfrentam um componente 
de custo fixo relativamente alto.

 r Preços de blocos não lineares: Este esquema estabelece 
taxas por faixas de consumo. Atualmente, a maioria dos 
sistemas de eletricidade aplica preços de bloco crescentes, 
onde as tarifas de eletricidade aumentam com os blocos 
de consumo. Este esquema é atraente do ponto de vista da 
equidade, porque as famílias de baixa renda se enquadram 1. Este capítulo foi escrito em conjunto por Raul Jimenez Mori e Jorge Mercado.

2. Veja Borenstein (2016) e ICF International (2015) para discussões sobre esquemas de 

tarifas. Para uma discussão detalhada sobre a economia da formação de tarifas de eletricidade, 

consulte Vogt (2017) e Harris (2011).
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nas faixas mais baixas. Da mesma forma, este esquema 
deve encorajar níveis mais baixos de consumo, uma vez 
que o consumo mais alto terá o preço correspondente. 
Duas abordagens são geralmente aplicadas para calcular 
a conta do consumo total: tarifas crescentes por bloco 
(IBT) e tarifas volumétricas por bloco (VDT). Na 
abordagem IBT, cada quantidade consumida é cobrada à 
taxa correspondente, de forma que a fatura final represente 
uma soma ponderada. Na abordagem VDT, a taxa aplicada 
para todas as unidades consumidas é determinada pelo 
bloco correspondente ao consumo total (ou seja, as taxas 
correspondentes aos blocos inferiores não são consideradas 
como no caso do IBT).

 r Precificação dinâmica: Sob este esquema, o preço está 
alinhado com o custo de produção de eletricidade por 
hora do dia ou por estação climática. Desta forma, 
durante os horários de pico de consumo, o custo marginal 
de fornecimento de eletricidade aumenta, proporcionando 
incentivos para economizar energia. Ao contrário dos 
esquemas anteriores, o estabelecimento de preços por hora 
não requer apenas infraestrutura de medição, mas também 
medidores inteligentes.

 r Taxas mínimas: Este esquema estabelece um valor 
mínimo de pagamento para a primeira determinada 
quantidade de kWh consumido, e a partir desse valor é 
paga uma tarifa específica por kWh.

 r Preços do Ramsey: Este esquema estabelece tarifas com 
base na elasticidade-preço da demanda de eletricidade. 
Os segmentos com maior elasticidade de demanda pagam 
taxas mais altas. No entanto, segmentos de usuários 
com elasticidades baixas são tipicamente aqueles que 
não possuem outras opções de consumo e para os quais 
a eletricidade representa um bem necessário. Esse é 
normalmente o caso do setor residencial, portanto, esse 
esquema levanta questões de patrimônio.

 r Cobranças fixas: Isso se refere a um esquema no 
qual os usuários pagam uma determinada quantia, 
independentemente da magnitude do consumo. Esse 
esquema pode ser aplicado por faixas de consumo, ou 
seja, uma tarifa fixa maior em um nível de consumo 
maior, incentivando os usuários a reduzir o consumo ou 
economizar energia. Na prática, entretanto, nos países da 
ALC, esse esquema é usado principalmente entre famílias 
sem medição. Por exemplo, na República Dominicana, as 
ligações informais são regularizadas mediante cobrança de 
valores fixos.3 

Em geral, não existe um esquema de preços que garanta 
a minimização das perdas de eficiência ou a obtenção de 
patrimônio líquido completo. As vantagens líquidas dos 

Figura 7.1: Preços de perdas com 
eletricidade e bem-estar social

Fonte: Adaptado de Borenstein (2016)
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89



diferentes esquemas dependem das condições específicas 
do lado da oferta e da demanda da equação. Esses aspectos 
incluem a matriz de geração de eletricidade, grau de 
competição no mercado, renda familiar e localização, 
capacidade institucional de implementação, entre outros.

Um aspecto fortemente relacionado à capacidade 
institucional é o viés potencial dos formuladores de políticas 
de ponderar desproporcionalmente as preocupações com 
a pobreza energética na determinação das tarifas. Esse viés 
dos governos pode dar lugar a distorções de preços e levar a 
deficiências no setor elétrico, sem atingir metas igualitárias. 
A pobreza energética tem múltiplas dimensões, das quais as 
tarifas representam apenas uma. Outras dimensões incluem 
acesso, confiabilidade e qualidade dos serviços de eletricidade, 
bem como acesso e disponibilidade de outros combustíveis 
(ou seja, para aquecimento e cozinha). Isso aponta para a 
necessidade de políticas energéticas coordenadas (eletricidade, 
gás doméstico e combustíveis para os transportes), bem como 
para uma separação clara entre a busca da eficiência do setor 
energético e as metas sociais.

Preços de eletricidade em prática na América Latina 

e no Caribe

No quadro anterior, onde estão os países da ALC? Em geral, 
a prática de formação de tarifas é muito mais complexa e 
envolve, em vários casos, uma combinação ou aplicação 
simultânea de diferentes esquemas, mesmo dentro de um 
mesmo setor (neste caso, residencial). A Tabela 7.1 apresenta 
uma ampla classificação dos tipos de tarifas atualmente 
aplicadas que cobrem a maioria dos consumidores residenciais 
em 18 países da ALC. Embora esta tabela represente uma 
simplificação dos atuais esquemas de tarifas de eletricidade na 
ALC, ela mostra que a maioria dos países aplica algum tipo de 
preço em bloco incremental não linear, embora com diferenças 
significativas. Entre os países, os esquemas de tarifas podem 
variar em complexidade, consistindo em alguma combinação 

de sistemas (IBT e VDT), e também podem depender de 
fatores como as áreas geográficas onde a residência está 
localizada (urbana/rural) ou as temperaturas de uma região, 
entre outros. Por exemplo, na República Dominicana, o 
esquema tarifário é IBT e as faixas mostradas na Tabela 7.1 
cobrem 90% dos clientes residenciais. Na Guatemala, o 
esquema tarifário é misto: IBT para consumo inferior a 100 
kWh e VDT para consumo superior. Por outro lado, no Chile, 
as tarifas de eletricidade são baseadas no custo médio, mas 
são ajustadas de forma semelhante a um esquema VDT de 
acordo com o consumo registrado para cada família durante o 
inverno. A heterogeneidade se torna muito mais pronunciada 
em países federados como Argentina, Brasil e México. De 
acordo com Hancevic e Navajas (2015), o esquema mexicano 
é provavelmente o mais complicado da região. Neste caso, 
a tarifa de eletricidade não depende apenas dos blocos de 
consumo, mas também da sua variação de preços em função 
da época do ano e das temperaturas registadas. Em essência, 
isso representa um esquema de subsídio cruzado nos níveis de 
consumo e entre as estações.

A Tabela 7.1 também permite observar as diferenças na 
amplitude das bandas de consumo e nos limiares que estão 
associados aos níveis mínimos de consumo. Por exemplo, 
as faixas de consumo de eletricidade têm amplitude de 
300 e 350 kWh/mês para as duas primeiras camadas, 
respectivamente, no Brasil e no Panamá. Em contrapartida, na 
Bolívia e na Guatemala, as duas primeiras faixas de consumo 
têm amplitude de 50 kWh/mês. No geral, a faixa de consumo 
varia amplamente entre os países, mas pode-se ver que em um 
terço dos países analisados, as duas primeiras faixas são iguais 
ou superiores a 200 kWh.

Em relação aos limiares que definem as faixas de consumo 
mais baixas, pode-se observar que no Brasil e no Peru, a faixa 
com a menor taxa tem como corte de 30 kWh/mês, enquanto 
na Bolívia, Equador, Guatemala e Paraguai o corte é  
50 kWh/mês, e ainda maior em outros países, onde varia 

de 100 a 200 kWh/mês. Em geral, no âmbito das entidades 
responsáveis pela fixação das tarifas, estes níveis mínimos de 
consumo de energia elétrica são definidos através da estimativa 
dos níveis de subsistência estabelecidos com base nos padrões 
de consumo específicos de cada área geográfica. É interessante 
notar que esta heterogeneidade coincide com a observada na 
literatura que estabelece níveis mínimos de consumo para 
satisfazer as necessidades energéticas das famílias (consulte 
Tabela 2.1 no Capítulo 2). Essa heterogeneidade – nos 
níveis mínimos estimados de consumo de energia – fala da 
diversidade de fatores e suposições que podem influenciar as 
necessidades de energia.

No geral, essas estruturas tarifárias revelam o peso que os 
governos e reguladores colocam na garantia da acessibilidade 
dos serviços de eletricidade. Por exemplo, no Chile, as 
regulamentações locais exigem que os mecanismos de tarifa de 
eletricidade considerem as dimensões de equidade da prestação 
dos serviços e, na prática, reconheçam os subsídios locais nas 
áreas onde ocorre a geração de eletricidade, bem como os 
subsídios no custo dos serviços (Lei nº. 20.928).

No entanto, o peso que os governos atribuem à 
acessibilidade parece estar associado a intervenções excessivas 
e distorcivas nos mercados de eletricidade. A última coluna da 
Tabela 7.1 também indica se as tarifas são estabelecidas com 
base na regulamentação estabelecida (não discricionária) ou 
se estão sujeitas à intervenção governamental (discricionária). 
Essas informações foram coletadas de Marchan et al. (2017), 
e embora corresponda às tarifas globais de eletricidade, revela 
os elevados níveis de interferência política ad hoc na formação 
das tarifas de eletricidade na região. Na maioria dos países da 
ALC, as tarifas de eletricidade estão sujeitas à influência ad hoc 
do governo em algum ponto da cadeia de valor dos serviços 
de eletricidade (ou seja, segmentos de geração, transmissão e/
ou distribuição). Isso significa que, além dos desafios técnicos 
de se estabelecer os preços corretamente, existem distorções 
que se originam da interferência política nos mercados de 

energia elétrica. Essa interferência pode assumir a forma de 
determinação de preços, gestão de empresas de eletricidade e 
fraca independência do regulador. Por exemplo, Marchan et 
al. (2017) argumentam que em 21 dos 26 países da região, a 
determinação dos preços da energia elétrica é discricionária – 
ou seja, em pelo menos algum estágio da formação do preço, há 
intervenção do governo para influenciar as tarifas.
Idealmente, seria de se esperar que a estrutura atual permita um 
subsídio cruzado entre grupos de renda que seja progressivo e 
suficiente para a sustentabilidade financeira do sistema elétrico. 
Na medida em que os preços se aproximam dos custos sociais 
marginais, também se espera que eles forneçam os incentivos 
para promover a conservação de energia. No entanto, as 
evidências apontam em outra direção. Na prática, os esquemas 
não lineares resultam em altos níveis de filtragem de famílias 
ricas em faixas de consumo subsidiado. As tarifas tendem a 
ser altamente subsidiadas, normalmente abaixo dos níveis de 
recuperação de custos, afetando a sustentabilidade financeira 
das concessionárias e sua capacidade de investimento. Além 
disso, as tarifas de eletricidade na ALC não consideram as 
externalidades na geração, transmissão ou distribuição de 
eletricidade. 

Em suma, esta revisão sugere que os preços da eletricidade 
na maioria dos países da ALC estão abaixo dos custos sociais 
marginais, resultando assim em uma perda de eficiência 
econômica que aumenta o consumo excessivo às custas da 
redução da sustentabilidade financeira do setor. Do ponto de 
vista das atuais estruturas tarifárias, parece razoável revisar 
a amplitude das faixas de consumo (que em alguns países 
parecem excessivamente grandes), bem como as tarifas 
atribuídas a cada uma delas.

Tarifas de eletricidade social 

Implícita ou explicitamente, um instrumento amplamente 
referenciado nas discussões sobre acessibilidade é o que se 
conhece como tarifa social de eletricidade. Esses subsídios 
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País Esquema tarifário Blocos de consumo (kWh/mês) Cliente 
(porcentagem do total) Mecanismo de precificação

Argentina IBT <300; 301-650; 651-800; 801-900; 901-1000; 1001-1200; 1201-1400; 1401-2800; > 2800 70 Discricionário

Bolívia IBT <50; 51-140; 141-300; 301-500; > 500  Discricionário

Brasil VDT (para baixa renda) < 30; 31-100; 101-220; > 220 89,9 Discricionário

Chile Custo médio No entanto, as tarifas são ajustadas no verão com base no consumo médio no inverno. 97,5 Não discricionário

Colômbia IBT (baixa renda)
VBT 

<130 (173); > 130 (173). 173 kWh para altitude superior a 1.000 metros acima  
do nível do mar. O IBT se aplica a famílias nos três primeiros estratos socioeconômicos.  Discricionário

Equador IBT <50; 51-100; 101-130; 131-150; 151-200; 201-250; 251-500; 501-700; 701-1000  Discricionário

El Salvador IBT < 99; 100-199; > 200 100 Discricionário

Costa Rica IBT 0-30 carga fixa; 31-200; 201-300; > 300  Não discricionário

Guatemala IBT (<100kWh), VDT (>100kWh) <50; 51-100; 101-300 89,53 Discricionário

Jamaica IBT < 100; > 100  Discricionário

Paraguai VDT <50; 51-150; 151-300; 301-500; 501-1000; > 1000  Discricionário

Peru IBT (<100kWh); 
VBT (>100kWh) < 30; 31-100; > 100  Discricionário

República Dominicana IBT < 200; 201-300; 301-700; > 700 90 Discricionário

Panamá VBT <300; [300-750]; > 750 98,5 Não discricionário

Nicarágua VBT <25; 25-50; 50-100; 100-150; 150-500; 500-1000; > 1000  Não discricionário

México IBT < 140; > 140 54,4 Discricionário

Uruguai IBT < 100; 101-600; > 600 68 Discricionário

Venezuela IBT < 200; 200-900; > 900  Discricionário

Tabela 7.1: Tabelas de tarifas na 
América Latina e no Caribe

Fonte: Elaborado pelos autores com base em informações de órgãos reguladores. A última coluna vem de Marchan et al. (2017).

Observação: IBT: aumento das tarifas do bloco; VDT: tarifas de bloco volumétrico. O cliente (porcentagem do total) é responsável por diferentes classificações 

entre os países. Por exemplo, na Argentina, Brasil, Chile e Uruguai, refere-se às classificações de cliente R1, RC, BT1 e TRS, respectivamente. 
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buscam beneficiar os grupos mais vulneráveis. Os requisitos 
de elegibilidade para ser um beneficiário incluem enquadrar-
se em um perfil socioeconômico de vulnerabilidade social. 
No entanto, esta estratificação exige a harmonização das bases 
de dados de clientes e famílias, o que implica uma estreita 
comunicação interinstitucional e colaboração entre, por 
exemplo, os institutos de estatística e as agências responsáveis 
pela administração do subsídio. Por este motivo, em vários 
países o subsídio via tarifa social é concedido com base no 
consumo de eletricidade das famílias.

A Tabela 7.2 pesquisa algumas das características básicas 
das tarifas sociais de eletricidade na ALC, incluindo se são 
explícitas (implementadas sob uma lei, regulamento ou 
programa formal) ou implícitas (especificamente projetadas 
para ajudar famílias de baixa renda, mas não promulgadas 
como tarifas sociais além IBT). Em sistemas que implementam 
esquemas tarifários não lineares, as tarifas sociais são 
frequentemente aquelas que correspondem aos níveis mais 
baixos (blocos) de consumo. Por exemplo, na Guatemala, a 
tarifa social foi estabelecida por lei e faz parte do esquema 
tarifário como um bloco para o consumo inferior a 50 kWh. 
No Peru, a tarifa social cobre até os primeiros 100 kWh, 
incluindo os primeiros 30 kWh de subsistência e os próximos 
70 kWh sob o sistema IBT que coleta a tarifa subsidiada do 
bloco anterior. No Chile, comunidades localizadas próximas a 
áreas de geração de eletricidade foram subsidiadas.

Em outros casos, as tarifas sociais são implementadas 
com base nas características socioeconômicas das famílias. 
Por exemplo, na Argentina, os beneficiários precisam estar 
registrados em outros programas sociais e a renda familiar 
deve ser inferior a dois salários-mínimos legais. Da mesma 
forma, no Equador, as famílias precisam ser identificadas pelo 
Departamento Nacional de Estatística como pertencentes aos 
dois quintis mais baixos da distribuição de renda.

Quanto ao seu financiamento, as tarifas sociais são 
financiadas por subsídios cruzados ou transferências fiscais. No 

entanto, quando o equilíbrio entre os blocos de consumo não 
é atendido, o governo normalmente transfere recursos para as 
concessionárias para cobrir a lacuna. Os subsídios cruzados não 
ocorrem apenas dentro de grupos de consumo de eletricidade 
dentro da mesma categoria de clientes (por exemplo, 
residencial), mas também podem ocorrer em diferentes tipos 
de clientes (por exemplo, entre usuários finais residenciais e 
industriais). Por exemplo, na Bolívia, os subsídios para as faixas 
mais baixas de consumo de eletricidade no setor residencial são 
financiados por contribuições obrigatórias de concessionárias 
que operam no mercado atacadista.

Precificação dinâmica

Alguns argumentam que a precificação dinâmica ou variável 
no tempo fornece uma maneira mais eficiente de combinar 
a oferta e a demanda. Dado que a eletricidade continua cara 
para armazenar em magnitudes suficientes para equilibrar a 
demanda agregada, o preço por hora ajuda a equalizar o custo 
marginal de geração de eletricidade em diferentes períodos de 
tempo com padrões de demanda diferenciados no tempo. Essa 
característica, por sua vez, ajuda a suavizar picos de demanda 
e reduzir trajetórias de investimentos de longo prazo (tanto 
em geração quanto em operação e manutenção) (Borenstein 
2016). No entanto, sua aplicação no setor residencial é rara, 
principalmente na ALC. 
A Tabela 7.3 mostra a experiência nos países pesquisados 
onde existem esquemas de preços por hora para famílias. Dos 
18 países analisados, seis (Brasil, Chile, Costa Rica, Guatemala, 
Panamá e Uruguai) estão atualmente implementando algum 
tipo de tarifação de eletricidade por hora. A parcela de clientes 
nesses esquemas tarifários é pequena, inferior a 0,5% na 
maioria dos países e 4,74% no Uruguai, e esse tipo de estrutura 
tarifária também concentra uma parcela relativamente pequena 
de clientes em todo o mundo. Por exemplo, nos Estados 
Unidos, a participação total de clientes residenciais com preços 
dinâmicos foi de cerca de 4 por cento em 2017.

Em geral, a precificação dinâmica é difícil de implementar 
devido a preocupações com a exposição dos usuários finais à 
volatilidade excessiva de preços. Além disso, a implementação 
de tal esquema implica em contar com uma infraestrutura 
de medição avançada, bem como uma capacidade de 
gerenciamento mais complexa por parte da concessionária. 
Com o avanço tecnológico e a redução de custos de 
tecnologias de medição mais flexíveis, essas barreiras estão 
diminuindo. No entanto, eles ainda podem constituir uma 
estratégia difícil e relativamente cara de implementar para 
pequenos clientes em países em desenvolvimento.

Com efeito, nos seis casos apresentados na Tabela 7.3, 
a aplicação de tarifação variável no tempo exige que os 
clientes tenham um único sistema de medição com requisitos 
técnicos mínimos que permitam o registo de multitarifas ou 
a diferenciação do consumo por hora do dia. Esses requisitos 
técnicos são para a abordagem de tempo de uso básico de 
precificação dinâmica que geralmente divide o consumo 
em três faixas de tempo: base (fora do pico), pico médio e 
horários de pico de demanda em um dia. A precificação em 
tempo real exigiria tecnologia de medição mais avançada, 
bem como sistemas de informação mais complexos e recursos 
de gerenciamento no lado dos serviços públicos.

Uma característica fundamental dessas experiências é 
que a adoção de preços variáveis no tempo é voluntária. 
Isso implica que a adoção de preços dinâmicos dependerá 
de incentivos relativos aos custos dos serviços em esquemas 
tarifários alternativos. Ou seja, as famílias remodelariam 
seu perfil de consumo de carga apenas com incentivos 
econômicos suficientes. Na ALC, sob preços de eletricidade 
subsidiados e distorcidos, não há incentivos claros para tal 
comportamento.

Uma aproximação da recuperação de custos

No setor elétrico, a metodologia de gap de preços é o padrão 
usado para aproximar os níveis de recuperação de custos 

pois fornece um preço de referência que inclui todos os 
custos de prestação dos serviços e mede a distância entre 
esses benchmarks e o preço real. A metodologia de diferença 
de preços tem sido usada em vários estudos para avaliar 
subsídios. Marchan et al. (2017) oferece a aplicação mais 
recente e específica para a ALC. Ao assumir a neutralidade 
da receita, pode-se interpretar um diferencial negativo 
entre o preço médio ponderado da eletricidade e o preço de 
referência não só como indicativo da presença de subsídios, 
mas também como uma situação em que a atual estrutura 
tarifária não cobre os custos globais de prestação dos 
serviços. Se o regime tarifário permitir a recuperação dos 
custos, em geral, deve-se observar que o preço de referência 
corresponde ao preço ponderado da eletricidade aplicado. 
Caso contrário, haverá perdas de bem-estar, como foi 
caracterizado na Figura 7.1. 
Na região da ALC, parece haver um descasamento crônico 
entre o preço de referência e as tarifas médias ponderadas 
de eletricidade. A Figura 7.2 mostra a tarifa média de 
eletricidade (barras azuis, lado esquerdo) e o subsídio médio 
de eletricidade estimado pela metodologia de diferença de 
preço (barras laranja, lado direito). Altos níveis de subsídios 
à eletricidade por meio de tarifas são interpretados como 
defasagens tarifárias, uma vez que o sistema não satisfaz 
a condição de neutralidade de receita com base nas taxas 
atuais. Esse parece ser o caso especialmente em países com 
esquemas de taxas em bloco com regras discricionárias em 
relação à formação de tarifas e fraquezas regulatórias, como 
Haiti, Trinidad e Tobago e Venezuela. A figura mostra 
estimativas gerais de subsídio de eletricidade por Marchan 
et al. (2017) que não são específicos do setor residencial. 
No entanto, a figura permite visualizar a associação negativa 
entre os níveis de preços da eletricidade e os níveis de 
desequilíbrio tarifário. 
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País Taxa social Descrição

Panamá Explícito

Cobre: Até 100 kWh/mês

Requisitos: Clientes cujo consumo se qualifica como básico ou de subsistência.

Subvenção: 20 por cento do valor correspondente

Financiamento: Subsídio cruzado (porcentagem do faturamento mensal [0,6 por cento] de clientes com consumo acima de 500 kWh/mês)

Argentina Implícito

Cobre: Até 300 kWh/mês

Requisitos: Beneficiários de programas sociais, renda <2 vezes o salário-mínimo legal, aposentados, etc.

Subvenção: 100 por cento para <150 kWh; 50 por cento até 300 kWh

Financiamento: Transferência fiscal

Chile Explícito

Cobre: Não define limite de consumo específico para financiar

Requisitos: Fator de intensidade de geração de eletricidade de cada comuna Porcentagem de contribuição sobre o total de energia gerada

Subvenção: Até 50 por cento para >2000 (kW/nenhum cliente regulamentado) gerado, de 4,38 por cento para 2,5 a 15 (kW/N)

Financiamento Subsídio cruzado

Colômbia Implícito

Cobre: 130-173 kWh de acordo com a altitude da cidade

Requisitos: Estratos socioeconômicos 1, 2 ou 3

Subvenção: 20 a 60 por cento progressivo por estrato

Financiamento Subsídio cruzado (estratos 5 e 6 subsidiam estratos 1,2 e 3)

Equador Explícito

Cobre: Menos de 110 kWh na Serra e 130 kWh nas regiões Litoral, Leste e Insular

Requisitos: Famílias nos quintis de renda 1 e 2

Subvenção: Diferença entre o valor que você pagaria sem o subsídio (taxa subsidiada: tarifa US $ 0,04 para consumo e US $ 0,71 para comercialização)

Financiamento: Subsídio cruzado

Bolívia Explícito

Cobre:
Até 70 kWh/mês para usuários do sistema interligado 

Até 30 kWh/mês para usuários de sistemas isolados

Requisitos: Consumo inferior ao mínimo

Subvenção: Desconto de 25 por cento em média da taxa atual

Financiamento: Subsídio cruzado (de vendas de eletricidade no mercado atacadista)

El Salvador Implícito

Cobre: Até 99 kWh/mês

Requisitos: Características socioeconômicas das famílias e consumo abaixo de 99 kWh

Subvenção: Para consumo de 1 a 60 kWh, no máximo US$ 3; para consumo de 61 kWh a 99 kWh, máximo de US$ 4

Financiamento Subvenção cruzada financiada por pool de recursos de entidades públicas.

Tabela 7.2: Tarifas de eletricidade social na 
América Latina e no Caribe
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Costa Rica Implícito

Cobre: 100 kWh

Requisitos: Morar em um distrito prioritário, pobreza extrema, condições socioeconômicas vulneráveis

Subvenção: 100 por cento para famílias em extrema pobreza e 50 por cento para famílias em pobreza básica

Financiamento: Porcentagem de sobretaxa de faturamento

Brasil Explícito

Cobre: Até 220 kWh/mês

Requisitos: Classe residencial de distribuidoras de energia elétrica

Subvenção: 65 por cento para consumo <30 kWh; 40 por cento para consumo entre 30 e 100 kWh; 10 por cento para consumo entre 100 e 220 kWh

Financiamento: Recursos da Conta de Desenvolvimento Energético

Guatemala Explícito

Financiamento: Até 50 kWh/mês

Requisitos: Consumo inferior a 50 kWh/mês.

Subvenção: Estabelece tarifa especial para clientes com consumo residencial inferior a 50kWh/mês.

Financiamento: Recursos do INDE (Instituto Nacional de Electrificacion)

Paraguai Explícito

Financiamento: Até 300 kWh/mês

Requisitos: Linha de tensão até 16 A de baixa tensão e consumo inferior a 300 kWh/mês.

Subvenção: Até 75 por cento para consumo <100 kWh/mês; 50 por cento para consumo de 100-200 kWh/mês; e 25 por cento para o consumo de 200-300 kWh/mês

Financiamento: Transferência fiscal

Peru Explícito

Financiamento: 100kWh/mês

Requisitos: Pertencem ao Sistema Integrado Nacional; consumir até 100 kWh

Subvenção: 50 por cento urbano-rural e rural; 25 por cento urbano

Financiamento: Usuários tarifários BT5 que consomem mais de 100 kWh

Jamaica Implícito

Cobre: Até 100 kWh/mês

Requisitos: Consumo inferior ao mínimo

Subvenção: Taxa preferencial para o consumo dos primeiros 100 kWh

Financiamento: Subsídio cruzado

Nicarágua Implícito

Cobre: 150kWh/mês

Requisitos: Consumo inferior ao mínimo

Subvenção: 50 por cento de 0-125 kWh; 40 por cento 126-150 kWh

Financiamento: Subsídio cruzado

México Implícito

Cobre: 140kWh/mês

Requisitos: Cargas de uso doméstico de baixo consumo e que não são conectadas individualmente

Subvenção: Reduz a taxa de consumo inferior a 140 kWh; o excedente é pago aproximadamente pelo dobro, perde o subsídio

Financiamento: Transferência fiscal

Fonte: Elaborado pelos autores com base em informações de órgãos reguladores.

Observação: No caso da Colômbia, os níveis dos estratos socioeconômicos – de 1 (mais pobre) a 6 (mais rico) – são definidos por entidades governamentais para aplicar tarifas diferenciadas para os serviços públicos. No caso de El Salvador, os recursos que financiam o subsídio são a Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (Grupo CEL) e o Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local.
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A associação negativa entre níveis de tarifas e subsídios 
revela a propensão política para manter baixos os custos de 
eletricidade. Em geral, também parece ser o caso que onde 
o preço da eletricidade é mais elevado, tais preços tendem 
a estar associados a um maior peso no orçamento familiar. 
Conforme discutido no Capítulo 7, eletricidade é um bem 
de necessidade e tem uma elasticidade de preço inferior a 1. 
Ou seja, os aumentos nos preços da eletricidade tenderão a 
elevar as despesas das famílias com esses serviços, afetando 
principalmente os grupos de baixa renda. No entanto, o fato 
de que a estrutura atual permite que as famílias com maiores 
níveis de renda filtrem para faixas de preços mais baixas 
resulta em um saldo financeiro negativo em vários sistemas de 
eletricidade e sugere que isso falha como uma estratégia para 
alcançar a acessibilidade.

Vários estudos empíricos documentaram os altos níveis de 
filtragem em esquemas de subsídios via tarifas, que também 
representam incentivos para o consumo excessivo e constituem 
um alto custo fiscal com um alto custo de oportunidade (para 
o México, consulte Hancevic e Lopez-Aguilar 2019; para a 
Argentina, consulte Marchioni et al. 2008). Esses são estudos de 
caso bem documentados que indicam que os subsídios por meio 
de tarifas não só são caros, mas também não atingem o objetivo 
de fornecer níveis básicos de serviços à população mais vulnerável 
(que geralmente tem acesso aos serviços de eletricidade). 

Conforme estimado por uma série de estudos recentes, o 
custo de tais subsídios varia entre 0,5 e 1 por cento do PIB na 
ALC (para a América Central, consulte Hernandez Ore et al. 
2017; para ALC, consulte Marchan et al. 2017). Esses custos 

variam muito por país e tendem a ser cobertos pelo governo, 
representando um custo de oportunidade significativo, uma 
vez que tais recursos poderiam ser investidos em outros 
programas sociais que se mostraram mais adequados para 
reduzir a pobreza. Por exemplo, o Quadro 7.2 descreve o caso 
da República Dominicana, onde as tarifas de eletricidade 
são estimadas em níveis abaixo dos níveis de recuperação de 
custos em cerca de 20 por cento, levando a um custo fiscal 
anual entre 1,7 e 0,5 por cento do PIB, dependendo dos preços 
internacionais do petróleo. 

É importante observar que as distorções tarifárias afetam 
os incentivos tanto do lado da oferta quanto da demanda. 
Do lado da oferta, a empresa de eletricidade pode perder não 
apenas a capacidade de financiar investimentos para manter 
um sistema eficiente e bem monitorado, mas também perder 
o incentivo para melhorar seu sistema de gestão corporativa. 
Por exemplo, em países onde os subsídios são mais altos, tende 
a haver altos níveis de perdas de eletricidade e baixos níveis 
de qualidade de serviço. Do lado da demanda, as distorções 
de preços podem levar ao consumo excessivo. Além disso, 
os preços abaixo do custo marginal social representam uma 
barreira potencial à adoção de práticas de eficiência energética 
na região e incentivam o consumo excessivo (Hancevic e 
Navajas 2018). No entanto, o aspecto mais preocupante 
das distorções de preços é o efeito a longo prazo sobre o 
funcionamento dos mercados de eletricidade. Equilíbrios 
precários, mas duradouros, que combinam serviços de baixa 
qualidade, altos níveis de roubo de eletricidade e subsídios 
elevados parecem ser o resultado de tal cenário. Na Colômbia, 

País Ano de 
implementação Descrição Compartilhamento 

de clientes

Brasil 1997
Tarifas diferenciadas para a demanda intradiária 
de base, pico médio e pico por hora; tarifas 
para fins de semana são fora do pico

0,04 por cento

Chile 1997 Medir/contratar a demanda máxima de 
energia durante os horários de pico 0,05 por cento

Costa Rica 2009
Aplica três blocos de consumo para 
demanda intradiária de base, pico 
médio e pico de hora em hora

0,35 por cento

Guatemala 1998 Tarifas diferenciadas para demanda intradiária 
de base, pico médio e horário de pico 0,00 por cento

Panamá 1999 Tarifas diferenciadas para demanda 
intradiária por hora de pico e fora de pico 0,02 por cento

Uruguai 2000 Tarifas diferenciadas para demanda 
intradiária por hora de pico e fora de pico 4,74 por cento

Tabela 7.3: Preços variáveis no setor residencial

Fonte: Elaborado pelos autores com base em informações de reguladores e concessionárias. 

Observação: A participação de clientes é calculada a partir de 2017.
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Figura 7.2: Preços médios de eletricidade 
e subsídios de eletricidade via preçosOs subsídios à eletricidade 

constituem um componente 
importante do PIB na ALC, 
respondendo por  
0,5 a 1% do PIB.  
Em muitos de nosso sistema 
elétrico, a sustentabilidade 
financeira e a recuperação  
total dos custos  
continuam  
desafiadoras.

Fonte: Elaborado pelos autores 

com base em Marchan et al. (2017) e 

Bloomberg Energy Finance (BNEF). 

Observação: Preços da eletricidade para o setor 

residencial médio para o período 2012–2016 retirados do 

BNEF. Subsídios de eletricidade via tarifas estimadas por Marchan et al. 

(2017) como porcentagem do PIB. Poli: aproximação polinomial.

Preço médio da eletricidade (USD/MWh)

Subsídio médio de eletricidade (% PIB)

Poli. (preço médio da eletricidade)

Poli. (subsídio médio de 
eletricidade;% do PIB)
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Quadro 7.1:  
Efeitos patrimoniais 
da medição4

A implementação de tarifas de eletricidade envolve difíceis 
compensações entre objetivos opostos. As tarifas precisam 
recuperar os custos dos serviços públicos, alocar de forma justa 
esses custos entre os tipos de usuários e fornecer sinais para um 
consumo eficiente. A medição é uma condição básica para a 
cobrança correta para o consumo doméstico real. No entanto, 
a falta de infraestrutura de medição na América Latina e no 
Caribe (ALC) continua sendo um desafio não resolvido, 
especialmente para os serviços públicos. Por exemplo, no 
Equador, 22% das residências conectadas à rede de distribuição 
de eletricidade não tinham medidor individual em 2010. Essa 
situação ajuda a explicar por que um projeto de taxa ruim pode 
desencorajar famílias de baixa avaliação de receber o serviço – 
ou tornar não lucrativo para as empresas prestá-lo.

Em sistemas onde os serviços de eletricidade são de má 
qualidade e altamente subsidiados, a infraestrutura de medição, 
ou a falta dela, pode privar a população de direitos civis. 
Por exemplo, na Colômbia, houve 624.000 reclamações ao 

regulador de serviços públicos sobre medição ou estimativa 
de consumo não medido em 2009. Essas reclamações 
representaram 38 por cento de todas as reclamações ao 
regulador. Até mesmo o Tribunal Constitucional da Colômbia 
presidiu processos judiciais contra varejistas de eletricidade 
colombianos relativos a cobranças de usuários não medidos.

Então, qual é o efeito de eficiência e equidade da medição? 
McRae (2015) aborda essa questão no caso da Colômbia. 
A evidência sugere que a medição leva a uma grande redução 
no consumo de eletricidade nos primeiros quatro meses após 
a instalação. Isso é consistente com o consumo excessivo 
anterior por usuários não medidos que enfrentam um preço 
marginal zero. Embora também haja evidências de algum 
subconsumo para alguns grupos de famílias, os efeitos 
líquidos associados ao bem-estar indicam que os efeitos da 
eficiência são relativamente pequenos em comparação com 
o efeito distributivo da medição. Ou seja, as famílias pobres, 
cujo consumo de eletricidade é baixo, se beneficiariam 
particularmente com o fornecimento de medidores.

4. A fonte desta caixa é McRae (2015).
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McRae (2015) documenta que a presença de subsídios de 
eletricidade (por meio de transferências fiscais diretas às 
concessionárias) impede investimentos para melhorar o 
desempenho geral da prestação de serviços. Na República 
Dominicana, Jimenez (2017b) mostra que altos níveis de furto 
e serviços de qualidade extremamente baixa persistiram por 
décadas, independentemente da disposição das famílias em 
pagar por melhorias. 

Enfrentando desafios de preços para garantir acessibilidade 

A teoria econômica padrão indica que as políticas fiscais são 
melhores para gerar equidade ou ganhos de acessibilidade. 
Políticas de preços que buscam atender a objetivos múltiplos 
além dos técnicos tendem a gerar distorções significativas 
que reduzem a eficiência no funcionamento dos mercados. 
Borenstein (2016) discute essa situação no caso dos mercados 
de eletricidade, favorecendo políticas fiscais mais gerais. Nesse 
sentido, o tipo de consumidor é relevante. As políticas fiscais 
podem ser mais eficazes para aumentar a produtividade e a 
competitividade das empresas do que os subsídios sobre o 
preço dos insumos (por exemplo, energia). Por esse motivo, 
quando se trata de atendimento a grupos de baixa renda, ao 
invés de esquemas de subsídio tarifário, a literatura sustenta que 
programas voltados especificamente para esses grupos tendem 
a ser mais eficazes. Por outro lado, é importante reconhecer 
o objetivo da política generalizada de manter os preços da 
energia em níveis competitivos e acessíveis. Por meio de um 
planejamento adequado de longo prazo para os sistemas de 
energia, essa meta pode ser alcançada sem depender de subsídios 
que representam cargas fiscais pesadas e insustentáveis. 

Esta subseção oferece dois exemplos de experiências que 
avançam nessa direção na ALC: a República Dominicana e o 
Chile. Ambos os países pretendem melhorar a acessibilidade 
dos serviços de eletricidade, mas usando estratégias muito 
diferentes, embora tenham em comum o uso intensivo de 
tecnologias emergentes, incluindo sistemas de informação 
estatística, banco online e medição inteligente. 

Subsídios diretos para consumo residencial de eletricidade: 

Bonoluz na República Dominicana 

No setor residencial, políticas como as transferências 
monetárias têm sido adotadas por diversos países e parecem 
ter resultados positivos. Por exemplo, em Gana e na Tanzânia, 
Younger (2016) descobriu que os programas de transferência 
de renda podem reduzir os níveis de pobreza por uma fração 
do custo fiscal dos subsídios típicos ao preço da eletricidade. 
Na ALC, programas de subsídios diretos específicos para o 
setor de energia estão sendo aplicados, por exemplo, no Peru e 
na República Dominicana. No Peru, a iniciativa é o Fundo de 
Inclusão Social de Energia (Fondo de Inclusion Social Energetica 
- FISE), que se destina especificamente a gás liquefeito de 
petróleo (GLP). Na República Dominicana, um programa 
chamado Bonoluz cobre o consumo mínimo de eletricidade. 
Sob diferentes estratégias de seleção de beneficiários, ambos os 
programas visam atingir altos níveis de direcionamento. 

Dado o foco deste capítulo na eletricidade, e para 
apresentar um contraste com os subsídios por meio de 
tarifas mostrados no Quadro 7.2, esta seção analisa o caso da 
República Dominicana, incluindo a distribuição e a eficácia 
de custo da Bonoluz. O programa foi lançado em 2009 para 

Figura 7.3: Evolução do custo e número de beneficiários 
da Bonoluz na República Dominicana

Fonte: Elaborado pelos autores com base em informações da CNE (Comision Nacional de Energia).
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melhorar o direcionamento dos subsídios às famílias mais 
vulneráveis.5 É um subsídio direto na forma de transferência 
de dinheiro entregue em contas bancárias. Atualmente, não 
é uma transferência condicional de dinheiro; em vez disso, 
os beneficiários são selecionados com base em suas condições 
socioeconômicas. O valor do subsídio está na faixa de 

DR$ 4,44 (US$ 0,1) a DR$ 444 (US$ 10), que representam 
até cerca de 100 kWh.
Em termos de eficácia, Bonoluz parece ter alcançado as 
propriedades de direcionamento desejadas a um custo 
relativamente baixo. Ao final de 2016, o número de 
beneficiários chegou a 463.255 famílias, aproximadamente 
25% da base de clientes residenciais da República Dominicana. 
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Os usuários em melhor 
situação se beneficiam  
mais de subsídios  
universais para  
eletricidade  
do que os  
usuários menos  
abastados,
já que o  
primeiro ganha  
2,5 dólares

e o último  
1,2 dólares a 

cada 10 dólares, 
respectivamente.
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ajudando 
todos a 

pagar uma 
parte justa.

As comprovações sugerem 
que a medição leva a uma 

redução no consumo de 
eletricidade durante a 

primeira instalação,

A medição é uma 
condição básica 
para a cobrança 
correta para o 
consumo  
doméstico real.
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Desde o início do programa, ele entregou cerca de 
US $ 245 milhões, o que equivale à metade da transferência 
fiscal anual feita para os serviços públicos do país. A Figura 7.2 
detalha a evolução do número de beneficiários por ano, bem  
como os valores concedidos em proporção do PIB. Como 

resultado dos esforços estatísticos para identificar as 
características socioeconômicas das famílias, o programa fez 
melhorias progressivas na melhor focalização dos beneficiários 
e no cálculo do valor do subsídio por cada família. A Figura 7.2 
mostra que desde 2012 (após a implementação da pesquisa 

nacional de necessidades básicas), o número e o valor 
agregado entregue através do programa anualmente tendeu a 
diminuir. Como porcentagem do PIB, os valores concedidos 
representaram 0,05% do PIB em 2016. 

Aumentando as energias renováveis e a acessibilidade no Chile

Como parte de sua estratégia de longo prazo no setor de 
energia, o Chile assumiu o desafio de alcançar uma alta 
participação de energias renováveis compatível com a redução 
do custo de geração de eletricidade. Em 2016, as energias 
renováveis no Chile representaram cerca de 40% da geração 

Figura 7.4: Metas para custos de geração no Chile em  
comparação com outros países (em dólares americanos/MWh)

Fonte: Ministério de Energia do Chile, Divisão de Energia Renovável, 2017.
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de energia. Em 2035 e 2050, o Chile pretende atingir 60% e 
70% da geração de eletricidade com base em fontes renováveis, 
respectivamente. Essa meta faz parte de uma estratégia para 
fornecer consistentemente preços de eletricidade competitivos, 
atingir metas ambientais, melhorar a segurança energética e 
posicionar o país entre os países membros da Organização para 
a Cooperação e Desenvolvimento Econômico com os menores 
preços de eletricidade.

Alcançar esses objetivos envolve mudanças regulatórias 
substanciais que têm efeitos diretos sobre os consumidores 
finais. Um aspecto concreto é a expansão de sistemas 
individuais de geração elétrica, ou geração distribuída. Esta 
expansão é baseada na tendência observada de queda nos 
custos desses sistemas, que se espera que continue no futuro. 
Nesse sentido, as mudanças na regulamentação visam facilitar 
a penetração dessa nova tecnologia com foco nos usuários 
residenciais. Uma medida nesse sentido é a definição do porte 
do empreendimento adequado para esse tipo de consumidor. 
Entre 2014 e 2016, o governo definiu projetos de pequeno 
porte (abaixo de 100kW) e projetos de médio porte (acima 
de 100kW), garantindo aos clientes o direito de gerar energia, 
consumir e injetar excedentes na rede. Também simplificou o 
processo e reduziu os custos necessários para iniciar os projetos.

Um dos vetores mais salientes dessas medidas é que a geração 
distribuída tem o potencial de reduzir o custo da eletricidade 
para os consumidores com excedentes e, ao mesmo tempo, 
promover a economia de energia. Por exemplo, o Chile aplica um 
esquema de faturamento líquido em que o valor correspondente 
às injeções de eletricidade é deduzido da fatura de eletricidade 
correspondente ao mês em que essas injeções foram feitas. 

Havendo saldo a favor do cliente, este será considerado para 
desconto na fatura seguinte e reajustado pela inflação.

Dessa forma, a descentralização da geração de eletricidade 
oferece a oportunidade não só de expandir a penetração de 
energias renováveis, diversificar a matriz energética e reduzir 
o custo do serviço, mas também fornecer incentivos para as 
famílias economizarem energia e responderem de forma mais 
dinâmica aos incentivos via taxas.

Considerações finais

Os mecanismos de preços estão no cerne do bom 
funcionamento dos mercados e constituem um dos principais 
vetores do consumo de energia. A natureza dos serviços de 
eletricidade hoje apresenta vários desafios que impedem a 
obtenção de soluções de primeira linha para equacionar o 
custo social marginal com o preço. No entanto, os desvios 
da solução preferida parecem não estar tão relacionados 
com aspectos técnicos, mas sim com considerações políticas. 
Garantir a acessibilidade é um objetivo político importante, mas 
influenciar os preços para esse fim pode ter efeitos bumerangues 
(por exemplo, reduzir o incentivo para melhorar a qualidade, 
promover o consumo excessivo e apresentar uma carga fiscal 
elevada). Esta situação é particularmente prejudicial quando os 
serviços públicos são usados para buscar objetivos políticos.

Este capítulo mostrou que, embora amplamente 
heterogêneos, os esquemas de preços na ALC têm um efeito 
significativo sobre as questões de acessibilidade. Por meio 
de preços em bloco incrementais, tarifas sociais ou mesmo 
mantendo defasagens tarifárias, os países da ALC visam 
garantir níveis mínimos de consumo doméstico de energia. 

No entanto, o equilíbrio financeiro em vários países parece 
resultar na necessidade de subsídios e transferências para 
manter o sistema operando. Este capítulo sugere que esse não 
deveria ser o caso e que a acessibilidade e a sustentabilidade 
financeira são metas políticas compatíveis.

Atualizar as regulamentações para se alinhar às novas 
tecnologias emergentes, como a geração distribuída, pode ter 
um impacto substancial nos custos de geração de eletricidade 
a montante. A adoção de programas de subsídios diretos 
também pode ser mais eficaz em termos de custos, visando 
melhor os pobres por uma fração do custo fiscal dos subsídios 
tarifários. As iniciativas para implementar essas abordagens 
tiraram proveito das novas tecnologias e as apresentaram 
a segmentos da população que, de outra forma, não teriam 
uma aceitação significativa. Nesse sentido, as intervenções 
destinadas a mecanismos de tarifação de alívio para garantir a 
acessibilidade têm o potencial de ser replicada na ALC.
O esquema de preços certo estabelecerá os incentivos certos 
para a adoção de novas tecnologias e para investimentos de 
longo prazo para melhorar o desempenho do setor elétrico. 
Definir o mecanismo de preços apropriado será cada vez 
mais importante à medida que a renda familiar aumenta e as 
famílias se tornam mais dependentes de ativos intensivos em 
energia. Por esta razão, os incentivos econômicos corretos (ou 
seja, preços) são essenciais para impedir o consumo excessivo 
de eletricidade e para incentivar a eficiência energética. Duas 
questões em aberto relacionadas a esse respeito são como a 
expansão da medição inteligente e os preços de eletricidade 
variáveis no tempo afetarão os padrões de consumo de energia 
residencial. Hoje, ambos ainda estão em níveis muito baixos 

de implementação. No entanto, seria de se esperar que ambos 
desempenhassem um papel cada vez mais relevante se a geração 
distribuída e o armazenamento de energia se expandissem de 
forma substancial, como geralmente se argumenta. A medição 
inteligente e os preços variáveis no tempo requerem um 
investimento substancial na atualização da rede e melhorias 
nas capacidades técnicas e gerenciais das concessionárias. Para 
isso, é necessário melhorar a transparência na formação dos 
preços. Isso inclui melhorar os mecanismos para determinar os 
blocos de consumo de eletricidade e suas tarifas associadas, que 
precisam ser estabelecidos com base em considerações técnicas. 

Mais pesquisas são necessárias para orientar o desenho e 
a melhoria dos programas de subsídio direto. A maior parte 
da literatura tem sido orientada para programas gerais de 
transferência monetária, e menos para a avaliação e comparação 
de programas no setor de energia. Uma vez que os mecanismos 
de preços têm se mostrado complexos e ineficientes 
para atingir as metas de acessibilidade, os mecanismos 
alternativos – como subsídios diretos ou a unificação de 
transferências diretas que respondem por subsídios para 
eletricidade, alimentação, educação, água e saneamento, 
entre outros – têm que ser avaliados posteriormente.
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Quadro 7.2: O custo de distribuição das 
defasagens tarifárias da eletricidade na 
República Dominicana6

Quadro Figura 7.2.1: Atrasos tarifários e distribuição 
de subsídios na República Dominicana

Fonte: Elaborado pelos autores com base em informações da Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales.

a. Evolução da defasagem tarifária por bloco de consumo 
de energia elétrica (tarifa indexada/tarifa atual-1, por cento)
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6. A fonte desta caixa é Jimenez (2019).
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A República Dominicana usa um sistema de preços de blocos 
incrementais. Em uma base regulatória, as tarifas ao usuário 
final são estabelecidas com respeito a preços de referência, 
que devem refletir adequadamente os custos de prestação 
do serviço. Esse preço de referência é denominado tarifa 
indexada e é estabelecido com base no índice de preços ao 
consumidor, preços de combustível para geração e custos de 
distribuição de energia elétrica. Dado que 60 por cento da 
geração de eletricidade provém de combustíveis fósseis, os 
preços internacionais desses combustíveis têm um impacto 
significativo na formação dos preços de referência.

Porém, na prática, as tarifas aplicadas aos usuários finais 
quase não respondem ao custo de prestação dos serviços. 
O painel a no Quadro Figura 7.2.1 mostra a evolução da 
estrutura tarifária por faixas de consumo de 2010 até o final 
de 2016. Nesse período, a estrutura tarifária mudou apenas 
três vezes e, em geral, não foi reajustada de acordo com os 
preços de referência. Além disso, o painel a mostra a presença 
de descasamentos pronunciados em todas as faixas de 
consumo, embora os descasamentos tenham diminuído após 
o final de 2014, em resultado da queda exógena dos preços 
internacionais do petróleo. Só depois que o preço do petróleo 
caiu abaixo de US$ 60 (West Texas Intermediate [WTI] 
por barril) é que os segmentos com maior consumo pagaram 
mais do que o preço de referência. Ou seja, em decorrência da 
queda dos preços do petróleo, a tarifa indexada foi reduzida 
o suficiente para que, na atual estrutura de taxas, o sistema 
siga um esquema de subsídio cruzado. Essa situação teve um 
impacto fiscal direto que se reflete nos repasses que o governo 

faz anualmente às distribuidoras de energia elétrica. Essas 
transferências flutuaram entre 0,51 e 1,79 por cento do PIB ao 
longo de 2010–2016.

O painel b na Figura 7.2.1 resume como essa queda exógena 
nos preços do petróleo afetou a distribuição dos subsídios entre 
os grupos de renda. Em meados de 2014, no início da queda 
dos preços do petróleo, todos os grupos de renda recebiam 
subsídios (produto da tarifa defasada para todos os blocos de 
consumo). Isso coincide com o que se observa no painel a, e 
também mostra que os três quintis mais ricos se beneficiaram 
mais com a estrutura tarifária do que os grupos de renda mais 
baixa. O quintil mais rico recebeu 25% do subsídio agregado, 
enquanto o quintil mais pobre recebeu 12%. Em meados de 
2016, com o ajuste da tarifa indexada decorrente da queda dos 
preços do petróleo, a distribuição de subsídios adquiriu uma 
estrutura de subsídio cruzado em que as famílias de baixa renda 
receberam subsídios que eram financiados pelos quintis mais 
ricos. Em 2016, o primeiro e o segundo quintis receberam 80% 
e 19% do total dos subsídios, respectivamente. Em contraste, 
os quintis superiores pagaram um “imposto” (taxas mais altas 
do que as taxas indexadas) que excedeu até mesmo os subsídios 
implicitamente entregues a esses grupos de renda. A agregação 
dos impostos pagos pelos três quintis mais ricos representou 
4,7 vezes a agregação dos subsídios recebidos pelos dois quintis 
mais pobres. Ou seja, entre US$ 50 e US$ 6 por barril de WTI, 
a estrutura tarifária atingiu propriedades progressivas e atingiu 
um saldo líquido positivo para o sistema elétrico de distribuição 
no setor residencial.

b. Distribuição de consumo e subsídio de energia elétrica

Quintil de renda

Consumo de 
eletricidade  
(KWh/mês/
domicílio)

Distribuição de subsídio (%)

Jun 2014 Jun 2016

Mais pobre 128 12,09 81,33

2 168 17,14 18,67

3 187 21,28 (28,8)

4 216 24,05 (130,7)

Mais rico 253 25,44 (308,6)

Total 192 100,00

Saldo de subsídio: Déficit Excedente
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Capítulo 8
Preços e subsídios para 
combustíveis líquidos

O 
preço dos combustíveis fósseis está entre 
as questões políticas mais debatidas tanto 
nos países em desenvolvimento quanto nos 
desenvolvidos. Por um lado, os governos 

tendem a favorecer os subsídios, implícita ou explicitamente, 
a fim de alcançar a acessibilidade econômica da energia e 
promover a competitividade das indústrias locais. No entanto, 
as evidências teóricas e empíricas indicam que os subsídios 
de preços constituem uma forma ineficiente de cumprir essas 
metas. Além disso, tais abordagens levam ao consumo excessivo e 
externalidades negativas, como maiores emissões de gases de efeito 
estufa e congestionamento do tráfego, embora sejam regressivas. 

Surpreendentemente, as distorções de preços permanecem 
na maioria dos países. De acordo com a Agência Internacional 
de Energia (AIE), o montante global de subsídios em 2014 foi 
de cerca de US$ 455 bilhões. Mesmo com o declínio de mais 
de 50 por cento nos preços internacionais do petróleo entre 
2014–2016, os subsídios ainda totalizaram US$ 261 bilhões em 
2016. É importante notar que esses valores representam apenas a 
diferença de preços entre o que seriam os preços de mercado e os 
preços subsidiados atuais. Ou seja, embora tais subsídios possam 
representar um custo fiscal substancial para os governos, eles não 
levam em consideração todos os custos econômicos e ambientais 
de manutenção das distorções de preços. 

Este capítulo trata dos subsídios para combustíveis de 
transporte e gás doméstico, enfocando o custo econômico 
geral de tais subsídios e suas propriedades distributivas. Ao 
longo deste capítulo, fica claro que os programas de subsídio 

poderiam se tornar mais eficientes respondendo com rigor 
quais combustíveis subsidiar e como implementar melhor 
esses subsídios. No setor residencial, os subsídios generalizados 
de preços para combustíveis para transporte privado são 
caros para os orçamentos fiscais e beneficiam principalmente 
famílias ricas que não precisam do benefício. Em suma, não há 
razão para manter tais subsídios. 

Este capítulo mostra que pode haver maneiras melhores 
de reduzir a pobreza energética – especificamente, apoiando 
o acesso das famílias pobres a combustíveis mais limpos para 
cozinhar por meio de abordagens mais direcionadas. O caso 
de expansão do uso de gás liquefeito de petróleo é visto como 
uma estratégia viável de médio prazo para reduzir ou eliminar 
o consumo de combustíveis de cozinha tradicionais, mais 
contaminantes. A experiência mostra que os subsídios de preços 
generalizados tendem a apresentar altos níveis de filtragem que 
levam a armadilhas substanciais de recursos fiscais. Abordagens 
mais direcionadas, como transferências de dinheiro, parecem ser 
substancialmente menos custosas e mais focadas. 

Preços de combustíveis para transporte privado 

Nos países da América Latina e Caribe (ALC), o 
estabelecimento dos preços dos combustíveis tem um 
componente discricionário. Ou seja, os preços dos 
combustíveis não respondem necessariamente aos vetores 
de mercado ou às regras essenciais ex ante de recuperação 
de custos, mas são influenciados por decisões arbitrárias. 
Certamente, exceto por motivos estritamente técnicos, pode 

haver bons motivos para influenciar o estabelecimento dos 
preços dos combustíveis. No entanto, a falta de transparência 
e as “regras do jogo” básicas podem afetar negativamente 
o desempenho da indústria e o mercado de fluxo contínuo 
(Marchan et al. 2017; Balza e Espinasa 2017).

Como resultado, as distorções nos preços dos combustíveis 
são um dos problemas mais notáveis e persistentes da região. 
Os subsídios são normalmente implementados com base 
em preços acessíveis e razões competitivas. Os preços dos 
combustíveis líquidos são vistos como elementos-chave para 
impulsionar a competitividade da economia, bem como 
reduzir a pobreza energética. É importante mencionar que os 
preços dos combustíveis líquidos também são componentes 
estratégicos para administrar a inflação e manter o poder 
de compra das famílias em períodos de desaceleração 
econômica. Este último argumento é a principal razão pela 
qual os governos têm fundos de estabilização para suavizar 
as flutuações de preços derivadas da volatilidade dos preços 
internacionais. No entanto, há fortes comprovações sugerindo 
que a discrição no estabelecimento de preços para combustíveis 
de transporte abre o caminho para uma intervenção política 
significativa em todo o mundo (Coady et al. 2010). Como 
no caso da eletricidade, isso significa que os governos tendem 
a intervir em algum ponto da cadeia de preços de forma 
arbitrária, resultando em distorções de mercado e armadilhas 
fiscais. Por exemplo, em 2014, 22 dos 26 países da ALC 
usaram mecanismos discricionários para definir os preços da 
gasolina e do diesel, uma prática que está associada a altos 

níveis de subsídios. Na ALC, os subsídios aos combustíveis 
fósseis giram em torno de 0,97% do PIB, representando uma 
carga fiscal direta com custos de oportunidade consideráveis.

A gravidade do problema de subsídios, assim como as 
distorções de preços, é mais pronunciada em países com 
abundância de recursos fósseis. Certamente, os preços e os 
mecanismos de precificação são endógenos à dotação natural 
dessas nações, mas isso não precisa necessariamente levar a 
resultados negativos. As instituições desempenham um papel 
fundamental na transformação do que poderia ser uma maldição 
em uma bênção, e a ALC pode e deve fazer melhor. De fato, 
a Tabela 8.1 mostra que preços mais baixos de combustível 
para transporte tendem a estar associados a níveis mais altos de 
subsídios, que são mais significativos em países com abundância 
de recursos. 

A Tabela 8.1 também mostra que, embora o tipo de 
mecanismo de preços seja discricionário na maioria dos casos, há 
uma enorme variação nos preços dos combustíveis, bem como 
nos subsídios. Os preços da gasolina na região são em média 
US$ 1,04 por litro, mas variam de US$ 0,01 na Venezuela a mais 
de US$ 1,6 no Uruguai e Barbados. Os preços do diesel tendem 
a ser um pouco mais baixos, com média de US$ 0,88 por litro. 
Essa ampla variação de preços é um tanto surpreendente porque 
o petróleo bruto e os produtos refinados são amplamente 
comercializados internacionalmente, de modo que o custo de 
oportunidade dos combustíveis é semelhante em diferentes 
locais. Embora existam diferenças nos custos de transporte, 
refino e distribuição, eles podem explicar apenas uma pequena 

105



Nome do país Mecanismo de 
precificação Combustível

Subsídio Preços do diesel Preços da gasolina

(% do PIB) (por litro em dólares americanos) (por litro em dólares americanos)

Barbados Discricionário Diesel 0,07 1,30 1,70

Uruguai Discricionário Diesel 0,01 1,29 1,61

Belize Discricionário Diesel 0,00 1,39 1,49

Chile Não discricionário Diesel 0,02 0,93 1,31

República Dominicana Discricionário Diesel 0,08 1,01 1,30

Jamaica Discricionário Diesel 0,13 1,24 1,29

Bahamas Discricionário Diesel 0,00 1,14 1,26

Brasil Discricionário Diesel 0,00 1,02 1,23

Costa Rica Não discricionário Diesel 0,00 0,99 1,20

Argentina Discricionário Diesel 1,40 0,96 1,12

Peru Discricionário Diesel 0,14 0,94 1,11

Honduras Discricionário Diesel 0,29 0,95 1,11

Nicarágua Não discricionário Diesel 0,00 0,91 1,06

Guiana Discricionário Diesel 0,60 1,00 1,05

Média ALC 0,97 0,88 1,04

Paraguai Discricionário Diesel 0,04 0,94 1,03

El Salvador Discricionário Diesel 0,63 0,87 1,02

Guatemala Discricionário Diesel 0,00 0,84 1,01

México Discricionário Diesel 1,64 0,96 1,01

Suriname Discricionário Diesel 0,01 0,87 0,92

Haiti Discricionário Diesel 1,49 0,73 0,91

Panamá Não discricionário Diesel 0,16 0,80 0,90

Colômbia Discricionário Diesel 0,13 0,75 0,81

Trinidad e Tobago Discricionário Diesel 3,38 0,36 0,59

Bolívia Discricionário Diesel 9,40 0,54 0,54

Equador Discricionário Diesel 6,36 0,27 0,39

Venezuela, RB Discricionário Diesel 9,19 0,00 0,01

Fonte: Mecanismo de precificação e subsídio de Marchan et al. (2017).

Observação: Os preços do diesel e da gasolina são de reguladores, ministros e Bloomberg. Os subsídios representam os subsídios pós-

impostos para combustíveis fósseis estimados para 2014 como porcentagem do PIB. 
Tabela 8.1: Preços do usuário final de diesel e gasolina (subsídios em 
2014; preços de combustível em junho de 2018)
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parte da variação observada nos preços médios. Em vez disso, a 
explicação mais importante para essa variação é que os impostos 
e os subsídios diferem amplamente. Isso significa que, embora a 
maioria dos países possa ter abordagens de preços discricionárias, 
essas abordagens são substancialmente diferentes.1 

Por outro lado, é importante notar que os montantes 
dos subsídios entre os países e ao longo do tempo podem 
mudar substancialmente com os preços internacionais do 
petróleo. Isso significa que, independentemente das diferentes 
abordagens de preços entre os países, os níveis reais de 
subsídios parecem ser impulsionados por fatores externos, 
em vez de políticas consistentes para reduzir ou eliminar 
esses subsídios. Por sua vez, isso indica estagnação em termos 
de precificação da energia de acordo com os princípios do 
mercado e externalidades, como considerações ambientais. 
Nesse sentido, um forte corpo de evidências mostra que, 
na ALC, a abundância de recursos foi desconectada da 
produtividade geral e a eficiência do setor de energia está atrás 
de outras regiões com dotação de recursos comparável.

Nesse contexto, o estabelecimento de instituições fortes 
representa uma condição “impossível de prescindir” para 
uma alocação mais eficiente dos recursos naturais e fiscais. O 
estabelecimento de regras de precificação independentes, não 
arbitrárias e transparentes de forma transparente constitui 
uma forma específica de os países da ALC contribuírem para o 
melhor desempenho dos mercados de energia. Esta etapa não 
deve ser vista como algo separado dos objetivos de aumento 
da competitividade e aumento da acessibilidade, mas sim 
como algo complementar e sinérgico. Ou seja, o consumo de 
combustíveis líquidos, no setor doméstico, tende a ter uma 
forte distribuição pró-ricos, de modo que os subsídios têm 
historicamente resultado em altos níveis de regressividade com 

2. As perdas totais de bem-estar para a região da ALC são calculadas 

pelos autores com base no conjunto de dados de Davis (2014). 

impacto mínimo de alívio de questões de pobreza energética. 
Ao contrário, precificar adequadamente os combustíveis 
líquidos têm se mostrado uma fonte substancial de receita para 
os governos, recursos que podem ser distribuídos de forma 
mais eficaz para programas sociais mais bem direcionados.

Custo econômico de subsídios de combustível

Quais são os efeitos das distorções nos preços dos combustíveis 
e dos subsídios sobre o bem-estar social? A sabedoria padrão é 
que os subsídios criam uma perda de peso morto, permitindo 
transações para as quais a disposição do consumidor de pagar 
está abaixo do custo de oportunidade – ou seja, transações 
que não teriam acontecido na ausência de distorções de preço 
(Davis 2014, 2016). Como fica claro na Figura 8.1, o tamanho 
das perdas de bem-estar depende das elasticidades da demanda 
e da oferta, que podem variar substancialmente entre os países 
e os combustíveis. O Capítulo 2 apresentou um resumo das 
estimativas de elasticidade-renda e demanda de preços da 
literatura existente, fornecendo algumas orientações sobre a 
seleção adequada de tais parâmetros. Nessa linha, Davis (2014) 
estima que o tamanho das perdas de bem-estar gira em torno 
de US$ 92 bilhões globalmente e, no caso da ALC, chega a 
cerca de US$ 17 bilhões (área cinzenta), incluindo peso morto 
e custos externos ( por exemplo, custos ambientais).2 

O consumo excessivo de combustível gerado por subsídios 
de preços pode ser facilmente exibido empiricamente. A 
Figura 8.2 mostra os preços da gasolina e o consumo per capita 
de gasolina, distinguindo entre países com níveis baixos, médios 
e altos de subsídios. Embora esses preços não sejam diretamente 
comparáveis (por exemplo, devido aos custos de transação), 
eles ainda fornecem uma indicação informativa do custo dos 
combustíveis de transporte para a família e seu efeito sobre 

o consumo. De forma consistente, e conforme o esperado, o 
consumo de gasolina tende a ser alto em países com preços de 
combustível mais baixos. Por exemplo, per capita, o consumo de 
gasolina em Trinidad e Tobago e na Venezuela é quase três vezes 
o consumo médio na ALC. Também é importante considerar 
que, levando em consideração a persistência dos subsídios 
aos combustíveis, eles podem ter efeitos dinâmicos mais 
intrincados. Por outro lado, o consumo de combustível líquido 
pode ter um componente peculiar, e ser percebido (como no 
caso da eletricidade) como uma mercadoria que deveria ter 
um custo baixo. Subsídios persistentes também podem afetar 
o crescimento de longo prazo da propriedade de veículos 
motorizados e, portanto, aumentar os custos de operação, 
manutenção e investimento das estradas. 

Qual é o efeito médio dos subsídios no consumo de 
combustível? De acordo com cálculos baseados no conjunto 
de dados de Davis (2014), os preços baixos na ALC levam a 
um consumo excessivo de cerca de 44% para a gasolina e 23% 
para o diesel (Figura 8.3). Nesse cálculo, o nível de consumo 
excessivo foi calculado como a diferença entre a demanda de 
combustível a preços no consumidor doméstico e os preços à 
vista internacionais.

Distribuição de subsídios para combustíveis de transporte 

para transporte privado

Como os subsídios são distribuídos entre os grupos de renda 
familiar? A caracterização das despesas com energia e dos padrões 
de consumo é um elemento-chave na avaliação dos potenciais 
efeitos distributivos das reformas políticas. Uma avaliação dos 
efeitos distributivos refere-se a uma comparação entre famílias 
mais ricas e mais pobres, com particular atenção para saber se 
uma dada reforma seria “progressiva” ou “regressiva”. O objetivo 
da política é projetar intervenções ou reformas progressivas, o 
que significa que têm um efeito positivo proporcional maior nas 
famílias mais pobres do que nas mais ricas (Gasparini, Cicowicz 
e Escudeo 2012). Nesse contexto, o desenho de esquemas 

de subsídios e políticas de preços de energia é a chave para 
determinar quem obtém o maior benefício.

Em particular, os subsídios que se concentram em bens e 
serviços têm maior probabilidade de ter um impacto progressivo 
se os grupos de renda mais baixa consumirem esses bens ou 
serviços a uma taxa proporcionalmente mais alta do que os 
grupos de renda mais alta. Os resultados descritivos anteriores 
indicam que este pode ser o caso da eletricidade e do gás 
doméstico, uma vez que a percentagem das despesas com esses 
combustíveis tende a ser elevada entre os grupos de rendimentos 
mais baixos, especialmente nas áreas rurais. No entanto, estudos 
recentes encontraram uma filtragem significativa dos benefícios 
desses subsídios para famílias mais ricas (Davis 2014; Clements 
et al. 2013; McRae 2014), indicando que, além dos padrões de 
consumo, os mecanismos de alocação dos esquemas de subsídio 
também desempenham um papel crítico no aumento efetivo da 
equidade no consumo de energia. 

Evidências descritivas anteriores também indicam que 
o consumo e as despesas com combustíveis para transporte 
estão concentrados entre os grupos de renda mais alta; ou 
seja, os padrões intrínsecos de consumo e despesa das famílias 
não apresentam condições adequadas para programas de 
subsídio progressivo.

Ainda assim, subsídios de energia existem na maioria dos 
países da ALC. Di Bella et al. (2015) quantificam os subsídios 
de energia na região e descobrem que 28 dos 31 países têm 
subsídios para eletricidade, combustíveis líquidos (por exemplo, 
gasolina e diesel), ou ambos. Em geral, a literatura mostra que 
tais subsídios são mal direcionados e beneficiam principalmente 
grupos de renda mais alta. A Tabela 8.2 apresenta a parcela dos 
benefícios de subsídio total por grupo de renda com base nas 
estimativas de Arze del Granado, Coady e Gillingham (2012) 
para um conjunto de países da América do Sul e Central. 
Os autores distinguem entre impactos diretos (por meio de 
combustíveis) e indiretos (por meio de outros bens consumidos 
pelas famílias), mostrando que, em média, as famílias no quintil 

1. Veja Beylis e Cunha (2017) para uma discussão extensa sobre as 

estratégias do governo da ALC para a definição de preços de energia. 
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ajudando assim 
aqueles que não têm 

recursos para energia.

As experiências de El 
Salvador e da República 
Dominicana são bons 
exemplos dos benefícios 
das tarifas sociais aplicadas 
aos preços da eletricidade 
que se distribuem ao 
consumidor final, em 
relação a sua receita; 
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Figura 8.2: Consumo e preços da 
gasolina na América Latina e Caribe

Figura 8.3: Preços de combustível para 
transporte e perdas de bem-estar social

Figura 8.1: Preços de combustível para 
transporte e perdas de bem-estar social

Fonte: Elaborado pelos autores com base em informações da Agência Internacional de Energia e GIZ.

Observação: Verde: nível de subsídio baixo; Amarelo: nível de subsídio médio; Vermelho: nível de subsídio alto. Dados de 2016.

Fonte: Elaborado pelos autores com base no conjunto de dados de Davis (2014).

Observação: ALC: América Latina e Caribe.

Fonte: Davis (2014).
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mais rico recebem seis vezes mais subsídios do que aquelas 
no quintil mais pobre. Essa assimetria se aplica a diferentes 
combustíveis: gasolina, gás liquefeito de petróleo (GLP) e, em 
menor grau, querosene (onde os benefícios dos subsídios tendem 
a diminuir entre os grupos de renda mais alta, mas ainda são 
substanciais). Tabela 8.2: Benefícios de subsídio por quintil de 
consumo na América do Sul e Central (porcentagem)

Além do fraco direcionamento dos beneficiários, as 
preocupações com subsídios e distorções de preços também 
incluem o dano financeiro que eles podem representar para a 
indústria de energia, reduzindo sua capacidade de investimento 
e levando a longo prazo a sistemas de energia ineficientes e 
subdesenvolvidos que não têm capacidade de fornecer serviços 
de energia de qualidade.

Uma simulação de subsídios de preços universais 

 para combustíveis de transporte

No caso dos combustíveis para transportes, o exame dos 
potenciais efeitos distributivos dos subsídios é menos 
complexo, particularmente no caso do setor residencial, que 
tende a enfrentar preços de combustíveis comuns em todo 
o país.3 Levando isso em consideração, simulamos os efeitos 
distributivos potenciais dos subsídios universais fixos sobre 
os combustíveis para transporte. Estendemos o exercício de 
Bacon, Bhattacharya e Kojima (2010) para nossa amostra 
de 17 países da ALC com informações sobre gastos com 
transporte e combustível. Os autores aplicam o indicador 
de direcionamento de benefícios (BTI), definido como a 
proporção da parcela dos benefícios totais recebidos por 
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El Salvador passou 
de um subsídio geral 
ao GLP para um 
estipêndio específico 
direcionado aos 
usuários finais, 
concentrando-se 
nas famílias com 
menor consumo 
de eletricidade, 
reduzindo, 
portanto, o custo 
do subsídio geral.
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Fonte: Arze del Granado, Coady e Gillingham (2012). 

Observação: O impacto direto refere-se ao efeito de curto prazo através do consumo direto de combustível das famílias. Os efeitos 

indiretos referem-se às variações nos preços e no consumo de bens e serviços não energéticos causados pela variação dos preços da energia.

Tabela 8.2: Benefícios de subsídio por quintil de 
consumo na América do Sul e Central (porcentagem)

Quintil de consumo

Mais pobre 2 3 4 Mais rico

Impacto total 5,2 10,8 17,3 24,8 41,8

Impacto direto total 4,2 9,4 15,2 22,1 44,9

Gasolina 4,2 8,6 14,8 22,2 50,2

Querosene 31,7 24,7 19,8 16,2 7,6

Gás liquefeito de petróleo 3,2 8,4 15,4 23,3 46

Impacto indireto 5,9 11,1 16,5 23,2 42,3

famílias pobres em relação à proporção de famílias pobres. Se 
o indicador tiver o valor de um, o esquema é neutro e os pobres 
recebem benefícios proporcionais ao seu número. Um subsídio 
é progressivo se o BTI (Ω) for maior que 1, e regressivo se for 
menor que 1, com famílias não pobres recebendo uma parcela 

combustível específico pelo consumo médio de todas as 
famílias. Famílias pobres são definidas como aquelas nos 
quatro decis de renda mais baixos.

A Figura 8.4 resume os resultados, sugerindo que os 
subsídios aos combustíveis para transporte, gasolina e diesel 
provavelmente serão fortemente regressivos. No caso da 
gasolina, o BTI (Ω) é baixo, variando de 0,3 a 0,5, o que é 
bastante semelhante entre os países e indica alta regressividade. 
Como seria de se esperar, os valores de Ω tendem a ser maiores 
para o diesel, variando de 0,5 a 1,0. Como o diesel é um 
combustível de transporte de qualidade inferior e menos caro, 
seu uso é maior entre os grupos de baixa renda. Esses resultados 
estão alinhados com os padrões observados nas seções 
anteriores, onde o consumo e as despesas com combustíveis 
para transporte (especialmente gasolina) são altamente 
concentrados nos grupos de renda mais alta.

É importante lembrar que esses resultados são simulações 
e não padrões empíricos. Por exemplo, em certos países, o 
subsídio aos combustíveis para transporte pode tender à 
neutralidade por outras razões que não seu benefício para as 
famílias mais pobres, como preços baixos generalizados de 
combustível que aumentam o consumo de combustível. Esse 
pode ser o caso da Argentina e do México, onde o BTI tende a 
ser mais próximo de 1. Por outro lado, é importante observar 
que as reformas que melhoram a vida de todos ainda podem 
ser regressivas se os ganhos forem proporcionalmente menores 
entre as famílias mais pobres do que entre as mais ricas. Esse 
pode ser o caso dos combustíveis para transporte, dada sua 
concentração entre os grupos de renda mais alta nas despesas 
nacionais com energia, observadas no Capítulo 5.

maior do pool total de subsídios do que sua proporção da 
população. O BTI pode ser expresso como:
onde M é a porcentagem de famílias que consomem a fonte 
de energia; T é a proporção de famílias que estão conectadas 
à fonte de energia e elegíveis para o subsídio; R é a taxa média 
de subsídio para famílias elegíveis; Q é a quantidade média 
consumida pelos beneficiários do subsídio; p são famílias 
pobres; e H são todas as famílias.

Seguindo Bacon, Bhattacharya e Kojima (2010), 
as premissas são de que as famílias enfrentam preços de 
combustível semelhantes e que o subsídio hipotético é 
universal e constante. No contexto de um subsídio fixo 
universal simulado, a proporção de famílias que recebem 
subsídios (T

p
/T

H
) e a taxa média de subsídio para famílias 

elegíveis (R
p
/R

H
) são ambas iguais a 1. A razão das despesas é 

usada como proxy para a razão das quantidades consumidas 
(R

p
/R

H
). Em seguida, o BTI é aproximado multiplicando-

se a porcentagem de famílias pobres que consomem um 
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Qual seria o efeito da redução dos subsídios aos 

combustíveis?

Conforme mencionado anteriormente, os subsídios são 
implementados com base em preocupações sociais ou motivos 
políticos e, uma vez implementados, torna-se politicamente 

4. Durante o mesmo ano, protestos notáveis relacionados ao aumento dos preços dos 

combustíveis também ocorreram na França.

desafiador eliminá-los. Por exemplo, em 2018, houve 
protestos civis relacionados ao aumento dos preços 
do combustível para transporte e do gás doméstico 
na Argentina e no Brasil.4 Surpreendentemente, 
menos atenção é dada ao impacto específico real 
desses subsídios no orçamento familiar e como 
esses subsídios são distribuídos. A seção anterior 
mostrou que os subsídios aos combustíveis são de fato 
regressivos, pois beneficiam muito mais os ricos do 

que os pobres. Esta seção fornece uma análise mais detalhada 
dos efeitos reais da redução dos subsídios aos combustíveis no 
orçamento familiar, levando em consideração os diferentes 
níveis de renda.

Fechando a lacuna de subsídios nos preços do diesel: 

impacto nos orçamentos familiares

As estimativas de disparidades de preços do Banco Mundial 
e do Banco Interamericano de Desenvolvimento são usadas 

para estimar o impacto da eliminação de tais disparidades 
(subsídio) no orçamento familiar. O foco está no diesel porque 
a estimativa do gap se refere ao diesel para transporte privado, e 
seu consumo pode ser identificado nas pesquisas domiciliares.5 
Presume-se que a eliminação do subsídio aumentará o preço 

Figura 8.4: Os subsídios planos universais para combustíveis para transporte são regressivos

Fonte: Pesquisas nacionais sobre gastos familiares de 17 países. 

Observação: Em 11 pesquisas nacionais, a gasolina e o diesel aparecem separadamente.

Indicador de segmentação de benefícios: gasolina Indicador de segmentação de benefício: DieselIndicador de segmentação de benefícios: todos os combustíveis 
para transporte doméstico

SLVDOM BRAECUGTM ALC CHLPER ARGURY MEX CRIPRY

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

DOM BRAECU GTM ALC CHLPER ARGURY MEXCRIPRYSLVBOLNIC COLDOM BRAECUGTM ALC CHLPER ARGJAMURY HND MEX CRIPRY

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0
Progressivo

Regressivo

Neutro Progressivo

Regressivo

Neutro Progressivo

Regressivo

Neutro

5. Em contraste, no caso da gasolina, o preço varia substancialmente por tipo de gasolina, e o 

consumo específico por cada tipo não pode ser identificado em pesquisas domiciliares.
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Na República 
Dominicana, os 

benefícios de mudar 
para um programa 
de subsídio ao GLP 
direcionado foram 

duplos. Em primeiro 
lugar, 38% daqueles 

nos dois quintis mais 
baixos são incluídos no 
programa. Em segundo 

lugar, o custo do 
subsídio foi reduzido 

em 0,07% do PIB.
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Figura 8.5: Brasil, Equador e México: Impacto nos 
orçamentos domésticos da eliminação dos subsídios ao diesel

Figura 8.6: Preço de um cilindro 
de gás liquefeito de petróleo de 
25 libras para uso doméstico

Fonte: Preparado pelos autores com base em pesquisas domiciliares (Brasil 2009; Equador 2012; e México 2014); e em estimativas de diferenças de preços pelo 

Banco Interamericano de Desenvolvimento e pelo Banco Mundial. O eixo Y é expresso em 1.000. Por exemplo, a eliminação dos subsídios ao diesel no Brasil 

representaria um impacto médio no orçamento familiar de cerca de 0,006% no quintil de renda mais rico e perto de zero nos grupos de renda mais pobre.

Fontes: Sites governamentais.

Observação: Preços para usuários finais informados 

entre dezembro de 2017 e maio de 2018.
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final do diesel para todas as famílias na mesma proporção, o 
que é uma suposição realista para combustíveis de transporte 
porque eles normalmente flutuam com base em seus 
componentes âncora, independentemente da localização/
geografia de varejo. Além disso, esta análise é de natureza 
estática, ou seja, assume-se que as famílias não ajustam o 
consumo em resposta às variações de preços.
A análise nesta seção concentra-se no Brasil, Equador e 
México. Esses são países produtores de petróleo com algumas 
características comuns em sua história de subsídios aos 
combustíveis. Além disso, esses casos são relevantes porque os 
países empreenderam recentemente reformas significativas no 
setor de energia. Igualmente importante para este exercício é 
que esses países têm microdados disponíveis para realizar uma 
análise distributiva. 

A diferença (subsídio) do diesel como porcentagem do 
preço em 2014 foi equivalente a 5% no Brasil, 230% no 

Equador e 14% no México. Esta seção simula a eliminação 
desse subsídio – que equivale a aumentar os preços ao usuário 
final nas mesmas proporções – a fim de avaliar os efeitos 
marginais sobre os orçamentos familiares. A Figura 8.5 resume 
os resultados do cálculo. No Equador, o aumento dos preços 
do diesel em 230% significa que as famílias mais ricas gastariam 
0,09% a mais no consumo de diesel. O impacto é menor em 
outros grupos de renda e nos demais países. Geralmente, o 
impacto é pequeno porque há poucas famílias em cada quintil 
usando diesel, o que implica que a eliminação dos subsídios 
ao diesel (um combustível altamente contaminante) afetaria 
relativamente menos famílias. Além disso, a eliminação dos 
subsídios ao diesel tem um impacto orçamentário ainda menor 
sobre os grupos de renda mais pobres. 
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Melhores maneiras de subsidiar: o caso do gás doméstico

O caso do gás doméstico – isto é, o gás para cozinhar como 
o GLP e o gás natural – fornece uma área relevante para a 
política em torno da qual centralizar a discussão. Em relação 
aos combustíveis líquidos, parece não haver motivos para 
subsidiar o combustível para o transporte privado. No entanto, 
no caso do gás doméstico, há um debate significativo sobre 
como eliminar ou pelo menos reduzir a proporção de famílias 
que cozinham com combustíveis tradicionais. O preço surgiu 
como uma barreira potencial, embora principalmente em 
termos de percepção devido a elementos como a frequência de 
compra e os aparelhos e equipamentos necessários. A lenha é 
geralmente acessível em pequenas quantidades e mais baratas, 
enquanto a mudança dos métodos tradicionais de cozimento 
para os métodos à base de gás ou eletricidade implica em 
investimentos iniciais em cozinhas e conexões de gás.

Como um ponto de referência para quão caro pode ser o 
acesso aos combustíveis modernos para cozinhar na ALC, a 
Figura 8.6 apresenta o preço de um cilindro de GLP típico de 
25 libras. A compra de tal cilindro equivale a cerca de 6% e 
4% do salário-mínimo mensal legal no Brasil e na Guatemala, 
respectivamente (em 2018). No entanto, é importante notar 
que, como no caso dos combustíveis para transporte privado, 
os subsídios aos preços do GLP estão sujeitos a filtrações e 
regressividade consideráveis. Isso ocorre porque os mercados 
varejistas de GLP são descentralizados de tal forma que a 
arbitragem torna difícil diferenciar os consumidores. 

Por este motivo, os esquemas recentes baseiam-se 
em sistemas que transferem diretamente o subsídio para 
beneficiários previamente identificados. Nesses esforços, 
o uso de tecnologias de informação e sistemas estatísticos 
apropriados parecem ser a chave para aumentar a eficiência 
e a eficácia. As tecnologias de informação ajudam a reduzir 
os custos de entrega do subsídio, enquanto a identificação e 
o monitoramento estatísticos adequados ajudam a reduzir 

a filtragem e aumentar a segmentação. No entanto, atingir 
o direcionamento apropriado sob um sistema de subsídio 
generalizado representa um processo gradual que requer 
compromisso político.

Experiência de El Salvador 

El Salvador tem feito esforços importantes para identificar 
corretamente os beneficiários e reduzir os custos de entrega de 
subsídios, embora empregando apenas mudanças marginais. 
O governo de El Salvador subsidia o GLP para uso residencial 
desde meados da década de 1980. Este subsídio assumiu a 
forma de uma entrega de subsídio de preço generalizado 
aos fornecedores. A primeira reforma ocorreu em 2011, 
quando a entrega do subsídio foi alterada para que fosse 
entregue diretamente aos usuários finais. Os mecanismos de 
direcionamento têm sido implementados gradualmente desde 
o início de 2013, incluindo direcionamento para famílias com 
consumo mensal de eletricidade inferior a 200 KWh.6 

Desde 2014, o governo implementou um mecanismo 
baseado na verificação das condições socioeconômicas das 
famílias sob as quais as famílias devem solicitar o subsídio 
(fornecendo uma cópia de sua conta de luz) e estão sujeitas 
a verificações de campo para determinar se as famílias 
correspondem à população-alvo. Um domicílio classificado 
na população-alvo recebe um número de identificação único 
e um cartão eletrônico (tarjeta solidaria), que é usado para a 
transferência do subsídio. O subsídio é de aproximadamente 
metade do preço de um cilindro de 25 libras (entre US$ 4 e 
US$ 5), e pode ser usado uma vez por mês. O subsídio é pago 
diretamente ao fornecedor até autorização do beneficiário.

A Figura 8.7 mostra a proporção de famílias por quintil 
de renda que receberam o subsídio do GLP em 2013 (antes da 
implementação dos mecanismos de direcionamento) e em 
2016. A proporção de beneficiários diminuiu entre todos os 
grupos de renda e de forma mais pronunciada entre o grupo 
mais rico, onde passou de cerca de 59 para 50 por cento. No 
entanto, isso significa que metade do grupo de renda mais rica 
ainda recebe recursos fiscais públicos que o governo pretende 
fornecer às famílias mais vulneráveis. Como porcentagem do 
PIB, o orçamento fiscal alocado ao subsídio ao GLP diminuiu 
na última década para representar entre 0,3 e 0,4 por cento 
em 2015/2016. No entanto, dados os níveis de filtração 
ainda elevados, é provável que esta queda esteja moderando, 
pelo menos em parte, a redução observada no preço dos 
combustíveis fósseis internacionais desde meados de 2014. 

A experiência de El Salvador mostra a dificuldade de passar 
de um subsídio de preços generalizado para um esquema mais 
direcionado. Melhorar a focalização tende a ser um processo 
gradual e lento que requer encontrar uma combinação viável 
de condições para identificar os beneficiários certos. É um 
processo de aprender fazendo que enfrenta, pelo menos, 
dois desafios principais. Em primeiro lugar, os governos que 
começam implementando um subsídio generalizado de preços 
carecem da capacidade técnica e da infraestrutura tecnológica 
necessária para coletar, monitorar e analisar adequadamente 
as informações sobre a população-alvo. Em segundo lugar, o 
desenho de esquemas de subsídios mais eficientes pode enfrentar 
vieses substanciais que podem retardar o processo de aprender 
fazendo. Por exemplo, os governos podem estar propensos 
a errar por excesso de cautela e incluir cidadãos que não se 
ajustariam às exigências do subsídio a não ser excluir alguns que 
de fato se qualificam tornando o custo do subsídio caro. 

Experiência da República Dominicana 

Outro caso de subsídio do GLP com base em transferências 
monetárias diretas e incondicionais é o programa 

BonoGas Hogar (conhecido como BonoGas) no República 
Dominicana. Este programa também fez reformas durante 
2008–2010, passando de um subsídio generalizado para 
uma abordagem direcionada (Inchauste e Victor 2017). 
As famílias são obrigadas a solicitar o subsídio, e suas 
características socioeconômicas são verificadas por meio 
de visitas de campo e acompanhadas por meio do Sistema 
Único de Beneficiários (SIUBEN) implantado em 2010. 
A alocação de subsídios entre as famílias é baseada em um 
mapa nacional da pobreza construído usando uma pesquisa 
domiciliar de 2011 e projetado especificamente para identificar 
potenciais beneficiários.7 O valor do subsídio foi de R$ 228 
(aproximadamente US$ 5) em 2016, ou um terço do custo de 
um cilindro de 25 libras.
O programa atingiu mais de 926.000 beneficiários em 2016 
(cerca de 35 por cento das famílias no país). Embora não seja 
perfeita, a distribuição dos beneficiários por grupo de renda 
mostra menos filtragem do que o típico de subsídios de preços 
generalizados. Entre 37 e 39 por cento dos dois quintis mais 
pobres recebem o subsídio do GLP. A partir daí, os níveis de 
filtração diminuem para 12,6% para o quintil mais rico (painel 
a na Figura 8.8).

O painel b da Figura 8.8 mostra a evolução do valor 
agregado do subsídio como porcentagem do PIB. Observe que 
os esforços de direcionamento melhoraram em 2012/2013 
após a pesquisa SIUBEN em 2011. A redução do peso fiscal 
dos subsídios ao GLP foi gradual, atingindo aproximadamente 
0,07% do PIB em 2016. A melhoria na focalização foi 
atribuída principalmente aos esforços contínuos para verificar 
o conjunto de dados dos beneficiários.

7. A primeira pesquisa ocorreu em 2011. O conjunto de dados dos beneficiários foi atualizado 

novamente após outra pesquisa em 2018.

6. O programa também inclui famílias de baixa renda com microempresas 

(negócios de subsistência).
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Figura 8.7: Subsídio de gás liquefeito de 
petróleo (GLP) em El Salvador

Figura 8.8: Subsídio de gás liquefeito de petróleo 
(GLP) na República Dominicana 

Fonte: Elaborado pelos autores com base em pesquisas domiciliares em El Salvador e em informações do Ministério da Economia. 

Observação: Os quintis de renda são baseados nos níveis domiciliares per capita.

Fonte: Elaborado pelos autores com base em informações do levantamento de mão de obra e da Administradora de Subsidios Sociales (ADESS). 

Observação: Os quintis de renda são baseados nos níveis domiciliares per capita.

a. Distribuição percentual das famílias que recebem o subsídio do GLP por quintil de renda a. Participação dos beneficiários do BonoGas por quintil de renda (porcentagem)

b. Custo do subsídio como porcentagem do PIB b. Evolução do subsídio ao GLP como parcela do PIB (porcentagem)
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Considerações finais

As evidências de países da ALC mostram que as famílias 
de alta renda gastam mais em combustível do que as de 
baixa renda. Subsídios mal direcionados podem ter um 
impacto regressivo ao subsidiar famílias de alta renda, 
mais propensas a consumir combustível para transporte 
em comparação com famílias de baixa renda que gastam 

mais em combustíveis domésticos para cozinhar. Como seria de 
se esperar, preços mais baixos tendem a induzir maior consumo. 
Além disso, os subsídios aumentam a demanda. O impacto das 
reduções dos subsídios aos combustíveis é limitado para famílias 
de baixa renda, como resultado de sua menor participação no 
consumo de combustíveis. 

Além disso, subsídios mal direcionados sobre o preço dos 
combustíveis podem, a longo prazo, criar prejuízos financeiros 
para a indústria, reduzindo sua capacidade de investimento, 
mantendo ineficiências do sistema energético endógeno que 
resultam em má qualidade do serviço. Portanto, a redução da 
carga de subsídios sobre o sistema é uma prioridade para tornar 

a operação do sistema de energia melhor. As experiências com 
o desenho de subsídios mais eficientes e mais bem direcionados 
têm demonstrado ajudar no efeito progressivo dos subsídios, 
ao mesmo tempo que reduz seu impacto fiscal.
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Capítulo 9
Eficiência energética 
e consumo doméstico 
de energia

A 
eficiência energética é considerada a forma 
menos onerosa de atender à demanda de 
energia, basicamente reduzindo o consumo 
de energia. Na verdade, a eficiência energética 

refere-se ao uso de tecnologia que requer menos energia 
para realizar a mesma função ou serviço. Por exemplo, as 
lâmpadas residenciais de diodo emissor de luz (LED) usam 
cerca de 75% menos energia e duram 25 vezes mais do que as 
lâmpadas incandescentes. Junto com este exemplo, a Agência 
Internacional de Energia (IEA) relata economias futuras 
históricas e potenciais substanciais com mais equipamentos de 
eficiência energética. Segundo a agência, o efeito dos ganhos de 
eficiência energética entre 2000 e 2016 foi mais forte no setor 
residencial, atingindo uma economia de cerca de 22 por cento. 
Nas próximas três décadas, a agência estima um potencial de 
eficiência energética de cerca de 30 por cento do que poderia 
ser a demanda global de energia (IEA 2017).

Certamente, na medida em que a eficiência energética 
reduz o consumo doméstico de energia, ela, por sua vez, 
impactará os gastos com energia, aumentando a acessibilidade 
dos serviços de energia. Ao mesmo tempo, a eficiência 
energética pode afetar a configuração do portfólio de energia 
à medida que as famílias mudam para transportadores de 
energia mais eficientes, como eletricidade em vez de lenha. 
Além disso, as políticas de eficiência energética podem afetar 
o comportamento do consumo de energia, melhorando os 
hábitos de conservação de energia do público. 

Embora a eficiência energética possa desempenhar um 
papel na forma como as famílias na América Latina e no 

Caribe (ALC) consomem energia, não está claro como e 
em que medida. Conforme documentado nos capítulos 
anteriores, a ALC alcançará níveis mais elevados de energia 
que são medidos com seu estágio de desenvolvimento 
econômico, mesmo utilizando equipamentos mais eficientes 
em termos energéticos. Espera-se que o maior acesso a 
combustíveis modernos e uma classe média crescente 
aumentem o consumo de energia per capita de eletricidade, 
gás e combustíveis para transportes.

Este capítulo examina essas questões e analisa as políticas 
e programas de eficiência energética na região, incluindo 
suas limitações. Mostra que a difusão de equipamentos e 
eletrodomésticos de eficiência energética continua a ser um 
desafio, independentemente dos ganhos potenciais que tal 
difusão possa trazer. Além das considerações de engenharia, 
os programas e políticas de eficiência energética precisam 
levar em conta considerações comportamentais, como ganhos 
menores do que o esperado e potenciais efeitos de rebote. 
Com base em nossa exploração, atualmente, as políticas 
e programas de eficiência energética – desenho e ganhos 
esperados – têm sido amplamente baseados em pesquisas 
ex ante baseadas em simulação. Esses estudos normalmente 
usam suposições comportamentais fortes para simular 
mudanças e, em seguida, extrapolar o efeito resultante dessas 
mudanças no uso total de energia. Esta carta apresenta um 
corpo crescente de evidências empíricas rigorosas mostrando 
que os ganhos esperados podem sofrer reduções substanciais 
devido a fatores comportamentais.

Figura 9.1: Consumo de energia 
histórico de um refrigerador 
típico e economias potenciais 
de eficiência energética

Fonte: Preparado pelos autores com base em informações de EnergyStar.gov. 

Observação: Premissas: Congelador superior de 19 a 21,4 pés cúbicos, taxa de eletricidade: US$ 0,121. 
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O potencial de eficiência energética

O progresso tecnológico está tendo um grande impacto 
na eficiência energética dos equipamentos de uso diário. 
Os preços reais dos equipamentos domésticos diminuíram 
substancialmente, assim como o custo de usá-los, graças à 
maior eficiência energética (Roberts 2017). Para o caso de 
uma geladeira típica, um dos aparelhos que mais consomem 
energia em uma casa, a Figura 9.1 compara modelos de 
geladeira produzidos em diferentes períodos de tempo com 
e sem padrões de economia de energia (ou seja, EnergyStar 
nos Estados Unidos). A figura mostra a evolução do consumo 
de energia, seu custo de energia associado e a economia de 
energia derivada do progresso tecnológico. Com e sem padrões 
de energia, o consumo de energia deste aparelho básico 
diminuiu consideravelmente. Substituir um refrigerador 
produzido em 1980 por um produzido sob os padrões de 
economia de energia de 2015 reduz o consumo de energia e 
os gastos com energia em mais de 80 por cento (a preços de 
energia constantes).1 Isso representa uma tendência de longo 
prazo que deve continuar no futuro. Por exemplo, conforme 
documentado por Fouquet e Pearson (2006), o preço da 
iluminação é inferior a três milésimos do valor estimado para o 
ano 1.800. 

Seguindo essa tendência, à medida que os preços dos 
eletrodomésticos modernos e mais eficientes caem de custo, 

espera-se a adoção de eletrodomésticos mais modernos e 
eficientes. Essa tendência será reforçada pelo aumento da 
renda familiar na região. No entanto, o efeito líquido sobre 
o consumo de energia não é totalmente claro. O aumento 
da renda e a expansão da classe média da ALC também 
aumentarão o consumo residencial de energia. Além disso, as 
mudanças demográficas da população certamente impactarão 
os padrões de consumo de energia de maneiras diferentes. 
Onde há menos discussão é que o consumo de energia, per 
capita e em termos agregados, aumentará em todos os países. 
Ou seja, mesmo que a ALC replique as taxas de adoção de 
eficiência energética observadas nos países de alta renda 
da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OECD), a família média da ALC nos próximos 
anos ainda consumirá 50 por cento a mais do que em 2016 
para países comparáveis níveis de renda. Essas considerações 
precisam ser levadas em consideração de forma realista ao 
avaliar os programas nacionais de eficiência energética.

Apesar dos importantes desafios que se avizinham, há 
fortes motivos para a busca de políticas eficazes de eficiência 
energética. A eficiência energética oferece a oportunidade de 
reduzir a demanda de energia e, ao mesmo tempo, reduzir as 
despesas com energia. Organizações internacionais enfatizaram 
essa abordagem como uma das formas de menor custo para 
atender à demanda de energia, no sentido de que evitar um 
quilowatt-hora de demanda normalmente é mais barato do que 
investir em geração ou transmissão e distribuição adicionais 
para garantir um fornecimento confiável. A IEA estima que 

cada dólar gasto em eficiência energética evita mais de US$ 2 
em investimentos em suprimentos.2

Existe uma lacuna de eficiência energética no setor 

doméstico da América Latina e do Caribe? Difusão é a chave3

Os lares da ALC consomem energia com eficiência? Conforme 
discutido no Capítulo 3, o consumo de energia per capita 
na ALC é menor do que nos países da OECD. No entanto, 
isso não significa que a ALC seja mais eficiente em termos 
de energia do que a OECD. Em vez disso, é a renda que 
explica por que o consumo de energia per capita é maior 
neste último. A maioria dos países da ALC está no nível 
de renda média ou abaixo dela e, à medida que sobem na 
escada do desenvolvimento, também aumentam o consumo 
de energia. Esse efeito riqueza se dá por meio da posse e uso 
de equipamentos dependentes de energia, como número de 
carros, aquecimento, ar-condicionado, laptops, TV, e outros 
aspectos como moradias maiores e/ou menor sensibilidade 
à variação dos preços da energia. Essas tendências estão 
latentes na região, onde a composição do consumo de energia 
doméstica e a intensidade estão aumentando notavelmente 
(ver Capítulo 3 para uma visão geral).

Nesse contexto, é relevante perguntar se o progresso 
tecnológico em eficiência energética foi absorvido pelas 
famílias da ALC? Essa é uma pergunta difícil porque, 

embora as famílias possam ter aumentado a quantidade 
de eletrodomésticos, elas podem não estar adquirindo 
os modelos mais eficientes. Os investimentos iniciais em 
equipamentos com eficiência energética podem ser altos e a 
economia de energia pode não ser totalmente capturada para 
os consumidores, impedindo assim sua adoção. Além disso, 
conforme discutido no Capítulo 7, há evidências de que os 
atuais esquemas de preços de eletricidade em vários países 
podem estar promovendo o consumo excessivo. 

Para dar uma olhada na existência (ou não) de uma lacuna 
de eficiência energética, realizamos um exercício simples que 
compara a família média da ALC com uma família sintética da 
ALC construída com informações de outras regiões. A família 
média da ALC e seus sintéticos são equivalentes em termos 
de renda per capita, crescimento médio do PIB, temperaturas 
anuais mais altas e mais baixas, dotação de recursos naturais 
e preços de eletricidade. A Figura 9.2 mostra os níveis e a 
composição do consumo de energia na ALC e nos países de 
alta renda da OECD. Como se pode observar, em média, 
a ALC parece não consumir mais do que outros países em 
estágio equivalente de desenvolvimento econômico (seu 
sintético).4 No entanto, existe uma variabilidade substancial 
entre os países que pode ser atribuída, em parte, a fatores 
econômicos. No caso de países de baixa renda, eles tendem a 
consumir mais energia devido ao alto consumo de biomassa. 

1. Outro exemplo é o caso da televisão. Em 2015, uma TV de 30 polegadas 

consumia 25% menos energia do que um modelo de 2008 (Urban e Roth 2017).

2. Supondo um preço médio entre US$ 0,02 e US$ 0,03 por kWh. Veja Astarios et al. (2017).

3. Esta seção é baseada em Jimenez (2018).

4. Isso também parece ser consistente com as conclusões de Jimenez e Mercado (2014) para o 

consumo geral de energia do país médio da ALC.
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Ou seja, nesses países, as famílias realizam atividades básicas 
como cozinhar, iluminar e aquecer usando tecnologias e 
combustíveis altamente ineficientes e poluentes. À medida 
que os países avançam para níveis de renda mais elevados, 
o crescimento do consumo de energia é quase inteiramente 
impulsionado pela eletricidade e pelo gás, de modo que o 
consumo total de energia converge para os níveis observados 
nos países da OECD.5

A Figura 9.2 não avalia até que ponto o potencial 
das tecnologias de eficiência energética foi plena ou 
apropriadamente explorado na ALC. Para abordar este 
tópico, a Figura 9.3 baseia-se em pesquisas domiciliares 
urbanas especializadas que mostram a safra de refrigeradores 
e a penetração de lâmpadas fluorescentes compactas (CFL). 

Estes dois aparelhos são centrais no consumo doméstico de 
eletricidade, compreendendo hoje as margens de utilização 
extensiva e intensiva. De acordo com essa figura, a penetração 
de tecnologias relativamente novas parece estar alinhada com a 
experiência internacional. Cerca de 50% dos refrigeradores têm 
menos de 10 anos no Equador e na República Dominicana, o 
que representa uma proporção semelhante à relatada para os 
Estados Unidos. Curiosamente, a porcentagem é mais alta no 
Equador (mais de 60%) devido a um programa de substituição 
governamental realizado em 2012 (Figura 9.3). Em relação 
à penetração das lâmpadas fluorescentes compactas, no 
Peru a proporção de famílias com pelo menos uma lâmpada 
fluorescente é elevada, cerca de 95% em média, o que também 
pode estar associado ao programa nacional daquele país de 
substituição das lâmpadas incandescentes em 2009 e 2010.

A taxa relativamente alta de propriedade de refrigeradores 
nos últimos cinco anos é consistente com o crescimento 
econômico observado nos países da ALC. Ao mesmo tempo, 
é importante notar que essa tendência de aumento da posse 
de eletrodomésticos ocorreu em todos os níveis de renda, 
documentada por Straub e Fay (2019) e Wolfram, Shelef e 
Gertler (2012). No entanto, devemos ter cuidado ao tirar 
conclusões da Figura 9.3, pois isso não significa que as famílias 
estão adquirindo o equipamento mais eficiente. Esses números 
não levam em consideração os padrões de eficiência energética, 
então a situação real é provavelmente menos otimista do 
que parece. Por exemplo, os refrigeradores podem ter sido 
adquiridos recentemente, mas não são necessariamente o 
modelo mais eficiente em termos de energia. É o caso, por 

exemplo, do Brasil, onde apenas 43 por cento das compras 
realizadas nos últimos 10 anos foram modelos com a etiqueta 
nacional de eficiência energética.6 Em contraste, usando os 
Estados Unidos como uma referência moderada, os produtos 
com o selo Energy Star da Agência de Proteção Ambiental 
dos EUA (que certifica seu nível de eficiência energética) 
representam 46 por cento de todos os novos refrigeradores, 
84 por cento das novas máquinas de lavar louça, 93 por cento 
de novos monitores LCD, 53% dos novos computadores 
e 67% das novas lâmpadas fluorescentes compactas (WEF 
2017). Essa referência indica que há espaço substancial para 
melhorias nos países da ALC no que diz respeito à aplicação 
de padrões de eficiência energética e sua adoção.

A figura também confirma uma característica relevante 
da adoção da eficiência energética: as famílias mais pobres 
tendem a ter equipamentos menos eficientes do ponto de 
vista energético. Isso levanta questões de equidade sobre 
medidas de eficiência energética que podem se traduzir 
em barreiras políticas ou de opinião pública contra, por 
exemplo, requisitos mínimos de eficiência energética de 
novos aparelhos. Uma crença popular é que as políticas 
de eficiência energética impõem custos mais elevados em 
equipamentos e eletrodomésticos, o que afeta mais famílias 
de baixa renda. No entanto, a evidência empírica sugere que, 
de fato, os padrões de eficiência energética levam a ganhos 
líquidos para o consumidor e o bem-estar social. Por exemplo, 

6. PROCEL (2007). O ano base para esta referência é 2005.

5. Esta imagem assume os países de alta renda da OECD como uma referência de eficiência 

energética. Esses países viram reduções em seu consumo de energia que foram atribuídas 

a ganhos de eficiência energética. Por outro lado, esses países têm políticas rígidas de 

eficiência energética e, em geral, seu poder de compra relativamente maior permitiria 

uma maior penetração de aparelhos mais novos. No entanto, pode ser que a eficiência 

energética não seja tão grande nesses países quanto se poderia desejar, e ainda há um 

potencial importante a ser realizado. Para examinar esse potencial, precisaríamos realizar 

mais um exercício de engenharia para comparar a média de uma casa com o perfil ideal de 

eficiência energética/consumo de energia. Essa comparação, por sua vez, seria falha por 

razões socioeconômicas e comportamentais. Preços e receitas que permitem a adoção e 

uso de equipamentos de eficiência energética são determinantes-chave. Por outro lado, 

demonstrou-se que o comportamento desempenha um papel na explicação dos ganhos 

reais em eficiência energética, como será discutido mais adiante neste capítulo. 

nos Estados Unidos, Brucal e Roberts (2017) mostram que 
após a imposição de padrões de eficiência energética para 
eletrodomésticos, seus preços caíram enquanto a qualidade e o 
bem-estar do consumidor aumentaram, especialmente quando 
padrões de eficiência energética mais rigorosos foram aplicados 
em 2012. Evidências semelhantes são escassas para os países 
da ALC, mas as experiências e análises de custo-benefício 
(discutidas abaixo) indicam que os programas de rotulagem 
resultaram em economia considerável de energia e dinheiro.

Essas breves comparações enfatizam que dar um salto 
será desafiador e que as políticas públicas terão um papel 
significativo a desempenhar. As políticas de eficiência 
energética terão de ser reforçadas para aumentar a sua eficácia 
e torná-las mais abrangentes. Parte desses esforços inclui 
a comunicação dos efeitos distributivos progressivos das 
políticas de eficiência energética – ou seja, que a eficiência 
energética não apenas economizará energia e reduzirá as 
emissões de contaminantes, mas também proporcionará 
economia monetária que beneficiará a maioria das famílias 
de baixa renda. Também é importante levar em consideração 
que a tendência atual de alta adoção de eletrodomésticos na 
ALC implica que nas próximas décadas as famílias precisarão 
substituir gradativamente esses eletrodomésticos. Em outras 
palavras, a alta aceitação de aparelhos hoje se tornará um 
problema a ser abordado nas próximas décadas em termos de 
substituí-los por modelos mais eficientes em termos de energia.
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Figura 9.2: Existe uma lacuna de eficiência 
energética na América Latina e no Caribe?

Fonte: Elaborado pelos autores com base em informações da Agência Internacional de Energia e dos Indicadores de Desenvolvimento Mundial do Banco Mundial.

Observação: KGOE: quilogramas de óleo equivalente; ALC: América Latina e Caribe; OECD: Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico.
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Aumentar a eficiência 
energética continua 
sendo um desafio  
na ALC, e as  
comprovações  
mostram que a 
aplicação de  
padrões de  
eficiência  
energética  
em um campo  
em que ainda  
há espaço  
para melhorias.
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Figura 9.3: Difusão da eficiência energética em países 
selecionados da América Latina e Caribe

Fonte: Preparado pelos autores com base em pesquisas domiciliares urbanas no Equador, Peru e República Dominicana. Os dados para o Brasil vêm de Pesquisas 

de Aparelhos e Hábitos de Uso realizadas no âmbito do Programa de Economia de Energia Elétrica do governo brasileiro (conhecido como PROCEL). 

Observação: As categorias no eixo x do painel A indicam anos (por exemplo, < 5 menos de 5 anos).

a. Vintage de refrigeradores no Brasil, Equador e 
República Dominicana, 2016
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b. Penetração de lâmpada fluorescente compacta por 
estratos socioeconômicos no Peru, 2015
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Por que aumentar a eficiência energética é tão desafiador?

Apesar do considerável potencial de eficiência energética e 
do espaço visível para melhorias nessa área, políticas eficazes 
são difíceis de implementar, especialmente nos países em 
desenvolvimento. Existem dimensões de dotação técnica, 
econômica, política, comportamental e natural que podem 
interagir de diferentes maneiras que afetam a formação de 
marcos institucionais para apoiar a difusão da eficiência 
energética. 

Em relação à dimensão técnica, a adoção de tecnologias 
mais eficientes continua desafiadora por causa de quatro fatores 
inter-relacionados: renda familiar, preço da energia, custo do 
equipamento e ciclos de substituição do equipamento. Esta 
seção descreve alguns dos motivos, que geralmente perpassam 
esses quatro fatores inter-relacionados, por que melhorar a 
eficiência energética é tão desafiador na ALC.

 Os capítulos anteriores observaram, 7 e 8, que os preços da 
energia em muitos países da ALC podem não estar fornecendo 
o sinal certo para o consumo de energia economicamente 
eficiente. O custo de equipamentos de eficiência energética 
está diminuindo, mas também o custo de equipamentos menos 
eficientes, e não necessariamente à mesma taxa. Equipamentos 
mais antigos tendem a se depreciar rapidamente e podem 
ter um amplo mercado secundário, preferido por muitos 
segmentos da população. Assim, é perfeitamente compreensível 
que famílias de baixa renda em países com preços de energia 
subsidiados mais elevados escolham equipamentos ineficientes 
em energia. Por outro lado, eletrodomésticos e equipamentos 
possuem ciclos de substituição de longo prazo de 10 ou 

mais anos, o que, por sua vez, explica a lenta penetração das 
tecnologias de eficiência energética independentemente de 
sua atratividade financeira e ambiental. Por exemplo, nos 
Estados Unidos, estima-se que 50% das residências já possuem 
geladeiras novas e a substituição do universo restante de 
geladeiras levará mais de 25 anos.7

O estágio de desenvolvimento de um país é importante 
porque pode resultar em diferentes prioridades políticas. 
Com a crescente demanda de energia e ainda substanciais 
ineficiências e insuficiências de infraestrutura, os planejadores 
enfrentam a tarefa de alocar seus limitados recursos 
financeiros, bem como sua escassa capacidade técnica e 
institucional para atender a outras demandas urgentes, como 
infraestrutura limitada de geração, transmissão ou distribuição. 
No curto prazo, essas demandas podem ter mais peso político 
e social, levando a esforços sistemáticos fracos para desenvolver 
políticas de eficiência energética.

Como um aparte importante, a qualidade e confiabilidade 
dos serviços de eletricidade parecem ser uma condição básica 
para a adoção generalizada da eficiência energética. Do ponto 
de vista qualitativo, na República Dominicana, Jimenez 
(2015) documenta a baixa qualidade da tensão elétrica e a alta 
frequência de interrupções como uma preocupação pública 
fundamental em relação à longevidade dos ativos elétricos. Para 
a Colômbia, McRae (2015) fornece evidências quantitativas 
de que o serviço de eletricidade não confiável afeta o portfólio 

7. Supondo ciclos de substituição de cerca de 13 anos (WEF 2017).
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País Lei de Eficiência Energética

Uruguai Lei 18597 (2009)

Chile Esperado em 2018

Peru Lei 27345 (2000)

Guatemala Esperado em 2018

Tabela 9.1: Estruturas institucionais 
para eficiência energética, 2017

de eletrodomésticos de propriedade das famílias. Em outras 
palavras, há fortes evidências de que a probabilidade de posse 
de aparelhos de eficiência energética diminui em relação ao 
número médio de cortes de energia.

Historicamente, as medidas de eficiência energética foram 
motivadas pela escassez de energia, mas a ALC é diferente 
de outras regiões porque possui uma dotação substancial de 
recursos naturais relacionados à geração de energia. Estima-
se que a energia hidrelétrica, a principal fonte de geração 
de eletricidade na ALC, tenha cerca de 50% de potencial 
adicional (Andres, Johnson e Yépez-Garcia 2011). Este 
também é o caso das energias renováveis não convencionais. 
Outros países como Brasil, Bolívia, Venezuela e Trinidad e 
Tobago têm reservas substanciais de combustíveis fósseis. Essa 
abundância se correlaciona com custos de energia mais baixos 
e pode explicar até certo ponto porque a eficiência energética 

não aparece como uma meta estrutural em muitos países 
da região. Assim, a abundância de recursos – renováveis ou 
fósseis – parece ter representado um cenário de economia 
política diferente que pode ter levado a preços de energia 
tecnicamente inadequados.

Também pode haver diferenças significativas em termos 
de senso de urgência para aumentar a eficiência energética 
que são impulsionadas por questões ambientais. Os países 
desenvolvidos, que concentram mais de 60 por cento do 
consumo total de energia, são ativos na eficiência energética 
e nas políticas renováveis como parte da garantia de sua 
segurança energética. De forma consistente, nesses países, 
a consciência ambiental parece ser uma preocupação 
pública relevante. No entanto, na ALC, o cenário parece ser 
diferente em dois aspectos. No agregado, a região possui a 
matriz elétrica mais limpa do mundo, principalmente devido 

à geração de energia hidrelétrica e, além disso, a participação 
renovável global está aumentando em muitos países devido à 
exploração crescente e economicamente viável de recursos não 
convencionais como a energia solar, vento e geotérmico.

As preferências ambientais podem ser heterogêneas. 
Do ponto de vista econômico das famílias, a sensibilidade 
individual aos fatores ambientais parece ser muito menos 
relevante nos países da ALC do que nos países ricos, talvez 
devido às necessidades econômicas mais urgentes da região. 
A população da ALC, e em geral as populações de economias 
emergentes em todo o mundo, tende a se preocupar menos 
com as questões ambientais.

Aproveitar o efeito rebote da eficiência energética exigirá 
a reotimização do modelo regulatório e de negócios dos 
mercados de energia. O progresso tecnológico relacionado 
à descentralização da produção de energia pode relaxar 
as restrições de preço e disponibilidade de energia limpa, 
reduzindo o custo financeiro e ambiental do uso de mais 
energia. Esta, mais uma vez, constituirá outra dimensão do 
desafio de estabelecer mecanismos de tarifação adequados, 
pois a incorporação da abordagem dita “consumidora” 
exigirá a reotimização do modelo regulatório e de negócio 
dos mercados de energia. No entanto, esses desafios também 
representam uma oportunidade, uma vez que a maioria dos 
mercados de energia da região hoje são disfuncionais, com 
muitas deficiências regulatórias.

As políticas de eficiência energética no setor residencial 
podem ser mais difíceis do que em outros setores. Os setores 
industrial e comercial, e até mesmo o setor de transportes, têm um 

incentivo claro e mecanismos de tomada de decisão para reduzir 
os insumos de energia para maximizar a receita líquida. No setor 
doméstico, fatores como restrições de crédito e assimetrias de 
informação podem ser mais pronunciados, reduzindo as taxas 
de aceitação de programas de eficiência energética ou a adoção 
de novos equipamentos de eficiência energética. Além disso, os 
indivíduos são suscetíveis a vieses comportamentais (por exemplo, 
percepção de informação e preço, aversão ao risco) que podem 
reduzir a adoção de ativos de eficiência energética.

Políticas de eficiência energética na América Latina e 

no Caribe

Independentemente dos ganhos potenciais da eficiência 
energética, os marcos normativos e institucionais gerais 
ainda são mais a exceção do que a regra na ALC (Tabela 
9.1). De acordo com a discussão anterior, a complexidade 
no desenvolvimento de políticas e programas de eficiência 
energética e as circunstâncias específicas de diferentes países 
da região podem explicar em certa medida esta situação. De 
fato, há grande interesse entre os formuladores de políticas em 
trabalhar com conservação e eficiência. No entanto, parece 
evidente que os países da ALC poderiam trabalhar mais 
arduamente no desenvolvimento de estruturas institucionais 
adequadas como base para aumentar a eficácia de políticas e 
programas específicos de eficiência energética.
Em 2017, de acordo com informações da Bloomberg Energy 
Finance (BNEF), apenas três dos 26 países da ALC tinham 
leis específicas sobre eficiência energética e apenas seis países 
tinham instituições com responsabilidades ad hoc. Em um 
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relatório de 2009, a Comissão Econômica para a América 
Latina e o Caribe (CEPAL) enfatizou essas limitações junto 
com muitas outras, como financiamento insuficiente e 
capacidade técnica para a implementação eficaz do programa. 
Atualmente, a perspectiva geral é que, com exceção de 
alguns países, as iniciativas de eficiência energética parecem 
estar isoladas e não totalmente integradas ao planejamento 
energético e aos mecanismos institucionais do setor. Em 
outras palavras, o progresso na institucionalização da eficiência 
energética parece ter sido lento na região na última década. 

Esta situação tende a afetar negativamente a 
sustentabilidade e replicabilidade de boas práticas e 
experiências, desperdiçando valiosas lições aprendidas e a 
capacidade gerada durante a implementação dessas iniciativas 
isoladas. Por exemplo, a Bolívia tem um Programa Nacional de 
Eficiência Energética implementado durante 2008 e 2011 para 
substituir lâmpadas incandescentes por lâmpadas fluorescentes 
(CFL).8 O programa obteve economia de energia reduzindo 
a demanda de pico, mas devido à ausência de regulamentação 
geral e padrões técnicos sobre padrões de eficiência energética, 
o programa não foi ampliado (BID 2018). 

Como forma de acompanhar e disseminar experiências 
e avanços no planejamento, políticas e regulamentações 
de eficiência energética, instituições internacionais como 
o Programa de Assistência à Gestão do Setor Energético 
(ESMAP) e a IEA desenvolveram uma plataforma para 
monitorar as diferentes iniciativas. Por meio de sua iniciativa 
SEforAll, ESMAP desenvolveu o índice de Indicadores 
Regulatórios para Energia Sustentável (RISE) (Figura 9.4), 
que inclui uma pontuação de eficiência energética composta 
pelas seguintes 12 dimensões: (1) existência de planejamento 
nacional de eficiência energética, (2) entidades de eficiência 

8. Criado por DS 29466 em 2008.

9. O imposto mexicano sobre o carbono é de US$ 3,50 por tonelada de emissões. No entanto, 

o gás natural tem classificação zero porque é considerado um combustível fóssil relativamente 

limpo e porque a classificação zero ajudou a impulsionar a aceitação política do imposto. 

Espera-se que a medida reduza as emissões anuais de carbono em 1,6 milhão de toneladas de 

gases de efeito estufa e gere quase US$ 1 bilhão em receita por ano.

energética, (3) informações fornecidas aos consumidores sobre 
o uso de eletricidade, (4) incentivos de eficiência energética de 
estruturas tarifárias de eletricidade, (5) incentivos e mandatos 
para grandes consumidores, ( 6) incentivos e mandatos no 
setor público, (7) incentivos e mandatos para concessionárias, 
(8) mecanismos de financiamento para eficiência energética, 
(9) padrões mínimos de eficiência energética, (10) sistemas de 
rotulagem energética, (11) códigos de construção de energia e 
(12) precificação de carbono. A pontuação é baseada em uma 
média simples dessas dimensões e, em sua última versão, cobre 
111 países, incluindo 13 da ALC.

Em termos desses indicadores, entre os 13 países da ALC 
examinados, o México tem o melhor desempenho, com 
pontuações acima mesmo da média dos países de alta renda 
da OECD. Também é interessante que, em 2015, o México 
era o único país da região com um imposto sobre o carbono.9 
No entanto, esta versão do índice RISE não inclui o Chile e 
o Uruguai, que nos últimos anos deram passos importantes 
para construir uma estrutura institucional e uma plataforma 
de financiamento para aumentar a eficiência energética no 
setor residencial.

Em contraste com o índice RISE, o IEA concentra-se em 
códigos e padrões obrigatórios. Estes representam requisitos 
técnicos mínimos de eficiência energética que se aplicam a 
produtos específicos, como iluminação e eletrodomésticos, 
veículos motorizados, edifícios ou setores (indústria). O Índice 
de Progresso da Política de Eficiência da IEA avalia a cobertura 
e a força desses códigos e padrões. “Cobertura” refere-se ao uso 

de energia por equipamentos aplicáveis que são cobertos por 
esses padrões. “Força” mede até que ponto os níveis de eficiência 
precisam ser melhorados. Por exemplo, se o uso máximo de 
energia do refrigerador era de 1000 quilowatts-hora (kWh) 
por ano em 2000, e uma nova política em 2010 baixou para 
750 kWh, a melhoria da resistência é de 25 por cento. Se o 
padrão foi reduzido novamente em 2015 para 600 kWh, a 
melhoria de resistência é de 20 por cento, com um aumento de 
resistência cumulativo de 40 por cento desde 2000.

Em 2016, a IEA relatou que 31,5% do uso global de 
energia foi coberto por códigos e padrões obrigatórios, o que 
representa um aumento de 17% desde 2005. No entanto, a 
cobertura varia amplamente de acordo com o uso final. A 
iluminação é o uso final com a maior cobertura (75 por cento). 
As lâmpadas não duram tanto quanto outros equipamentos 
de uso final, portanto, o estoque gira rapidamente e as taxas de 
cobertura aumentam rapidamente com a implementação de 
novas apólices. Além disso, a iluminação é responsável por uma 
pequena quantidade de uso de energia final global, com uma 
parcela da cobertura global de menos de 2 por cento.

Programas de eficiência energética em países selecionados 

da América Latina e do Caribe

Os programas de eficiência energética no setor residencial têm 
sido implementados principalmente, mas não inteiramente, 
pelos Ministérios da Energia sob diferentes estruturas. As leis 
de eficiência energética forneceram suporte regulatório geral 
para esses programas, mas há exemplos de sucesso em países 
com leis mais específicas, como o México. Esses programas 
visam acelerar a difusão da eficiência energética entre o público 
em geral. O objetivo geral de longo prazo é gerar economia de 
energia reduzindo a demanda e, ao mesmo tempo, reduzindo 
as emissões de gases de efeito estufa e outros poluentes 
associados à geração, transporte e distribuição de energia 
(BID 2015). Assim, tais programas atendem a múltiplos 
objetivos sociais, reduzem o consumo de energia e aumentam 

a acessibilidade energética. Eles também têm como objetivo 
reduzir a poluição doméstica causada por cozinhar, aquecer e 
iluminar com combustíveis tradicionais e de transição. 

A Tabela 9.2 descreve resumidamente os programas 
selecionados de eficiência energética implementados no setor 
residencial da ALC. A tabela não é um resumo completo 
dos programas e ferramentas de energia implementados na 
região, mas fornece uma visão geral de algumas das iniciativas 
mais conhecidas. De modo geral, os programas na região 
podem ser separados em programas de eficiência energética 
de padronização e rotulagem e intervenções subsidiadas com 
alto impacto social. Os programas de rotulagem buscam 
reduzir problemas de informações imperfeitas, fornecendo 
informações oportunas e estratégicas sobre ativos de energia, 
que são exibidas visualmente por meio de rótulos. Esses 
padrões de eficiência energética procuram reduzir o problema 
do agente principal, estabelecendo um mínimo de eficiência 
para o equipamento. Os padrões são aplicados aos mercados 
locais e argumenta-se que sem eles tais mercados poderiam 
atrair rapidamente equipamentos ineficientes em energia que 
não são aceitos em mercados vizinhos (BID 2015). Em outra 
frente, os programas de eficiência energética social enfocam 
os segmentos populacionais mais vulneráveis que enfrentam 
restrições econômicas para substituir aparelhos antigos ou 
ineficientes. São programas subsidiados que visam reduzir 
as restrições de crédito ou financiamento para adoção de 
eficiência energética. 

A mais comum dessas iniciativas é a implantação de 
padrões de eficiência energética, seguidos de programas que 
subsidiam a substituição de aparelhos elétricos antigos, como 
geladeiras, lâmpadas incandescentes ou fogões. Os programas 
de subsídio tendem a não continuar ao longo do tempo e são 
altamente dependentes da disponibilidade de recursos fiscais. 
Estabelecer esquemas de financiamento sustentáveis continua 
sendo um desafio, e poucos países têm fundos ou alocaram 
contas fiscais dedicadas a esses tipos de programas. Algumas 
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Figura 9.4: Pontuações de eficiência energética 
no Índice de Indicadores Regulatórios de 
Energia Sustentável (RISE) de 2015

Fonte: Elaborado pelos autores com base em informações do Índice RISE do Programa de Assistência à Gestão do Setor de Energia.

Observação: EE: eficiência energética; OECD: Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico.
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exceções são o México e o Uruguai, que estabeleceram fundos 
especializados para facilitar o financiamento em condições 
concessionais, embora se concentrem nas empresas. No Uruguai, 
o Fideicomiso Uruguayo de Ahorro y Eficiencia Energética foi 
criado em 2012 para regular o uso eficiente da energia, e seu 
financiamento foi estabelecido em 0,13 por cento das vendas 
das empresas de geração de energia no mercado interno.10 No 
setor residencial, o financiamento multilateral tem representado 
uma fonte importante para a implementação e escalonamento 

de tais programas. Ainda assim, o alcance de tais programas 
varia amplamente entre os países, e ainda há espaço significativo 
para analisar seu impacto e custo-benefício, a fim de melhorar o 
desenho do programa e replicar as boas práticas.

Desempenho de políticas e programas de eficiência 

energética

Poucas avaliações foram realizadas sobre o desempenho de 
programas e ferramentas de eficiência energética na ALC. 

Os programas são implementados na expectativa de que tenham 
efeitos importantes no consumo e na economia de energia. 
No entanto, a maioria das avaliações é ex ante e baseada em 
suposições de engenharia, limitando nossa compreensão de 
como o comportamento das pessoas pode mudar os benefícios 
esperados ou qual pode ser o custo-benefício ex post dos 
programas. Ainda assim, há algumas informações relevantes 
que falam dos resultados consideráveis e do potencial da 
eficiência energética. Por exemplo, no Equador, o programa de 

substituição de geladeiras substituiu mais de 28.000 geladeiras, 
estimando-se que tenham economizado cerca de 15.780 MWh 
por ano, o equivalente a US$ 17 milhões. 

Para fornecer uma visão geral do desempenho dos 
programas de eficiência energética, esta seção discute alguns 
estudos disponíveis para países da ALC. Em geral, estudos 
empíricos mostram que as políticas de eficiência energética 
podem ter efeitos significativos e duradouros na redução do 
consumo de energia, embora tais efeitos possam ser menores 
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País Programas Descrição

Argentina Programa de Rotulação
Entre 1999 e 2007, o programa estabeleceu padrões obrigatórios de incentivo à eficiência 
energética para geladeiras, lâmpadas incandescentes, lâmpadas e aparelhos de  
ar-condicionado. Em 2014, também incluiu máquinas de lavar e lâmpadas fluorescentes.

Brasil
Programa de Rotulação 
(Procel Selo)

Este programa foi lançado em 1993 e começou regulamentando os 
padrões de eficiência energética para refrigeradores e refrigeradores 
em 1995. Em 2016, abrangia 39 tipos de aparelhos.

Chile Construção Sustentável
Iniciado em 2012 pelo Ministério da Habitação e Desenvolvimento Urbano, o programa 
estabelece e implementa padrões de construção para redução do uso de energia.

Equador

Plano de Padronização 
e Rotulação

Desde 2010, o Ministério da Eletricidade e Energia Renovável vem 
estabelecendo gradualmente padrões de eficiência para lâmpadas 
economizadoras, geladeiras, ar-condicionado, bombas d’água, fogões de 
indução, aquecedores de água e televisores, entre outros itens.

Programa de Renovação de 
Equipamentos Ineficientes 
de Consumo de Energia

Desde 2012, esse programa tem trabalhado para substituir 
geladeiras ineficientes com mais de 10 anos.

Substituição de Lâmpadas 
por Energia Incandescente 

Esse programa teve início em 2008 com o objetivo de reduzir a demanda de energia 
elétrica nos horários de pico. Em 2008, foram substituídas 6 milhões de lâmpadas, 
com foco em residências com consumo inferior a 150 kWh/mês. Em 2010, foram 
substituídas 10 milhões de lâmpadas em outros setores como saúde, educação e 
serviços sociais, além de usuários residenciais com consumo de até 200 kWh/mês.

Projeto Piloto de 
Fogão de Indução

Iniciado em 2010, o programa visa substituir parcialmente os 
fogões a gás liquefeito de petróleo por fogões elétricos. Em 2014, 
aproximadamente 3.433 fogões de indução foram entregues.

Peru

Substituição de Lâmpadas 
Incandescentes 

Entre 2009 e 2010, o programa teve como objetivo substituir as lâmpadas 
incandescentes em residências com consumo inferior a 100 Kwh/mês. 
Nesse período, estima-se que 1,5 milhão de lâmpadas foram entregues.

Rotulagem de eficiência energética 
para equipamentos energéticos

Este programa foi estabelecido em 2017 para implementar a etiquetagem de 
eficiência energética para geladeiras, máquinas de lavar, aquecedores de água, 
ar-condicionado, holofotes e reatores para lâmpadas fluorescentes.

Programa de Cozinha Aprimorada
Este programa foi iniciado em 2009 para substituir fogões ineficientes 
a lenha e querosene por fogões melhorados, como fogões a gás. Em 
2015, foram entregues 144.424 fogões a lenha melhorados. 

Uruguai
Programas de Normalização e 
Rotulação de Eficiência Energética

Iniciado em 2006, o programa estabelece especificações de eficiência energética 
para lâmpadas fluorescentes compactas, aquecedores elétricos de água, 
aparelhos de refrigeração de uso doméstico e condicionadores de ar.

Fonte: Elaborado pelos autores com base em informações públicas de 2017.

Tabela 9.2: Programas selecionados de eficiência energética 
para o setor residencial na América Latina e no Caribe

do que as projeções ex ante. O comportamento parece 
desempenhar um papel central na explicação das diferenças 
entre os resultados esperados e reais, portanto, estudar o 
comportamento é relevante para melhorar o design e a eficácia 
dos programas de eficiência energética.

Políticas Públicas de Eficiência Energética e Consumo 
Residencial de Energia no México, 1984–2014 11

O México é um dos países mais dinâmicos da região 
em termos de eficiência energética. A Tabela 9.3 resume os 
programas de eficiência energética desde 1990, incluindo 
isolamento térmico de residências, incentivos tarifários de 
horário de verão (DST) e substituição de eletrodomésticos, 
entre outros. Este dinamismo nas políticas de eficiência 
energética responde a um crescimento exponencial da 
demanda residencial de eletricidade, que se explica em grande 
parte pelo número crescente de usuários, taxas crescentes de 
cobertura elétrica e aumento da posse de eletrodomésticos. 
As avaliações dessas medidas não são abrangentes. No entanto, 
de acordo com os estudos disponíveis, as duas políticas que 
parecem ter tido maior impacto são as medidas de DST e os 
padrões de energia. Para o período 1996-2014, as estimativas 
sobre a economia com os padrões de energia são de cerca de 
100.000 GWh, o equivalente a MX$ 300 bilhões. Para o 

mesmo período, a economia com as medidas de horário de 
verão é estimada em 21.807 GWh. Para dar uma dimensão 
dessas magnitudes, em 2016, o DST economizou 975 GWh 
de consumo de eletricidade, o que equivale à demanda anual 
de mais de 600.000 famílias mexicanas. Isso representa 
aproximadamente MX$ 1.542 milhões em termos econômicos.

Com base em uma análise de tendências, Buen, Hernández 
e Navarrete (2016) derivam a economia geral das políticas de 
eficiência energética no México. Eles estimam uma economia 
cumulativa entre 1996-2014 de cerca de 175.000 GWh, o que 
é equivalente a três vezes o consumo residencial de eletricidade 
do México em 2014. Isso representa uma economia de cerca 
de MX$ 175 bilhões que as famílias podem alocar para 
despesas ou investimentos alternativos. Dados os níveis de 
subsídios ao fornecimento de eletricidade no México, essas 
economias também se traduzem em MX$ 350 bilhões em 
alívio para o orçamento fiscal. Em termos de gases de efeito 
estufa, eles representam aproximadamente 82,5 milhões 
de toneladas de CO

2 equivalente de emissões evitadas.12 

A Figura 9.5 mostra os cenários com e sem políticas de 
eficiência energética, assumindo o consumo usual no caso 
da tendência simulada. Independentemente do crescimento 
populacional, do aumento do rendimento e da detenção de 
eletrodomésticos e da tendência de redução dos preços da 
eletricidade, verificou-se uma redução contínua do consumo 

11. Esta seção é baseada principalmente em Buen, Hernández e 

Navarrete (2016). A informação foi complementada com dados do 

Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE).

12. Supondo, respectivamente, uma tarifa de US$ 1/kWh, um subsídio de US $ 2/kWh e um 

coeficiente de emissão de 0,5 toneladas de CO2/MWh.

127



médio residencial, sugerindo que essas poupanças de energia se 
devem principalmente a intervenções de eficiência energética.

Uma contabilidade completa da eficácia e da análise de 
custo-benefício pode ser desafiadora. O custo de um MWh 
economizado raramente é comparado entre diferentes 
programas, e acompanhar as famílias ao longo do tempo 
para avaliar suas mudanças comportamentais no consumo 
de energia não é uma prática difundida na concepção e 
implementação de programas de eficiência energética. 
Uma exceção é o estudo de Davis, Fuch e Gertler (2014), 
que se concentram no programa de substituição em larga 
escala de antigos refrigeradores e condicionadores de ar por 
modelos de eficiência energética. Os autores descobriram 
que a substituição do refrigerador reduziu o consumo de 
eletricidade em 7 por cento, cerca de um quarto das estimativas 
de engenharia ex ante, enquanto a substituição do ar-
condicionado na verdade aumentou o consumo de eletricidade. 
Pelos cálculos dos autores, o programa era caro: o custo de 
redução do consumo de eletricidade era de US$ 0,30 por 
quilowatt-hora e o custo de redução das emissões de dióxido 
de carbono era de US$ 500 por tonelada. Argumentam que a 
diferença entre as suas estimativas e a avaliação ex ante reside 
no facto de a avaliação ex post incorporar o comportamento 
real das famílias, que pode ser consideravelmente diferente dos 
pressupostos ex ante em termos de incentivo à participação 
para determinados níveis de subsídios e consumo de energia. 

Rotulação de eficiência energética e racionamento de 
energia elétrica no Brasil
Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica 

(PROCEL) Selo

O Procel Selo engloba programas de rotulagem de eficiência 
energética, informação ao público, educação e parcerias 
com institutos e universidades voltadas para a difusão de 

equipamentos energeticamente eficientes. O PROCEL está 
fortemente focado no setor residencial, por meio de seu 
programa de etiquetagem Etiqueta Nacional de Conservação 

de Energia (ENCE), e ao longo dos anos tornou-se a principal 
fonte de economia de energia entre as diversas iniciativas 
implementadas pelo governo brasileiro.

A ENCE foi lançada em 1993 e começou regulando 
os padrões de eficiência energética para refrigeradores e 
refrigeradores em 1995. Em 2016, abrangia 39 categorias 
de aparelhos que incluem 3.722 modelos de equipamentos. 
Desde a sua implantação, estima-se que cerca de 42 milhões de 
unidades de equipamentos foram comercializadas no país no 
âmbito do PROCEL Selo. A utilização de equipamentos que 
atendam aos padrões de eficiência energética da organização 
ajudou a economizar 15 bilhões de KWh por ano, o 
equivalente a 15 milhões de toneladas de emissões de CO

2.
No geral, desde 1986, o PROCEL estima que ajudou a 

economizar cerca de 107 bilhões de KWh, com cerca de metade 
disso ocorrendo desde 2012, quando a maioria das categorias de 
energia já eram contabilizadas na rotulagem de energia regulada 
(Figura 9.6). Entre 2012–2016, o financiamento do PROCEL 
atingiu aproximadamente US$ 90 milhões.
Grande parte da economia de energia do PROCEL se 
deve ao seu programa de rotulagem, sugerindo a eficácia no 
fornecimento de informações e incentivando os consumidores 
a adotar equipamentos mais eficientes. É importante observar 
que a ENCE não fornece subsídios aos clientes. Em vez 
disso, a maior parte dos recursos do programa é alocada para 
financiar pesquisas e disseminação. Isso envolve parcerias 
com universidades e laboratórios para avaliar e estabelecer os 
aspectos técnicos dos requisitos de eficiência energética que são 
impostos. Como resultado do seu sucesso, a ENCE insere-se 
no Plano Nacional de Eficiência Energética no que diz respeito 

Programa Escopo

FIPATERM: Isolamento térmico de 
propriedades

Desde 1990, mais de 100.000 propriedades foram reformadas, principalmente em 
Mexicali, BC.

Ilumex: Troca de lâmpadas incandescentes 
por fluorescentes compactas

Entre 1993 e 1996, mais de 2,3 milhões de lâmpadas foram trocadas em Guadalajara e 
Monterrey.

Horário de verão: Avançar os relógios uma 
hora no verão

Desde 1996, o DST foi implementado em 33 municípios na fronteira norte 
(exceto Sonora).

Fideicomiso para el Ahorro de Energía 
Eléctrica (FIDE): Substituição de lâmpadas 
incandescentes por fluorescentes compactas

Entre 1996 e 2006, mais de 10 milhões de lâmpadas foram trocadas nas áreas 
operacionais da Comisión Federal de Electricidad.

Regulamentações obrigatórias de 
desempenho de energia para equipamentos 
elétricos usados em residências

Em 1996, 10 regulamentos entraram em vigor para refrigeração, iluminação, ar-
condicionado, bombeamento de água, lavagem de roupas e equipamentos de reserva.

Taxa Doméstica de Alto Consumo: 
Tarifa sem subsídio aos usuários do 
setor residencial

Entrou em vigor em 2002 e se aplica a mais de meio milhão de usuários domésticos em 
todo o país.

Green Mortgage: Financiamento para 
medidas de economia de energia em 
novas moradias

Implementado em 2008, o programa emprega medidas como lâmpadas fluorescentes 
compactas e isolamento térmico de áreas de propriedades.

Luz Sustentável: Troca de lâmpadas 
incandescentes por fluorescentes compactas

Entre 2011 e 2012, cerca de 46 milhões de lâmpadas fluorescentes compactas foram 
distribuídas em todo o país.

Programa de Substituição de 
Eletrodomésticos: Mudança de geladeiras 
e equipamentos de ar-condicionado

Entre 2009 e 2012, cerca de 1,9 milhão de unidades de equipamentos, principalmente 
geladeiras, foram trocadas em todo o país.

Tabela 9.3: Cronograma das políticas de  
eficiência energética no setor residencial mexicano

Fonte: Buen, Hernández e Navarrete (2016).
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O país vem implementando 
programas desde 1990,  
incluindo isolamento térmico  
de residências, incentivos  
tarifários para o horário de  
verão e subsídios 
para substituição de 
eletrodomésticos.

O México é 
o “garoto 
propaganda” 
da eficiência 
energética.
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Figura 9.5: México: Simulação com e sem 
políticas de eficiência energética

Figura 9.6: Brasil: Economia cumulativa de 
energia por ano do Programa Nacional de 
Conservação de Energia Elétrica (PROCEL) 

Fonte: Buen, Hernández e Navarrete (2016). Observação: As categorias no eixo x do painel A indicam anos (por exemplo, < 5 menos de 5 anos). Fonte: Eletrobras (2017) 
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ao estabelecimento de rótulos mínimos de eficiência energética 
e metas de poupança até 2030.13 

Choques de escassez de energia, políticas de racionamento 

e formação de hábitos no Brasil14

Outro programa que parece ter tido um impacto substancial 
no consumo de energia das famílias tem origem em uma 
resposta política a um choque de escassez de energia no 
Brasil. Historicamente, o Brasil depende da hidroeletricidade. 

Em 2017, cerca de 70 por cento da eletricidade era fornecida 
por fontes hídricas, o que por sua vez pode representar uma 
vulnerabilidade significativa às secas. Foi o que aconteceu 
em 2001, quando o país passou por uma grande crise 
energética como resultado de uma forte seca que reduziu os 
níveis de água nos reservatórios, reduzindo drasticamente 
a geração de eletricidade em algumas regiões. Para evitar 
apagões generalizados, o governo implementou um programa 
temporário de economia de eletricidade entre junho de 2001 e 

fevereiro de 2002 com o objetivo de reduzir o uso residencial 
de eletricidade em 20%. Os clientes residenciais receberam 
cotas individuais e uma série de incentivos para consumir 
abaixo de sua cota.

Costa e Gerard (2018) estudam os efeitos desse evento 
em longo prazo. Usando dados administrativos detalhados 
no nível da concessionária, eles descobriram que essa política 
levou a uma grande queda no consumo de eletricidade de curto 
prazo de cerca de 23% (mais do que o inicialmente previsto). 

13. O Plano Nacional de Eficiência Energética foi instituído em 2001 pela Lei 10.295 e 

foi atualizado em 2016 pela Lei 13.280. Outros programas implementados no PROCEL 

são: Procel Educação, Procel Infor, Procel Edificações, Procel Prédios Públicos (EEP), 

Procel Gestão Energética Municipal (GEM); Procel Indústria, Procel Iluminação Pública e 

Sinalização Semafórica Eficientes (Reluz) e Procel Saneamento Ambiental (Sanear). 14. Esta seção é baseada em Costa e Gerard (2018).
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Os níveis de consumo de energia recuperaram parcialmente 
após o fim da apólice, mas os níveis de economia ainda 
relevantes de cerca de 11% continuaram no longo prazo. A 
Figura 9.7 mostra o efeito de curto prazo da implementação da 
política e os efeitos de longo prazo até 2014. O fato de a região 
onde a política foi implementada ter reduzido seus níveis de 
consumo de energia por mais de uma década após o término 
do racionamento sugere que essa experiência afetou os hábitos 
de consumo de energia de forma substantiva.

 Os autores investigam ainda mais os canais por trás dessa 
mudança de hábito e descobrem que a maioria deles está 
associada a uma mudança na conservação e no uso de eletricidade 
e, em menor medida, à substituição por aparelhos mais eficientes. 
Por exemplo, as famílias parecem reagir à política reduzindo o 
tempo de uso de aparelhos elétricos, como iluminação e chuveiros 
elétricos. A substituição de aparelhos parece ter ocorrido 
principalmente em equipamentos de baixo custo, como a troca 
de lâmpadas incandescentes por fluorescentes.

O estudo de Costa e Gerard (2018) fornece insights 
importantes. Do ponto de vista comportamental, lança luz 
sobre a relevância da contabilização da formação de hábitos 
na avaliação do custo social das políticas corretivas de longo 
prazo. Também sugere que moldar os padrões de consumo em 
um estágio inicial de desenvolvimento pode ajudar a atenuar a 
pressão do crescimento da demanda de energia nos países em 
desenvolvimento.

Medidas de horário de verão: meta-análise e aplicativos 

para Argentina e Chile

Um tipo mais genérico de política de economia de energia é o 
programa Daylight Saving Time, que consiste na substituição 
da iluminação artificial pela natural durante os períodos 
de atividades humanas típicas – ou seja, aproveitando ao 
máximo a dotação de luz natural. É implementado mudando 
os relógios para a frente (por exemplo, uma hora) de acordo 
com a mudança de estação quando o sol aparece cedo, de 

modo a aproveitar este tempo extra de luz natural em vez 
de usar luz artificial. Praticamente sem custo fiscal, o DST é 
uma das ferramentas de conservação de energia mais antigas 
e difundidas do mundo. As primeiras aplicações datam da 
Primeira e Segunda Guerra Mundial na Alemanha e nos 
Estados Unidos, e o uso do DST perdurou durante épocas 
de crise energética, como a década de 1970. Hoje, o horário 
de verão é observado em mais de 70 países em todo o mundo 
(Figura 9.8) (Downing 2005; Kellogg e Wolff 2008).

Conforme relatado por Kellogg e Wolff (2008), a literatura 
anterior estima o efeito do DST na economia total da demanda 
de eletricidade entre 0,6 e 3,5 por cento, com 1 por cento sendo 
a estimativa de economia mais amplamente citada. Esses estudos, 
no entanto, incluem simulações ou análises realizadas há mais de 
30 anos. Mais recentemente, o efeito do DST foi amplamente 
questionado. Em uma meta-análise de 162 estimativas para 44 
estudos, Havranek, Herman e Irsova (2018) encontraram uma 
pequena economia média de energia de cerca de 0,34% durante 
os dias em que o DST se aplica. Uma razão relevante pela qual o 
efeito do DST é baixo (ou diminuiu desde o cálculo anterior), é 
que a iluminação hoje não é mais a atividade mais intensiva em 
energia, e a crescente adoção de aquecimento e ar-condicionado, 
entre outras tecnologias, parece alteraram os padrões intradiários 
de consumo de eletricidade (Kellogg e Wolff 2008). Nesse 
sentido, os estudos mais recentes tendem a não encontrar nenhum 
efeito do DST. Com base em Havranek, Herman e Irsova (2018), 
a Figura 9.9 apresenta as estimativas pontuais do efeito médio 
do DST de 45 estudos. Mostra efeitos mistos e principalmente 
pequenos e, em geral, resultados altamente heterogêneos.

Figura 9.7: Brasil: O Impacto do Programa Temporário de 
Economia de Energia no Uso Residencial de Eletricidade

Fonte: Costa e Gerard (2018).
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Figura 9.8: Horário de 
verão por país, 2017

Fonte: Banco de dados do programa 

de economia de dias (data.iana.org). 
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Figura 9.9: Efeitos estimados do 
horário de verão (DST)

Fontes: Havranek, Herman e Irsova (2018). A figura também contém estimativas de Hancevic e Margulis (2017).

Observação: O eixo Y apresenta o impacto estimado expresso como porcentagem da demanda de eletricidade.
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Na ALC, as medidas de horário de verão são aplicadas na 
Argentina e no Chile. A Tabela 9.4 mostra a metodologia 
e as estimativas dos estudos nesses países. Na Argentina, o 
efeito médio não é claro, variando de -0,6 a +0,4 por cento, 
na verdade aumentando o consumo. No Chile, o efeito 
médio é negativo entre -2 e -3 por cento. Em ambos os casos, 
entretanto, as estimativas durante o pico de demanda sugerem 
que o horário de verão reduz o consumo de pico em pelo 
menos -2,4% na Argentina e -4,4% no Chile. Esses são efeitos 
consideráveis para os horários de pico e fornecem uma visão 
interessante sobre o potencial do DST para influenciar o 
consumo de carga intradiária das famílias.

Os resultados para os países da ALC estão de acordo com 
a literatura. Curiosamente, os estudos que encontram maiores 
efeitos do horário de verão são aqueles em que suposições mais 
fortes são feitas em relação ao comportamento intradiário 
do consumo de energia. Em contraste, estudos com maior 
granularidade de dados tendem a não encontrar nenhum 
efeito, ou até mesmo um aumento, no consumo geral de 
eletricidade, mas uma redução durante os horários de pico. 
Parece que a forma como o comportamento dos usuários 
responde à mudança na luz natural desempenha um papel 
fundamental. Por exemplo, Sexton e Beatty (2014) encontram 
evidências modestas de mudanças comportamentais 
significativas que ocorrem como resultado do DST. No 
entanto, eles sugerem que o turno do horário de verão faz com 
que os indivíduos se levantem mais cedo e passem o tempo 
adicional em casa, o que, por sua vez, pode implicar em maior 
uso de ar-condicionado ou outros aparelhos. Esta realocação 
de tempo de tarefas domésticas não foi prevista por estudos 

de simulação e fornece insights sobre as discrepâncias entre a 
economia de energia prevista e a economia realizada.

Melhores políticas de eficiência energética 

Este capítulo discutiu vários casos de políticas de eficiência 
energética e seu impacto nos padrões de consumo de energia, 
a fim de construir uma base de evidências para o desenho de 
políticas de eficiência energética eficazes no contexto da ALC. 

Políticas e programas de eficiência energética precisam 
de apoio institucional e financeiro de longo prazo. A 
superação das barreiras à difusão da eficiência energética 
no setor residencial pode exigir um compromisso político 
para capacitar a implementação de iniciativas de eficiência 
energética. Esta plataforma institucional facilita o aprender 
fazendo, o que permite que as economias em desenvolvimento 
escalem experiências anteriores e em andamento. 

 r O projeto de intervenções de eficiência energética precisa 
incorporar dimensões comportamentais das respostas dos 
consumidores à política. A economia de energia estimada 
precisa ser corrigida para fatores comportamentais, a fim 
de avaliar adequadamente o custo-benefício dos programas 
de eficiência energética. As dimensões inter-relacionadas a 
serem consideradas incluem a participação em programas 
de eficiência energética, subsídios de tamanho ideal e 
formas de distribuí-los. Por exemplo, a participação da 
família é principalmente incentivada por meio de subsídios; 
no entanto, pode haver maneiras menos dispendiosas de 
incentivar a participação, incluindo “empurrões” (ou seja, 
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para reduzir problemas de desatenção ou como ferramentas 
de persuasão moral), linhas de financiamento específicas 
ou garantias para beneficiários-alvo.15 Mesmo que os 
subsídios sejam necessários, experiências anteriores mostram 
a necessidade de avaliar seu valor ideal para atingir níveis 
de participação com boa relação custo-benefício. Para o 
México, Davis et al. (2014) mostram que a maioria das 
famílias teria participado com valores de subsídio muito 
mais baixos. Para projetar programas melhores, essas 
dimensões, juntamente com uma análise de possíveis desvios 
das avaliações iniciais (ou seja, análises ex ante, estimativas 
de engenharia), precisam ser avaliadas por meio de pilotos e 
avaliações ex-post.

Políticas com componentes comportamentais bem definidos 
podem ser menos onerosas, embora tenham um efeito 
significativo e persistente no consumo de energia. Essas políticas 
incluem rotulagem e padrões de eficiência energética. Além 
disso, as políticas de horário de verão parecem funcionar para 
reduzir a demanda de pico. Incentivar a conservação também 
demonstrou ter efeitos consideráveis e duradouros, como mostra 
a experiência de racionamento de energia no Brasil. 

 r Informações sobre preços e tarifas de energia 
transparentes podem ajudar a facilitar um caminho 
de consumo eficiente de energia. Por exemplo, Ito, Ida e 
Tanaka (2018) mostram que os incentivos econômicos 
(preço) produzem reduções substanciais e persistentes no 
consumo de eletricidade entre 14 e 17 por cento. Esses 
incentivos de preço por si só geram uma mudança nos 
hábitos relacionados à conservação de energia dentro 
da casa. No entanto, para que essas mudanças sejam 
eficazes, é fundamental fornecer informações adequadas 
aos consumidores e garantir que tais informações 
sejam compreendidas. 

 r Facilitar o acesso a combustíveis modernos aumenta a 
eficiência energética. A lenha é um combustível ineficiente e 
altamente poluente que prejudica principalmente as famílias 
de baixa renda. Depender de combustíveis tradicionais leva 
a um consumo de energia maior, mas de qualidade inferior, 
em economias menos desenvolvidas. Além disso, no caso 
da Argentina, Hancevic e Navajas (2015) concluem que o 
acesso ao gás natural está associado a um maior consumo de 
eletricidade, principalmente devido ao uso da eletricidade 
como combustível ineficiente para aquecimento. Portanto, 
a universalização do acesso às modernas fontes de energia 
representa não apenas uma questão de equidade e justiça 
social, mas também uma política de fomento ao uso 
eficiente da energia no setor residencial.

15. Por exemplo, Palmer e Walls (2015) mostram que a desatenção pode ser um fator importante 

por trás da adoção de auditorias de baixa energia na Califórnia. Eles argumentam que os custos 

operacionais de energia associados a bens duráveis, como veículos e eletrodomésticos principais, 

podem ser difíceis de observar e compreender totalmente. Como resultado, um consumidor pode se 

concentrar menos nos custos futuros de energia e mais em outras características mais salientes, como 

o custo atual. Essa situação/viés comportamental é mais provável em segmentos de baixa renda.

Estudo Método Efeito no consumo  
de eletricidade País

Hancevic e 
Margulis (2017)

Experiência natural e  
diferenças duplas

+0,4 a -0,6 por cento (geral)
-2,4 por cento-2,9 por cento  
(pico de demanda)

Argentina

Verdejo et al. 
(2016) Dupla diferença

-2 por cento a -3,18 por cento (geral)
-4,4 por cento a -7,76 por cento  
(pico de demanda)

Chile

Tabela 9.4: Efeito do horário de verão na 
Argentina e no Chile

Fonte: Preparado pelos autores.
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O programa de rotulagem 
do governo brasileiro, 
Etiqueta Nacional de 
Conservação de Energia, 
tornou-se a principal 
fonte de economia  
de energia.
Isso ajudou a 
economizar 
15 bilhões de 
KWh por ano

o que  
equivale a  
15 milhões de 
toneladas  
de emissões de CO

2
.
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CONCLUSÃO



E
ste livro oferece uma contribuição valiosa para o 
debate sobre a distribuição das despesas com energia 
na América Latina e o Caribe (ALC), examinando 
a evolução do consumo de energia, o impacto dos 

subsídios e os vetores do consumo de energia na distribuição 
de renda da população. Na ALC, a demanda doméstica 
desempenha um papel fundamental na definição do consumo 
agregado de energia. O consumo doméstico de eletricidade e 
gás mais do que triplicou desde 1971, ultrapassando os setores 
de alto consumo de energia, como transporte e indústria. 
Portanto, a formulação de políticas de energia pelos governos 
deve levar em consideração as preocupações com a acessibilidade 
do setor residencial. Compreender como ocorrem o consumo 
e as despesas de energia das famílias é essencial para projetar 
e implementar com eficácia a política energética. No entanto, 
as famílias diferem em seus padrões de consumo ao longo do 
tempo, geografia e níveis de renda. Um dos muitos objetivos 
deste livro foi verificar e informar essas diferenças usando dados 
de diferentes pesquisas domiciliares nacionais para avaliar como 
as despesas com energia mudam seus padrões de consumo. 

As famílias de baixa renda concentram seus gastos de 
energia em combustíveis domésticos e de aquecimento. 
Por outro lado, os cidadãos ricos tendem a gastar mais 
em transporte. No geral, 20% da população da ALC com 
a renda mais alta responde por mais de 40% do gasto 
total com energia. Em contraste, os 20% mais pobres da 
população respondem por cerca de 8% do gasto total de 
energia. Além disso, as famílias de baixa renda permaneceram 
dependentes de combustíveis de transição, já que as famílias 
de renda mais alta deixaram de usar combustíveis mais sujos 
e passaram a usar combustíveis mais eficientes e menos 
poluentes, como gás natural liquefeito e eletricidade. 

Observando os determinantes do gasto energético 
domiciliar, os resultados mostram que as características 
domiciliares desempenham um papel significativo e que 
sua influência é a esperada. Condicional a um conjunto de 
covariáveis, a relação entre a parcela do gasto de energia e a 
receita é considerada linear. A maior sensibilidade à variação de 
renda é para combustíveis de transporte, seguido por eletricidade 
e gás doméstico. Ao dividir as despesas por uso de consumo final, 
verifica-se que os preços dos combustíveis para transporte têm 
um impacto particularmente grande no orçamento doméstico. 
Um aumento de 10% nos preços da gasolina impactaria as 
despesas dos consumidores de alta renda em 0,44% e as dos 

consumidores de baixa renda em apenas 0,1%. A localização 
parece ser outro determinante importante do gasto energético 
doméstico. No geral, as famílias urbanas tendem a gastar mais 
de seus orçamentos em energia do que suas contrapartes rurais. 
Este resultado parece decorrer principalmente da despesa 
com eletricidade, enquanto a associação com o gás doméstico 
é bastante pequena e menos clara. As famílias que vivem em 
áreas urbanas gastam 1,5 por cento menos em gás doméstico 
do que as famílias em áreas rurais. Finalmente, a análise 
conclui que a posse de eletrodomésticos, como geladeiras, 
computadores e televisores, está fortemente correlacionada 
com despesas mais altas com eletricidade e com a participação 
da eletricidade no orçamento doméstico. Ter uma geladeira, 
computador ou televisão leva a incrementos percentuais no 
gasto de energia (e ações) de cerca de 30,8 (80,6), 13,8 (0,41) 
e 11,3 (0,31) por cento, respectivamente. Embora as despesas 
com energia aumentem com a renda, os resultados mostram 
que há uma grande diminuição no peso do orçamento à medida 
que as famílias se tornam mais ricas. Embora as famílias mais 
pobres gastem menos em energia em termos absolutos, essa 
despesa ainda consiste em uma grande parte de sua renda, 
destacando a importância da questão da acessibilidade.

Esses padrões de consumo se entrelaçam com a elasticidade 
da demanda de diferentes escalões da distribuição de renda. Os 
grupos de alta e baixa renda apresentam níveis de elasticidade 
mais baixos do que seus pares de renda média em termos de 
consumo de energia, causando uma curva em forma de U 
invertida. Esta curva de elasticidade está provavelmente ligada 
ao limite mínimo de eletricidade consumida por aqueles na 
extremidade inferior da escala, para a qual níveis de consumo 
normais sustentam atividades de consumo fundamentais. 
Os que estão no topo, por outro lado, enfrentam um impacto 
relativo menor em suas despesas. Isso implica que a redução 
do consumo faz pouca diferença no orçamento familiar. 

Do ponto de vista das famílias, em alguns países as despesas 
com energia constituem a segunda maior despesa à qual as 
famílias dedicam sua renda depois da alimentação, chegando a 
8,9% para famílias de baixa renda e 7,7% para as de alta renda. 
No entanto, as diferenças absolutas na região são consideráveis, 
com a média das famílias bolivianas gastando em média apenas 
US$ 330 por ano em energia e a média das famílias das Bahamas 
gastando em média US$ 5.500 por ano. No geral, em média, 
uma família de baixa renda na ALC gasta US$ 400 anualmente 
em energia, enquanto a família do quintil superior da ALC 

gasta quase cinco vezes mais (cerca de US$ 1.900 por ano). 
Os níveis diferenciais de consumo pintam realidades energéticas 
totalmente distintas para famílias em diferentes quintis de 
renda, o que significa que a formulação e implementação de 
políticas precisam levar essa diferença em consideração. 

O custo do consumo de energia pode ter um impacto 
considerável nas famílias de baixa renda, de modo que as 
decisões de política energética podem ter efeitos redistributivos 
significativos e, portanto, restringir o acesso a serviços de 
energia de qualidade. Mudanças de preços para tarifas de 
energia e eletricidade, bem como regimes tributários sobre 
serviços de energia, devem ser cuidadosamente planejados 
para promover acessibilidade e maior equidade. Algumas 
oportunidades para melhorar a acessibilidade dependem de 
projetos de subsídios mais equitativos. Dependendo da estrutura 
tributária dos países, esses impostos sobre serviços de energia 
podem gerar regressividade e, portanto, devem ser evitados.

O redesenho de subsídios e impostos é importante, mas sua 
implementação está sujeita a elementos de economia política e 
preferências de implementação que priorizam a comunicação 
com a população em geral e, particularmente, com os grupos 
afetados. Para implementar um ajuste tarifário com sucesso, 
é essencial que os agentes da economia e, principalmente, 
o público em geral entendam e aceitem a política. Caso 
contrário, podem surgir algumas perturbações políticas.

Uma das práticas dispendiosas usadas por alguns 
países da região é implementar subsídios generalizados em 
mecanismos de preços para mitigar a variação e o impacto 
que os preços da energia têm sobre a subsistência dos 
consumidores. Os esquemas de preços são heterogêneos 
na ALC. Os países da região costumam ter subsídios e 
transferências que mantêm o funcionamento do sistema, 
uma vez que a estrutura de preços sozinha não chega ao 
ponto de recuperação dos custos das concessionárias. Esses 
subsídios tendem a crescer muito em termos de custos e 
sobrecarregar os orçamentos nacionais, ao mesmo tempo 
que concedem benefícios de subsídios relativamente maiores 
para os segmentos mais ricos da população. Este livro 
sugeriu várias alternativas para esta circunstância restritiva, 
incluindo o alinhamento de regulamentos, empregando 
geração distribuída, aplicando preços em bloco com base 
técnica para eletricidade e usando esquemas de alívio 
de preço progressivos bem direcionados para reduzir os 
custos e efeitos regressivos de subsídios generalizados. 

A eficiência energética é considerada a forma mais eficaz e 
menos onerosa de atender à demanda de energia. Certamente, 
na medida em que a eficiência energética reduz o consumo 
doméstico de energia, ela, por sua vez, impactará os gastos com 
energia, aumentando a acessibilidade dos serviços de energia. Ao 
mesmo tempo, a eficiência energética pode afetar a configuração 
do portfólio de energia. À medida que as famílias mudam para 
transportadores de energia mais eficientes, os programas de 
eficiência energética reduzem a carga econômica do custo da 
energia na renda mensal das famílias. Do ponto de vista do 
país, essas políticas podem ajudar a conter o crescimento geral 
do consumo de energia e reduzir a necessidade de os governos 
investirem na expansão da capacidade de geração, o que é caro. 

 Em países da ALC, como Brasil, Chile, México e Equador, 
os governos conseguiram economizar no consumo de energia por 
meio da implementação bem-sucedida de programas de eficiência 
energética com base na padronização dos processos de construção, 
etiquetagem de refrigeradores e substituição de lâmpadas 
incandescentes. Como resultado, o Equador obteve uma economia 
de 15.782 MW por ano, ou cerca de US$ 17 milhões; Estima-se 
que o México evitou 82,5 milhões de toneladas de emissões de 
CO2 enquanto economizou MX$ 175 milhões; e o Brasil evitou 
15 milhões de toneladas de emissões de CO2 estabelecendo um 
programa de conservação de energia de longo prazo. Assim, a 
eficiência energética é uma das abordagens mais eficazes para 
reduzir a demanda de energia enquanto mantém o mesmo nível de 
bem-estar, serviços e produtos fornecidos pelo sistema de energia.

Em suma, este livro descreveu uma série de descobertas 
mostrando a maneira como a energia é consumida e 
caracterizando o consumo e o gasto de energia nas famílias 
da ALC. Essas descobertas têm implicações na formulação de 
políticas, porque sempre que um subsídio ou preço de energia 
é decidido, a forma como a energia é consumida é, de fato, um 
fator que precisa ser levado em consideração. O livro inclui uma 
visão geral da composição do consumo de energia residencial para 
o período entre 1971 e 2013. As descobertas apresentadas neste 
livro permitirão aos formuladores de políticas formular melhores 
esquemas de subsídios e oferecer preços de alívio às famílias que 
mais precisam. Paralelamente, a análise mostra que esse esforço 
seria bem complementado pela implantação de políticas e 
programas de eficiência energética que contornassem a tendência 
de aumento do consumo de energia. Dessa forma, o crescimento 
no consumo de energia responderá a necessidades produtivas 
mais elevadas, ao invés de ineficiências nos sistemas de energia. 
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Anexo 1: 
Dados de pesquisas 
domiciliares nacionais

Nos Capítulos 4-6, a principal unidade de observação é o 
domicílio e usa uma coleção transversal de 19 pesquisas 
domiciliares representativas nacionais com informações sobre 
gastos de energia. Embora essas pesquisas sejam geralmente 
implementadas e elaboradas de acordo com padrões 
semelhantes, seu nível de cobertura – em termos de itens de 
despesas – e desagregação – em termos de subcategorias – varia 
de país para país. Portanto, das 19 pesquisas com informações 
sobre gastos com energia, 17 desagregaram informações sobre 
combustíveis domésticos e também informações sobre gastos 
gerais das famílias com combustíveis para transporte. Destes, 
12 pesquisas fornecem despesas por tipo de combustível para 
transporte privado. A Tabela A1 detalha os levantamentos 
usados e as informações disponíveis por componente de energia.

É relevante apontar que a maioria desses estudos não 
contém informações sobre as quantidades de consumo de 
energia ou sobre os preços pagos pelas famílias. Em nossa 
amostra, dois países da ALC apresentam informações sobre o 
consumo de energia (quantidades): Argentina e Guatemala. 
Além disso, pesquisas nacionais ou agências regulatórias 
geralmente não contabilizam preços de energia com 
desagregação suficiente para permitir o cálculo do consumo no 
nível familiar. Isso representa uma limitação séria em termos 
de estimativa da demanda de energia ou elasticidades de preço. 
Por exemplo, os resultados da imputação de preços médios 
mostrariam uma relação mais fraca entre consumo e despesas 
para grandes áreas geográficas, onde variações significativas de 
preços tendem a ocorrer.

Todas as despesas são expressas em dólares norte-
americanos e ajustadas pela paridade do poder de compra 
($USPPP), usando as taxas de câmbio fornecidas no banco de 
dados dos Indicadores de Desenvolvimento Mundial: taxa de 
câmbio média oficial e fator de conversão PPP para consumo 
privado. Como diferentes produtos ou serviços têm diferentes 
periodicidade de compra, os dados foram multiplicados pelo 
fator correspondente para expressar as despesas em termos 
anuais (ou seja, o valor mensal seria multiplicado por 12).

Os dados de despesas registrados podem ser falsos devido a 
erros de reserva, não resposta de item, entre outros problemas. 
Para reduzir esse problema, uma prática comum é a limpeza 
de outliers e situações improváveis. A identificação de valores 
discrepantes pode ser um desafio, especialmente no caso de 
valores discrepantes de fundo porque é difícil definir o nível 
mínimo de consumo por commodity. Portanto, o conjunto de 
dados só foi limpo para as maiores discrepâncias cortando-se os 
valores – de renda familiar per capita, gasto familiar per capita 
e participação de energia – acima do percentil 99, dentro de 
cada país 1. Além disso, as famílias sem informações registradas 
sobre renda, despesa ou gasto de energia foram excluídas da 
amostra. As famílias com gasto de energia maior do que a 
renda, ou apenas contabilizando gastos com combustíveis para 
transporte – mas não gastos com combustíveis domésticos – 
também foram descartadas.

1. No caso das Bahamas, devido à distribuição distorcida acentuadamente para a direita, os 

dados foram cortados para valores superiores a 90%.

Como as pesquisas nacionais estão disponíveis para 
diferentes anos, todos os valores foram extrapolados para 2014 
com base na mudança na despesa de consumo final per capita 
(y) das famílias atuais. Por exemplo, na República Dominicana, 
onde a última pesquisa disponível é de 2007, todos os 
valores foram multiplicados pelo fator y

,14
 / y

,07
. Esse ajuste é 

responsável tanto pela inflação quanto pelo crescimento real 
do consumo das famílias. Os dados sobre o consumo final 
das famílias são obtidos na base de dados dos Indicadores de 
Desenvolvimento Mundial. Essa extrapolação afeta apenas o 
valor absoluto da despesa, não a estrutura da despesa. 

O mesmo procedimento foi seguido para os pesos 
amostrais da população. Esses fatores são fornecidos pelas 
agências nacionais de estatística em cada pesquisa e (para 
os anos anteriores a 2014) ajustados para contabilizar o 
crescimento da população urbana e rural. 

A harmonização das rubricas de receita e despesa 
segue de perto a classificação do Programa de Comparação 
Internacional (IPC), que é amplamente usada em pesquisas 
domiciliares nacionais. Esta classificação permite uma visão 
completa da estrutura do orçamento familiar por itens de 
despesas relevantes. No caso das commodities energéticas, 
pode distinguir entre a energia utilizada na habitação e o 
combustível utilizado nos veículos particulares (combustível 
para transportes). O primeiro inclui despesas associadas, 
como compra e instalação de medidores, leitura de medidores, 
contêineres de armazenamento e despesas pendentes. Em 
alguns casos, não foi possível separar as despesas por produto 

ou mesmo por categoria. É o caso da Bolívia, Colômbia, 
Honduras, Jamaica e Nicarágua, que apresentam informações 
que agregam todos os combustíveis para transporte em uma 
categoria. Barbados não apresenta informações sobre gastos 
com combustível para transporte.
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Países Nome da pesquisa Ano Componentes de energia

Eletricidade Gás Outros Transporte

Argentina Encuesta Nacional de Gasto de Hogares (apenas urbana) 2012/2013 S S S S

Bahamas Bahamas Household Expenditure Survey (apenas urbana) 2013 S S S S

Bolívia Encuesta de Hogares 2013 S S S S

Brasil Pesquisa de Orçamentos Familiares 2008/2009 S S S S

Barbados Pesquisa de Condições de Vida (apenas urbana) 2010 S S N N

Chile Encuesta Nacional de Presupuestos Familiares (apenas urbana) 2011/2012 S S S S

Colômbia Encuesta Nacional de Calidad de Vida 2014 S S S S

Costa Rica Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos 2013 S S S S

Rep. Dominicana Encuesta Nacional de Ingresos e Gastos de los Hogares 2007 S S S S

Equador Encuesta Nacional de Ingresos e Gastos de los Hogares Urbanos y Rurales 2011/2012 S S S S

El Salvador Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2013 S S S N

Guatemala Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos Familiares 2009/2010 S S S S

Honduras Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2004 S S S S

Jamaica Jamaica Survey of Living Conditions 2012 S S S S

México Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto de los Hogares 2014 S S S S

Nicarágua Encuesta Nacional de Hogares sobre Medición de Nivel de Vida 2014 S S S S

Panamá Encuesta de Ingresos e Gastos de los Hogares (apenas urbano) 2007 S S S N

Paraguai Encuesta de Ingresos e Gastos y de Condiciones de Vida 2011/2012 S S S S

Peru Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza 2014 S S S S

Uruguai Encuesta Nacional de Gastos e Ingresos de los Hogares 2005/2006 S S S S

Table A1: Componentes de gastos com energia disponíveis 
nas pesquisas nacionais de gastos

Observação: Os combustíveis são classificados de acordo com a Classificação ICP. O gás inclui gás de cidade, gás natural ou hidrocarbonetos liquefeitos (butano, propano etc.). Outros combustíveis incluem: Combustíveis líquidos: óleos para aquecimento e iluminação domésticos; combustíveis sólidos: 

carvão, coque, briquetes, lenha, carvão, turfa; Energia térmica: água quente e vapor, adquiridos de centrais de aquecimento distrital; combustíveis para transporte incluem gasolina, diesel, gás liquefeito de petróleo e outros, como álcool e lubrificantes, fluidos de freio e transmissão, refrigerantes e aditivos.
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Anexo 2:
Relação entre 
renda e energia

Este anexo descreve a metodologia usada para estimar as 
elasticidades-renda da demanda de energia no nível do país e 
seus efeitos marginais de renda correspondentes apresentados 
no Capítulo 4. A especificação principal é a seguinte:

onde y
it
 representa o consumo per capita de energia do país 

i no ano t, medido em toneladas equivalentes de petróleo 
(tep). x

it
 representa a principal variável de interesse, capita 

produto interno bruto per, medido em termos de paridade de 
poder de compra (PPP), a constante 2005 dólares americanos. 
Também incluímos os preços internacionais do petróleo, p

t
, em 

preços constantes de 2005 nos EUA. Esses preços são comuns 
para todos os países que representam uma proxy imperfeita 
dos preços da energia. O modelo também inclui tendências 
específicas do país (t) e um termo de ruído, ε

it
. Todas as 

variáveis são expressas em logaritmos naturais, de modo que 
do coeficiente de interesse principal (β

1i
) pode ser interpretado 

diretamente como uma elasticidade. Usamos o estimador 
de Grupo Médio proposto por Pesaran e Smith (1995), 
permitindo-nos levar em conta a heterogeneidade do coeficiente 
entre os países, o que de outra forma representaria uma suposição 
forte, dado o período relativamente longo em exame.1

1. Discussão adicional em Jimenez e Yepez-Garcia (2016).

In yit= β
1i 

lnx
it 

+ β
2i 

lnp
t
+ β

i 
t + ε

it 
(eq. a.2.1)

No que diz respeito às fontes de informação, o consumo 
final total por fonte de energia, população e produto interno 
bruto a preços PPP são obtidos junto da Agência Internacional 
de Energia. Os preços do petróleo são obtidos a partir das 
estatísticas anuais da British Petroleum (BP). O conjunto final 
de dados é um painel equilibrado de 104 países, cobrindo o 
período de 1971 a 2013, incluindo 21 da América Latina e do 
Caribe. Todas as variáveis examinadas são integradas de ordem 
1 –I (1). A cointegração é testada em painel, usando dois 
grupos diferentes de testes propostos por Pedroni (1999) e 
Westerlund (2007). Os principais resultados são apresentados 
na Tabela A.2.1 e suportam a suposição de que, na maioria dos 
casos, as especificações propostas cointegram-se.

Os resultados das estimativas estão resumidos nas Tabelas 
A.2.1 e A.2.2. A Tabela A.2.2 apresenta as elasticidades de 
curto e longo prazo dos combustíveis modernos usados no 
setor residencial (eletricidade e gás natural), nos setores de 
transporte e industrial e no consumo agregado de energia. 
As elasticidades de renda na ALC são próximas às estimadas 
para o resto do mundo, com exceção do transporte, que 
parece impulsionar a maior dependência energética da ALC. 
A principal diferença nas elasticidades médias aparece quando 
são estimadas por grupos de renda, conforme mostrado na 
Tabela A.2.2. A elasticidade da renda tende a aumentar e 
depois diminuir à medida que um país atinge níveis de renda 
mais elevados.

Table A.2.1: Testes de cointegração para combustíveis domésticos

Fonte: Cálculos dos autores.

ALC Mundo

Elect. Gás E&G TFC Elect. Gás E&G TFC

Westerlund 
(2007)

Valor Z

Ga 1,84 -0,44 1,62 2,71 2,61 0,11 2,24 5,59

Gt -3,53 -4,22 -3,57 0,32 -8,35 -11,93 -11,03 -0,67

Pa -0,61 -3,34 -2,16 -0,09 -5,04 -3,10 -5,24 -6,86

Pt -3,82 -7,02 -6,70 -1,29 -15,77 -6,77 -14,24 -17,12

Valor P

Ga 0,97 0,33 0,95 1,00 1,00 0,55 0,99 1,00

Gt 0,00 0,00 0,00 0,63 0,00 0,00 0,00 0,25

Pa 0,27 0,00 0,02 0,47 0,00 0,00 0,00 0,00

Pt 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00

“Valor P 
robusto”

Ga 0,79 0,10 0,66 0,96 0,41 0,09 0,35 0,99

Gt 0,04 0,01 0,02 0,58 0,00 0,00 0,00 0,40

Pa 0,35 0,03 0,07 0,55 0,02 0,17 0,07 0,28

Pt 0,03 0,00 0,00 0,32 0,00 0,01 0,00 0,17

Pedroni 
(1999)

“Teste de 
painel”

adf -2,44 -3,35 -2,89 -1,98 -2,18 -5,33 -3,20 -2,71

rho -1,69 -2,77 -2,18 -1,69 -0,60 -2,85 -0,65 -1,62

t -3,15 -4,28 -3,32 -2,38 -3,32 -5,98 -4,16 -4,09

v 0,11 0,71 0,65 1,11 0,87 1,22 0,28 2,15

“Teste de 
grupo”

adf -2,60 -3,97 -2,72 -1,82 -2,64 -5,31 -4,58 -2,66

rho -1,05 -1,60 -0,98 -0,42 1,36 -0,57 0,97 0,09

t -3,46 -4,02 -3,03 -1,86 -2,55 -5,51 -4,34 -3,49
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Observação: As estimativas do WDL incluem 83 países não pertencentes à ALC. As elasticidades de longo prazo são estimadas por meio de uma 

versão dinâmica da eq. a.2.1, e suas variações são estimadas pelo método delta.

Variável Eletricidade Gás
Combustíveis 

modernos
Residencial Transporte Indústria TFC

ALC

Elasticidade de curto prazo

Ln  
(PIB ppp per capita)

 0,51  0,57  0,50  0,24  1,07  0,70  0,70 

0,19 0,17 0,14 0,10 0,15 0,14 0,11

Ln  
(preço do petróleo)

-0,04 -0,08 -0,04 0,00 -0,06 0,01 -0,03

 0,03  0,03  0,04  0,03  0,02  0,03  0,01 

Elasticidade de longo prazo

Ln  
(PIB ppp per capita)

 0,66  0,98  0,83  0,39  1,30  0,89  0,89 

 0,19  0,28  0,17  0,15  0,19  0,20  0,16 

Ln 
(preço do petróleo)

 (0,06)  (0,14)  (0,07)  (0,02)  (0,14)  0,00  (0,04)

 0,04  0,04  0,03  0,03  0,03  0,03  0,01 

Observações  903  903  903  903  903  903  903 

Países  21  21  21  21  21  21  21 

chi2  8,7  19,2  13,4  5,5  57,1  25,4  41,7 

WDL

Elasticidade de curto prazo

Ln  
(PIB ppp per capita)

 0,60  0,44  0,58  0,25  0,89  0,68  0,51 

0,12 0,18 0,15 0,06 0,08 0,10 0,05

Ln  
(preço do petróleo)

-0,02 0,00 -0,02 -0,01 -0,01 0,01 0,00

 0,01  0,02  0,02  0,01  0,01  0,02  0,01 

Elasticidade de longo prazo

Ln  
(PIB ppp per capita)

 0,85  0,57  0,69  0,32  1,09  0,94  0,68 

 0,16  0,20  0,17  0,09  0,12  0,16  0,09 

Ln  
(preço do petróleo)

 (0,04)  (0,07)  (0,02)  (0,03)  (0,06)  (0,02)  (0,03)

 0,02  0,03  0,02  0,01  0,02  0,02  0,01 

Observações  3,458 
 

3,413 
 3,569  3,569  3,569  3,543  3,569 

Países  83  83  83  83  83  83  83 

chi2  25,1  6,0  15,7  17,6  133,2  42,9  106,2 

Dependente: 
ln(consumo moderno 
de combustíveis)

Grupo de renda
ALC

Alto Meio Baixo

Dependente atrasado 0,78 0,79 0,74 0,71

0,03 0,05 0,03 0,04

Ln (PIB ppp 
per capita) 0,10 0,23 0,20 0,24

0,06 0,10 0,06 0,03

Ln (preço do petróleo) -0,01 -0,02 0,01 -0,02

0,01 0,02 0,01 0,01

Tendência 0,00 0,00 0,01 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Constante 0,25 -1,03 -1,22 -1,02

0,61 0,82 0,42 0,36

Elasticidade de renda 0,48 1,08 0,77 0,83

0,29 0,53 0,24 0,17

Observações 1638 630 1176 882

Países 39 15 28 21

chi2 927,4 246,1 776,8 321,9

TABELA A.2.2: Elasticidades de curto e longo 
prazo por tipo de combustível e setor

TABELA A.2.2: Elasticidades de renda de 
curto e longo prazo por grupo de renda

Observação: As elasticidades de longo prazo são estimadas por meio de uma versão dinâmica da eq. a.2.1, e suas variações são estimadas pelo método delta.
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Observação: Coef./se. A receita representa o PIB per capita PPP a preços constantes de 2005. Energia significa consumo 
residencial per capita de combustíveis domésticos modernos. ECT significa termo de correção de erros.

TABELA A.2.3: Causalidade de Granger entre PIB per capita e consumo 
residencial de energia per capita

Variável ALC Mundo

PMG MG DF VAR PMG MG DF VAR

Energia -> Renda         
ECT -0,08 -0,10 -0,08 - -0,07 -0,14 -0,07 -

0,02 0,02 0,01 - 0,01 0,01 0,00 -

Receita
t-1

0,26 0,23 0,24 1,45 0,02 -0,06 0,02 1,10

0,10 0,11 0,06 0,06 0,06 0,06 0,03 0,09

Receita
t-2

-0,01 -0,04 -0,03 -0,42 0,17 0,09 -0,02 -0,13

0,07 0,07 0,06 0,06 0,05 0,05 0,03 0,08

Energia
t-1

-0,03 -0,04 -0,08 -0,03 -0,09 -0,08 -0,08 0,03

0,06 0,06 0,03 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02

Energia
t-2

-0,10 -0,11 0,00 0,03 -0,06 -0,06 0,00 -0,01

0,04 0,04 0,03 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02

Constante -0,10 -0,46 -0,42 - 0,36 -0,48 -0,26

 0,03 0,24 0,12 - 0,04 0,19 0,06  
Chi2(2) fraco 6,40 5,36 16,14 2,11 16,71 4,07 1,04 16,73

Prob> 0,04 0,07 0,00 0,35 0,00 0,13 0,59 0,00

Chi2(3) forte 22,80 30,84 118,06 116,80 134,62 372,75

Prob> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Renda-> Energia         
ECT -0,03 -0,09 -0,04 - -0,05 -0,11 -0,05 -

0,01 0,02 0,01 - 0,01 0,01 0,00 -

Receita
t-1

0,39 0,40 0,43 0,32 0,28 0,28 0,13 -0,18

0,05 0,05 0,03 0,09 0,03 0,03 0,02 0,09

Receita
t-2

-0,08 -0,03 -0,05 -0,30 -0,06 -0,04 0,02 0,05

0,04 0,05 0,04 0,08 0,02 0,02 0,02 0,08

Energia
t-1

-0,04 -0,05 -0,02 0,89 -0,01 -0,01 0,00 0,95

0,02 0,02 0,02 0,06 0,01 0,01 0,01 0,04

Energia
t-2

-0,06 -0,06 0,00 0,07 -0,03 -0,03 0,00 0,06

0,03 0,03 0,02 0,06 0,01 0,01 0,01 0,04

Constante 0,08 0,58 0,25 - 0,44 0,84 0,36 -

0,03 0,12 0,07 - 0,08 0,10 0,03 -

Chi2(2) fraco 8,22 11,64 1,05 13,58 6,11 8,94 0,05 33,88

Prob> 0,02 0,00 0,59 0,00 0,05 0,01 0,97 0,00

Chi2(3) forte 10,83 50,94 16,02 36,34 109,10 131,70

Prob> 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Observações 840 840 840 840 4.160 4.160 4.160 4.160 

Países 21 21 21 21 104 104 104 104
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Anexo 3: 
Estrutura das 
despesas de energia 
nacionais 
 
(Porcentagem das despesas com cada combustível, 
por quintil, em nível nacional)
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Rep. Dominicana
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Fonte: Pesquisas 
nacionais sobre 
gastos familiares.

Observação: 
Barbados, El 
Salvador, Honduras e 
Panamá não reservam 
informações 
para todos os 
combustíveis
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Anexo 4:
Gastos das famílias com fontes de 
energia por quintil de renda e área
(Em dólares dos EUA)

País

Urbano Rural

Quintil Quintil

Mais pobre 2 3 4 Mais rico Mais pobre 2 3 4 Mais rico

ARG

Energia 7,9 7,1 6,3 6,8 5,8

Eletricidade 3,8 2,5 1,8 1,5 0,9

Gás 2,0 1,2 1,0 0,7 0,5

Outros 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0

Combustíveis de transporte 2,1 3,3 3,4 4,5 4,4

BHS

Energia 12,2 14,8 13,1 11,5 10,8

Eletricidade 7,3 7,0 5,9 5,0 4,1

Gás 1,2 1,1 0,8 0,7 0,5

Outros 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0

Combustíveis de transporte 3,7 6,6 6,5 5,8 6.2

BOL

Energia 3,9 3,8 3,6 3,8 3,6 2,9 2,9 3,2 3,4 2,7

Eletricidade 2,3 2,2 2,1 2,2 1,8 1,5 1,3 1,3 1,1 1,0

Gás 1,2 0,8 0,7 0,5 0,4 0,8 0,9 0,8 0,8 0,5

Outros 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 0,1 0,0 0,1

Combustíveis de transporte 0,4 0,8 0,8 1,1 1,4 0,5 0,7 1,0 1,5 1,1

BRA

Energia 9,8 8,2 8,0 7,7 6,9 8,5 7,7 7,7 7,7 7,2

Eletricidade 5,5 4,6 4,0 3,3 2,2 4,0 3,0 2,6 2,4 1,9

Gás 3,8 2,2 1,5 1,0 0,5 3,0 2,0 1,5 1,0 0,6

Outros 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0

Combustíveis de transporte 0,6 1,4 2,4 3,4 4,2 1,2 2,6 3,5 4,2 4,7

BRB

Energia 19,9 10,8 8,4 5,9 3,6

Eletricidade 13,6 7,8 6.2 4,4 2,8

Gás 6,3 3,0 2,2 1,4 0,8

Outros

Combustíveis de transporte

CHL

Energia 8,1 7,5 7,5 7,4 6,4

Eletricidade 5,9 4,1 3,3 2,4 1,4

Gás 1,4 1,7 1,6 1,4 0,4

Outros 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3

Combustíveis de transporte 0,4 1,1 2,0 2,7 3,5

Fonte: Pesquisas nacionais 
sobre gastos familiares.

Observação: Barbados,  
El Salvador e Honduras  
e Panamá não reservam 
informações para todos  
os combustíveis
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País

Urbano Rural

Quintil Quintil

Mais pobre 2 3 4 Mais rico Mais pobre 2 3 4 Mais rico

COL

Energia 10,3 8,4 7,6 6,9 6,3 9,1 7,8 7,9 8,3 6,8

Eletricidade 6,9 5,6 4,8 4,0 2,5 4,5 3,0 2,9 3,1 2,0

Gás 2,5 1,4 0,9 0,5 0,3 3,1 2,7 2,7 2,6 1,6

Outros 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,2 0,2 0,1 0,1

Combustíveis de transporte 0,7 1,3 2,0 2,3 3,5 1,1 1,8 2,1 2,5 3,1

CRI

Energia 8,7 6.1 5,5 5,6 5,2 10,4 7,7 7,0 7,2 7,5

Eletricidade 6,7 4,1 3,2 2,5 1,6 5,7 3,6 3,1 2,4 1,8

Gás 1,1 0,7 0,5 0,3 0,1 1,5 0,9 0,9 0,5 0,3

Outros 0,4 0,1 0,0 0,1 0,0 1,6 0,6 0,3 0,2 0,1

Combustíveis de transporte 0,6 1,2 1,7 2,8 3,5 1,5 2,4 2,8 4,1 5,3

DOM

Energia 7,5 7,4 7,2 7,9 9,6 6,7 6,3 7,2 7,2 7,2

Eletricidade 2,2 2,5 2,5 2,6 2,8 1,4 1,1 1,4 1,1 1,3

Gás 3,3 2,7 2,3 1,8 1,2 2,5 2,4 2,2 2,1 1,5

Outros 0,4 0,3 0,1 0,1 0,0 0,8 0,5 0,4 0,3 0,3

Combustíveis de transporte 1,6 2,0 2,3 3,3 5,5 2,1 2,3 3,1 3,6 4,1

ECU

Energia 2,7 2,7 2,7 3,0 3,5 3,1 2,8 2,8 2,8 2,6

Eletricidade 1,8 1,8 1,8 1,8 1,6 1,8 1,6 1,5 1,4 1,1

Gás 0,7 0,5 0,4 0,3 0,2 0,8 0,6 0,5 0,4 0,3

Outros 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0

Combustíveis de transporte 0,2 0,3 0,5 0,8 1,7 0,3 0,6 0,7 1,0 1,2

GTM

Energia 12,5 11,1 9,8 9,5 9,3 9,3 9,0 10,0 9,2 8,6

Eletricidade 6,3 4,8 4,5 4,3 3,5 4,0 3,5 3,8 3,5 3,1

Gás 0,4 1,7 2,5 2,4 1,5 0,1 0,6 1,0 1,3 1,1

Outros 5,6 4,2 2,0 0,9 0,3 4,9 4,1 3,6 2,6 1,2

Combustíveis de transporte 0,2 0,4 0,8 1,9 3,9 0,3 0,9 1,5 1,8 3,1

HND

Energia 4,7 4,2 5,1 5,9 8,1 4,4 2,9 4,1 4,9 7,4

Eletricidade 2,2 2,9 3,2 3,0 3,0 0,5 1,2 1,9 1,6 2,3

Gás 0,1 0,7 1,1 1,3 0,7 0,0 0,2 0,8 1,2 0,6

Combustíveis de transporte 0,0 0,2 0,6 1,5 4,4 0,0 0,1 0,7 1,6 4,1

JAM

Energia 14,4 12,6 12,4 11,4 11,4 13,3 12,5 12,2 12,1 11,0

Eletricidade 7,5 7,2 7,7 6,5 5,1 7,1 6,7 6,6 6,0 4,8

Gás 2,6 2,8 2,7 2,3 1,4 2,4 2,8 2,7 2,6 2,0

Outros 4,1 2,0 1,1 0,4 0,3 3,6 2,5 1,9 1,4 0,7

Combustíveis de transporte 0,2 0,6 0,9 2,2 4,7 0,1 0,4 1,0 2,1 3,4

MEX

Energia 10,7 10,4 10,3 10,8 10,2 8,6 9,9 10,0 10,3 11,4

Eletricidade 4,1 3,4 2,8 2,6 1,9 3,4 2,5 2,1 2,1 1,6

Gás 4,0 3,7 3,5 2,8 1,8 2,1 3,1 2,8 2,8 2,1

Outros 0,7 0,4 0,2 0,1 0,1 1,3 0,9 0,8 0,3 0,2

Combustíveis de transporte 1,9 2,9 3,9 5,3 6,4 1,8 3,5 4,2 5,1 7,5
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País

Urbano Rural

Quintil Quintil

Mais pobre 2 3 4 Mais rico Mais pobre 2 3 4 Mais rico

NIC

Energia 9,6 9,2 9,0 9,0 10,5 3,1 3,5 3,7 4,3 4,6

Eletricidade 3,6 3,7 3,6 3,7 3,8 1,0 1,3 1,2 1,1 0,9

Gás 2,4 2,9 3,0 2,8 1,9 0,1 0,3 0,7 0,7 0,7

Outros 3,4 1,9 0,9 0,5 0,2 2,1 1,6 1,1 1,0 0,6

Combustíveis de transporte 0,2 0,6 1,5 2,0 4,6 0,0 0,3 0,6 1,5 2,4

PAN

Energia 3,9 3,4 3,4 3,0 2,5

Eletricidade 3,0 2,8 2,9 2,6 2,2

Gás 1,0 0,6 0,5 0,5 0,3

Outros 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Combustíveis de transporte

PER

Energia 10,0 7,1 6,0 5,2 4,8 7,2 5,5 5,2 4,7 4,8

Eletricidade 3,8 3,1 3,0 2,8 2,4 2,7 1,7 1,7 1,6 1,3

Gás 4,3 3,1 2,4 1,9 1,2 2,2 2,2 1,9 1,7 1,5

Outros 1,6 0,5 0,2 0,1 0,0 1,8 0,8 0,6 0,4 0,4

Combustíveis de transporte 0,2 0,3 0,4 0,5 1,1 0,4 0,8 1,0 1,0 1,6

PRY

Energia 8,0 7,9 8,1 8,3 8,4 5,8 6,6 8,0 6,6 7,9

Eletricidade 2,6 2,8 2,9 3,2 2,8 1,8 1,9 2,2 1,6 2,3

Gás 1,2 1,8 1,6 1,5 1,1 0,6 1,1 1,1 1,4 1,2

Outros 2,6 1,3 0,8 0,6 0,2 0,9 1,0 1,2 0,6 0,5

Combustíveis de transporte 1,6 2,1 2,8 3,1 4,4 2,6 2,6 3,5 3,0 3,9

SLV

Energia 7,2 6,8 6,7 6,3 5,7 5,6 5,7 5,5 5,3 5,2

Eletricidade 4,2 4,3 4,5 4,5 4,6 3,2 3,3 3,4 3,5 3,7

Gás 2,4 2,1 1,9 1,5 1,0 1,8 2,0 1,8 1,5 1,2

Outros 0,7 0,3 0,3 0,2 0,2 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3

Combustíveis de transporte

URY

Energia 16,6 14,8 12,4 11,0 10,0 17,0 16,3 16,0 14,5 13,8

Eletricidade 10,3 9,1 7,4 6,0 4,4 7,0 6,8 5,9 4,9 4,1

Gás 4,1 2,9 2,2 1,6 1,1 4,7 3,9 3,2 2,5 1,3

Outros 0,9 0,7 0,5 0,5 0,4 0,8 0,7 0,9 0,6 0,3

Combustíveis de transporte 1,3 2,1 2,3 2,9 4,1 4,6 4,9 5,9 6,5 8,2

ALC

Energia 9,5 8,3 7,9 7,9 7,3 7,8 7,5 7,7 7,8 7,8

Eletricidade 5,0 4,0 3,4 3,0 2,1 3,4 2,6 2,4 2,3 1,8

Gás 3,2 2,3 1,9 1,4 0,8 2,2 2,1 1,9 1,7 1,2

Outros 0,3 0,2 0,1 0,1 0,0 0,9 0,6 0,5 0,3 0,2

Combustíveis de transporte 1,0 1,8 2,5 3,4 4,3 1,2 2,2 2,9 3,5 4,7
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Anexo 5: 
Estrutura das participações 
de energia das famílias por 
quintil de renda e áreas
(Como uma parcela da despesa familiar total)

Fonte: Pesquisas nacionais sobre gastos familiares.

Observação: Barbados, El Salvador, Honduras e Panamá não reservam informações para todos os combustíveis

País

Urbano Rural

Quintil Quintil

Mais pobre 2 3 4 Mais rico Mais pobre 2 3 4 Mais rico

ARG

Energia 275,1 426,8 549,8 846,6 1228,0
Eletricidade 116,2 129,7 133,9 155,8 150,9
Gás 55,5 60,9 70,5 74,6 82,2
Outros 3,9 3,9 4,6 4,2 2,9
Combustíveis de transporte 99,5 232,3 340,8 612,1 992,3

BHS

Energia 3000,0 4577,0 5268,0 5241,0 5929,0
Eletricidade 1685,0 2101,0 2230,0 2196,0 2199,0
Gás 242,0 266,4 282,5 266,9 242,9
Outros 5,1 15,1 2,2 4,2 1,0
Combustíveis de transporte 1068,0 2194,0 2753,0 2774,0 3487,0

BOL

Energia 177,0 253,1 292,5 404,1 582,0 92,7 144,8 203,8 273,4 303,4
Eletricidade 104,0 144,3 169,2 216,3 277,6 41,9 58,5 72,1 74,7 111,5
Gás 47,2 49,0 48,3 47,9 45,7 23,1 37,2 43,3 48,2 45,2
Outros 0,9 0,5 0,4 0,4 0,2 3,6 3,4 3,5 0,8 3,2
Combustíveis de transporte 24,9 59,2 74,6 139,4 258,5 24,2 45,7 84,9 149,8 143,5

BRA

Energia 494,8 739,4 1037,0 1558,0 3027,0 359,6 651,1 929,4 1431,0 2787,0
Eletricidade 277,9 405,6 493,6 596,6 856,6 156,2 230,2 286,3 419,0 656,5
Gás 176,5 180,7 175,9 167,8 182,5 119,9 154,3 159,3 162,1 174,6
Outros 0,7 0,3 0,2 0,2 0,9 10,3 8,9 7,5 8,0 3,1
Combustíveis de transporte 39,7 152,8 367,5 793,6 1987,0 73,3 257,7 476,2 842,0 1953,0

BRB

Energia 895,5 1095,0 1207,0 1225,0 1538,0
Eletricidade 652,4 797,3 889,6 934,2 1184,0
Gás 243,1 297,7 317,3 291,1 354,2
Outros
Combustíveis de transporte
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País

Urbano Rural

Quintil Quintil

Mais pobre 2 3 4 Mais rico Mais pobre 2 3 4 Mais rico

CHL
Energia 654,2 938,0 1274,0 1823,0 3514,0
Eletricidade 451,4 479,1 507,8 521,5 641,5
Gás 125,8 215,5 248,1 276,1 174,1
Outros 29,6 45,4 74,8 79,6 124,6
Combustíveis de transporte 41,3 175,9 400,3 799,5 2042,0

COL

Energia 287,9 382,8 489,1 634,8 1350,0 222,0 333,6 473,5 588,6 876,0
Eletricidade 196,5 257,8 294,5 340,9 440,0 103,0 126,0 158,6 212,1 248,8
Gás 61,8 53,0 45,5 37,5 29,6 70,4 105,7 147,7 150,5 158,5
Outros 2,3 1,9 0,3 1,4 0,2 10,0 10,4 12,0 7,0 16,2
Combustíveis de transporte 27,3 70,2 148,8 255,1 880,4 38,7 91,6 155,1 219,0 452,5

CRI

Energia 518,9 629,7 788,6 1200,0 2307,0 564,3 731,8 917,3 1346,0 2313,0
Eletricidade 388,8 402,7 426,5 483,7 636,9 301,0 326,4 351,5 369,9 523,4
Gás 64,9 70,3 66,0 48,7 38,2 79,8 85,3 88,1 78,7 82,4
Outros 15,4 8,9 4,6 5,6 2,8 71,3 43,7 30,9 26,4 18,6
Combustíveis de transporte 49,9 147,8 291,6 662,2 1629,0 112,1 276,4 446,8 871,3 1688,0

DOM

Energia 344,4 485,7 629,8 942,2 2732,0 283,5 408,8 552,7 781,7 1127,0
Eletricidade 88,4 153,3 200,7 271,9 759,0 52,7 66,4 103,1 107,5 174,1
Gás 148,8 168,9 182,7 190,2 235,5 101,3 152,9 158,0 194,7 189,8
Outros 15,7 14,4 9,1 6,0 2,3 27,3 25,6 22,9 21,9 23,8
Combustíveis de transporte 91,5 149,1 237,3 474,1 1735,0 102,3 163,9 268,7 457,5 739,4

ECU

Energia 144,6 199,2 254,2 368,7 827,4 122,7 179,4 220,3 296,4 507,0
Eletricidade 100,8 136,4 165,6 210,1 322,9 70,1 96,3 105,9 131,5 178,6
Gás 33,4 33,7 32,9 32,9 36,1 31,9 36,0 36,4 35,4 37,4
Outros 0,3 0,1 0,6 0,4 0,1 4,4 2,3 3,8 2,3 0,1
Combustíveis de transporte 10,1 29,0 55,1 125,2 468,3 16,3 44,9 74,1 127,3 290,9

GTM

Energia 295,9 418,0 506,9 735,2 1488,0 198,5 329,7 510,9 609,8 1155,0
Eletricidade 142,0 179,2 230,5 328,7 509,2 79,9 123,6 186,4 214,1 404,9
Gás 10,1 63,7 126,0 171,3 197,4 2,5 20,8 47,6 77,3 119,9
Outros 138,2 154,7 98,5 62,1 36,6 107,9 147,5 184,0 167,2 125,9
Combustíveis de transporte 5,7 20,4 52,0 173,0 745,0 8,2 37,8 92,9 151,1 504,6
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País

Urbano Rural

Quintil Quintil

Mais pobre 2 3 4 Mais rico Mais pobre 2 3 4 Mais rico

HND

Energia 67,6 167,9 340,4 607,3 1876,0 50,6 93,9 246,1 484,8 1515,0
Eletricidade 36,9 116,5 212,8 305,3 629,7 8,1 41,8 107,4 140,2 476,0
Gás 1,2 24,5 70,2 108,7 104,8 0,8 8,0 45,8 95,3 107,5
Outros 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Combustíveis de transporte 0,0 11,3 45,1 186,5 1135,0 0,0 6,3 54,2 194,5 872,9

JAM

Energia 496,5 778,1 922,3 1171,0 2225,0 502,9 726,9 832,6 1002,0 1481,0
Eletricidade 264,0 445,8 562,9 619,1 920,8 271,0 391,3 444,2 480,8 606,5
Gás 106,9 172,2 207,8 205,8 193,8 103,4 166,2 177,8 199,8 234,3
Outros 116,4 111,2 61,2 32,7 22,9 120,0 131,3 111,0 84,0 71,3
Combustíveis de transporte 9,2 48,8 90,4 313,1 1088,0 8,4 38,2 99,6 237,4 568,9

MEX

Energia 326,7 494,0 636,9 935,2 1771,0 211,0 422,1 536,0 741,7 1456,0
Eletricidade 110,5 154,2 160,3 210,3 308,9 72,4 99,0 108,3 132,4 188,8
Gás 127,9 168,3 197,6 215,9 286,1 53,5 119,9 141,7 188,4 234,0
Outros 17,6 14,4 8,5 9,3 10,2 27,3 34,6 31,0 22,0 21,3
Combustíveis de transporte 70,7 157,1 270,5 499,7 1166,0 57,9 168,5 255,0 398,9 1012,0

NIC

Energia 185,2 246,6 318,0 420,6 952,1 48,4 83,0 129,5 184,0 278,1
Eletricidade 72,1 103,9 131,0 172,6 324,9 16,2 30,6 38,9 44,3 55,8
Gás 48,1 75,8 98,9 115,2 121,3 1,4 7,7 20,7 27,4 40,1
Outros 59,1 45,74 27,45 17,97 9.197 29,96 34,57 37,39 36,3 26,66
Combustíveis de transporte 5.871 21,24 60,57 114,8 496,8 0,9296 10,03 32,61 76,03 155,5

PAN

Energia 421,4 523,5 628,3 767,1 1522,0
Eletricidade 327,5 432,9 540,3 654,9 1363,0
Gás 93,1 89,5 87,5 111,2 155,9
Outros 0,8 1,1 0,5 1,0 2,8
Combustíveis de transporte

PER Energia 207,4 313,2 376,5 427,4 641,2 103,3 193,7 251,5 292,5 403,3
Eletricidade 81,2 140,9 187,7 230,0 297,9 35,4 58,8 79,6 92,7 102,8
Gás 88,9 132,5 145,6 143,9 134,4 35,1 73,2 88,9 98,0 107,0
Outros 29,7 22,5 13,4 7,8 3,0 22,0 25,2 25,9 24,8 29,8
Combustíveis de transporte 7,6 17,3 29,8 45,7 206,0 10,9 36,5 57,1 77,1 163,8
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País

Urbano Rural

Quintil Quintil

Mais pobre 2 3 4 Mais rico Mais pobre 2 3 4 Mais rico

PRY

Energia 573,4 753,5 1000,0 1230,0 2160,0 374,3 581,3 901,3 893,6 1509,0
Eletricidade 194,1 266,9 347,2 444,2 674,3 108,6 158,9 243,1 208,6 463,7
Gás 82,3 158,4 174,4 190,0 204,9 35,5 90,9 116,2 158,6 182,0
Outros 175,6 121,2 84,3 66,4 34,3 56,6 80,9 116,9 69,1 62,9
Combustíveis de transporte 121,2 207,0 394,1 529,7 1246,0 173,7 250,7 425,1 457,3 800,5

SLV

Energia 151,0 209,3 266,9 334,7 507,8 107,6 161,7 193,2 226,3 320,9
Eletricidade 89,9 137,0 186,3 246,6 413,5 63,4 97,5 122,4 152,6 239,4
Gás 49,4 63,4 69,7 75,9 81,2 35,7 55,4 60,2 59,9 67,3
Outros 11,8 8,9 10,8 12,2 13,1 8,5 8,8 10,7 13,8 14,3
Combustíveis de transporte 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

URY

Energia 969,6 1430,0 1755,0 2297,0 4087,0 1013,0 1558,0 2127,0 2995,0 5410,0
Eletricidade 581,0 841,5 1006,0 1145,0 1555,0 403,5 634,9 788,2 1001,0 1638,0
Gás 237,2 263,3 284,2 307,5 394,7 269,7 327,4 368,6 417,3 471,2
Outros 50,3 61,5 71,8 98,8 154,1 38,4 57,3 78,5 109,8 113,2
Combustíveis de transporte 101,0 263,2 392,5 745,2 1983,0 301,6 538,8 891,4 1467,0 3187,0

ALC

Energia 407,7 586,5 779,6 1136,0 2166,0 242,1 431,7 622,8 884,8 1636,0
Eletricidade 214,6 287,8 334,9 404,9 574,9 98,8 142,4 184,6 242,7 365,4
Gás 131,2 145,6 151,9 153,4 173,0 69,3 107,2 126,2 144,0 164,9
Outros 9,5 9,7 8,0 7,5 8,0 21,2 26,3 27,7 23,0 19,9
Combustíveis de transporte 52,1 142,7 283,7 567,1 1398,0 51,8 154,8 283,4 474,0 1085,0
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Anexo 6. 
Seleção de modelo para 
regressões de gasto de energia

Despesas em

Energia Energia doméstica Eletricidade Gás Outro Transporte

Modelo 1

ln(despesas) 0,61*** 0,423*** 0,324*** 0,163*** 0,409*** 0,594***

Observações  185,794  185,794  164,668  143,591  22,550  46,140 
R2 ajustado  0,67  0,59  0,63  0,55  0,40  0,56 
rmse  0,64  0,56  0,60  0,42  0,90  0,61 
bic  351,253  302,434  288,990  152,747  56,686  78,734 
aic  351,131  302,312  288,870  152,628  56,590  78,630 
F-stat  14,765  7,273  4,995  1,704  104  1,604 

Modelo 2

ln(despesas) 0,988*** 1,36*** -0,0883** 0,877*** 1,97*** 0,735***
ln(despesas)2 -0,0203*** -0,0502*** 0,022*** -0,0377*** -0,0874*** -0,00724

Observações  185,794  185,794  164,668  143,591  22,550  46,140 
R2 ajustado  0,67  0,59  0,63  0,55  0,40  0,56 
rmse  0,64  0,56  0,60  0,42  0,90  0,61 
bic  351,173  301,705  288,894  152,327  56,604  78,743 
aic  351,041  301,573  288,764  152,198  56,499  78,629 
F-stat  13,643  6,795  4,621  1,609  103  1,480 

Modelo 3

ln(despesas) 4,15*** 5,76*** -3,14*** 5,79*** 6,26*** 2,94**
ln(despesas)2 -0,36*** -0,522*** 0,348*** -0,555*** -0,564*** -0,235*
ln(despesas)3 0,0121*** 0,0168*** -0,0115*** 0,018*** 0,0175** 0,00781*

Observações  185,794  185,794  164,668  143,591  22,550  46,140 
R2 ajustado  0,67  0,59  0,63  0,55  0,40  0,56 
rmse  0,64  0,56  0,60  0,42  0,90  0,61 
bic  351,129  301,576  288,858  152,212  56,607  78,751 
aic  350,987  301,434  288,718  152,074  56,495  78,628 
F-stat  12,676  6,324  4,296  1,504  96  1,375 

Compartilhamento de energia

Energia Energia doméstica Eletricidade Gás Outro Transporte

Modelo 1

ln(despesas) -2,57*** -2,9*** -2,12*** -1,79*** -0,914*** -2,86***

Observações  185,794  185,794  164,668  143,591  22,550  46,140 
R2 ajustado  0,33  0,38  0,40  0,64  0,36  0,29 
rmse  4,71  2,81  2,02  1,23  2,03  4,40 
bic  1.094.060  901,579  690,335  457,484  93,370  261,490 
aic  1.093.938  901,458  690,215  457,366  93,274  261,385 
F-stat  2,605  3,865  2,979  6,611  152  273 

Modelo 2

ln(despesas) 4,64*** -2,7*** -3,59*** -12,5*** -0,564 -4,16***
ln(despesas)2 -0,387*** -0,0108 0,0784*** 0,568*** -0,0196 0,0662*

Observações  185,794  185,794  164,668  143,591  22,550  46,140 
R2 ajustado  0,34  0,38  0,40  0,67  0,36  0,29 
rmse  4,70  2,81  2,02  1,17  2,03  4,40 
bic  1.093.453  901,590  690,228  445,281  93,379  261,497 
aic  1.093.321  901,458  690,098  445,152  93,275  261,383 
F-stat  2,458  3,568  2,761  7,568  141  253 

Modelo 3

ln(despesas) 25,4*** 55,7*** -11,4*** -9,94*** 22,7*** 6,54
ln(despesas)2 -2,62*** -6,28*** 0,911*** 0,294** -2,61*** -1,04
ln(despesas)3 0,0792*** 0,223*** -0,0295*** 0,00958** 0,0953*** 0,0378

Observações  185,794  185,794  164,668  143,591  22,550  46,140 
R2 ajustado  0,34  0,39  0,40  0,67  0,36  0,29 
rmse  4,70  2,80  2,02  1,17  2,03  4,40 
bic  1.093.421  900,613  690,213  445,288  93,351  261,506 
aic  1.093.279  900,471  690,073  445,150  93,239  261,384 
F-stat  2,286  3,398  2,566  7,028  133  235 

A.6.1: Estatísticas da Equação 4 – regressões de gasto 
de energia

A.6.2: Estatísticas da equação 4 - Participação de regressões 
de gasto de energia
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