
Como Promover o Uso Eficiente de Energia e a 
Modernização Tecnológica no Brasil 
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  Fundada em 1997, a ABESCO é uma entidade que congrega 

e fomenta ações para o mercado brasileiro de eficiência 

energética, especialmente para as ESCOS ( Empresas de 

Serviços de Energia) e fornecedores, que buscam oferecer 

às empresas e à sociedade em geral, um serviço 

especializado em projetos de eficiência, minimizando 

custos e maximizando os resultados .  

86 associados, sendo 63 ESCOS 



Fonte: ACEEE, junho 2014 



Fonte: ACEEE, junho 2014 



Potencial de Economia 

Fonte: ABESCO, 2015 



Melhores Práticas: Evolução Tecnológica 
 do Setor Elétrico Mundial 

 Eficiência Energética: é  sempre a primeira opção considerada pelos governos e 
agentes; 

 

 Os Recursos Distribuídos de Energia – RDE´s são o novo vetor tecnológico de 
desenvolvimento do setor de energia; 

 

 Sistemas menores e descentralizados, associados ao uso eficiente e o 
gerenciamento da demanda, tem sido estimulados em todos os países do mundo 
que tem tratado a energia de forma responsável; 

 

 Estes RDE´s tem sido crescentemente implantados a custos cada vez mais 
competitivos. 
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A Eficiência Energética no Brasil 

 Até recentemente: censura velada do governo; 

 

 Promover eficiência energética = uso racional ≠ racionalização ≠ racionamento 

 

 Grande parte dos recursos do PEE em vigor: distribuição gratuita de geladeiras e 
lâmpadas para a população menos favorecida; 

 

 Modelo brasileiro de política energética sempre privilegiou as grandes obras de 
expansão da oferta = visibilidade política. 
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Eficiência Energética: Os 4 Elementos Fundamentais 
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Para nos alinhar com as melhores práticas para a modernização e a competitividade 
dos nossos serviços de eletricidade no Brasil: 

 

1.Adotar tarifas que representem os custos de fornecimento, ou seja, promovam a 
correta alocação de custos ao longo da cadeia produtiva e de consumo. 

 

2.O Desacoplamento das tarifas finais e o estímulo à promoção do uso eficiente e da 
modernização dos serviços pelas distribuidoras.  

 

3.Adoção de regras transparentes e retomada da credibilidade de longo prazo. 

 

4.Financiamento e garantias alinhadas com a realidade dos agentes e do mercado. 
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Tema Numero 1: Tarifas Representativas 

1) Adotar tarifas que representem os custos de fornecimento, ou seja, promovam a 
correta alocação de custos ao longo da cadeia produtiva e de consumo:  

 Brasil: único país com base hídrica onde era vantagem gerar diesel na ponta;  

 Em 2011, revisão da composição da tarifa, na vertical (níveis de tensão) e na 
horizontal (horários do dia) reduziram a sinalização de demanda, aliviando-a 
demais e alocando a receita necessária na criação de tarifas mais fundamentadas 
em kWh; 

 Isso foi uma mudança na direção contrária, pois estávamos migrando para um 
sistema mais dependente de térmicas e com mais restrições de atendimento a 
ponta; 

 Logo em seguida, a situação de alocação de custos distorcida piorou ainda mais 
com a MP 579 e suas legislações posteriores e com o aumento da geração térmica; 

 Uso de equipamentos pelos consumidores está modificando a ponta, necessitando 
introduzir Demanda também para o consumidor de Baixa Tensão; 

 A tarifa brasileira ainda é praticamente monômia:  nos EUA os pequenos negócios  
tem na demanda 40% do valor da conta – no Brasil, apenas de 5 a 12%; 
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 Estrutura tarifária precisa ser revista para estender a tarifa binômia para um numero 
significativamente maior de clientes, e alocar corretamente os custos de 
atendimento ao longo da cadeia de fornecimento como um todo; 
 

 Com a sinalização correta, sinais economicamente consistentes e representativos ao 
longo do tempo, os agentes trabalharão com segurança e credibilidade e 
rapidamente irão corrigir as curvas de oferta e demanda; 
 

 investimentos corretamente alocados farão com que a demanda seja reduzida em 
base econômica e investimentos ampliem a oferta também em base econômica, 
trazendo competitividade, produtividade e preços a patamares adequados.  

 
 Não existe rede inteligente sem tarifas inteligentes; 

 
 Evolução positiva recente de realocação de custos, mas ainda insuficiente no longo 

prazo: bandeiras tarifárias. 
 
 

Tema Numero 1: Tarifas Representativas 
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Tema Numero 2: Desacoplamento das tarifas 

2) O Desacoplamento das tarifas finais e o estímulo à promoção do uso eficiente e da 
modernização dos serviços pelas distribuidoras : 

 

 As empresas de energia perdem dinheiro quando há redução de consumo e/ou de 
demanda; 

 

 Quando se reduz a demanda, postergam-se investimentos de expansão e, 
portanto, evita-se o crescimento da base de remuneração, reduzindo as tarifas; 

 

 Quando se reduz o consumo e as vendas, a base de O&M é reduzida; 

 

 É mais cômodo e simples distribuir lâmpadas e geladeiras, do que investir em 
projetos estruturados de Eficiencia Energética, que posteriormente ainda tem que 
ser reinvestidos nessas mesmas rubricas e tem, portanto maior risco de glosa pelo 
agente regulador; 

 

 a efetividade de programas de eficiência energética, não somente no Brasil, 
contraria interesses diretos das concessionárias; 
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Tema Numero 2: Desacoplamento das tarifas 

 

 

 

 Como resolver isso? Através de uma política regulatória denominada de 
desacoplamento entre as tarifas e as vendas, que pode ser implementada de 
diversas maneiras, como por exemplo: 

 

 a) considerando investimentos em redução de demanda como elegíveis a serem 
considerados na base de remuneração; 

 b) manutenção da base de O&M para que as empresas possam capturar 
rentabilidade sobre estes investimentos que trazem redução de consumo de seus 
clientes. 

 

 O plano de EE somente terá sucesso se as empresas do setor elétrico forem 
estimuladas a colaborar pelo sucesso do uso racional de energia de forma a 
compensar a perda de seu mercado cativo concedido, pela oportunidade de  
novos negócios; 

 As ESCOS são empresas com muito conhecimento de engenharia e processos que 
podem efetivamente apoiar as empresas de energia, mas que não tem porte 
suficiente para sozinhas implementarem Programas agressivos de EE. 
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3) Adoção de regras transparentes e retomada da credibilidade de longo prazo: 
 
 proporcionar estímulos claros e consistentes aos consumidores finais para 

economizarem energia e reduzirem a demanda; 
 

 é necessário comunicar corretamente e recuperar a credibilidade recentemente 
perdida;  
 

 devem haver políticas consistentes do governo e engajamento continuo dos 
consumidores em promover o uso eficiente, e existirem estímulos para que haja a 
adesão a estes programas; 
 

 O uso racional de energia deve ser um objetivo prioritário, contínuo e incorporado 
como um valor nacional permanente, e não mais um programa adotado nas crises; 
 

 Linhas facilitadas de financiamento, redução da carga tributária para acelerar pay back 
dos investimentos e esquemas especiais de garantias são elementos fundamentais para 
o sucesso de um plano que realmente seja em grande escala e perene; 
 

 É necessário o estímulo à geração descentralizada e em pequena escala; 
 

 Se o governo não criar ambiente estável e positivo não haverão investimentos 
consistentes em eficiência energética; 

 
 

 

Tema Numero 3: Regras Transparentes e Credibilidade 
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Tema Numero 3: Regras Transparentes e Credibilidade 

 Existe uma mudança prevista para o final de 2015 nos Programas de Investimento em 
Eficiência Energética - PEE e Pesquisa e Desenvolvimento – P&D que se processará com 
uma redução dos recursos pela metade na primeira rubrica e aumentando em 50% na 
segunda. 

 

 

 

 

 

 

 A mudança, detalhada na tabela acima, é um contrassenso, face à situação e 
necessidades energéticas do país e vai na contramão da consideração de um valor 
permanente e não de programas casuísticos: mais recursos para o Governo !!! 

 

 A chave do sucesso da virada na credibilidade,  talvez seja recuar, reconhecer os erros e 
corrigir os rumos, estabelecendo compromissos de longo prazo e honrando-os com 
firmeza de propósito; 

 

 O governo também deve reduzir o volume destinado a baixa renda no PEE e promover 
campanhas que incentivem os consumidores a combater o desperdício e reduzir a sua 
tolerância sobre o furto de energia; 
 

 

 

 

 

 

 

 

PEE 0,50%

fndct 0,20%

aneel 0,20%

mme 0,10%

PEE 0,25%

fndct 0,30%

aneel 0,30%

mme 0,15%

destino do 1 % da ROL

até 31 /12/2015

após 31/12/2015
P&D

P&D 0,50%

0,75%
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Tema Numero 4: Financiamento e Garantias 

4) Financiamento e garantias alinhadas com a realidade dos agentes e do mercado: 
 
 A simples instituição de linhas de crédito a juros competitivos não explorará o potencial 

demonstrado; 
 

 Exemplo do PROESCO, instituído pelo BNDES, teve baixíssima adesão em razão da 
indisponibilidade de garantias requeridas para a concessão dos financiamentos; 
 

 As ESCOS são empresas de engenharia e não dispõem de garantias reais, nem ativos 
físicos e nem balanços suficientes para aportar as garantias necessárias; 
 

 Tarifas mais representativas trazem percepção de valor real a todos os envolvidos; 
 

 As empresas de energia, com o desacoplamento, passam a encarar as atividades de 
eficiência energética como rentáveis, e não apenas obrigações a riscos 
desproporcionais; 
 

 As empresas concessionárias passam a se tornar agentes realmente ativos neste 
processo, pois podem aportar garantias adequadas e ter acesso a financiamentos, em 
parceria com as ESCOS; 
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Muito Obrigado!  
 

  CYRO VICENTE BOCCUZZI / RODRIGO AGUIAR LOPES 

 

 

 

 @ABESCOEnergia www.facebook.com/ABESCOEnergia 

Tel: 11 3528-4169 
www.abesco.com.br 
 

 

“As crises são oportunidades efetivas e molas-mestras para 
iniciarmos uma mobilização que deverá render excelentes frutos 

para a modernização do nosso querido país a caminho da 
competitividade”. 

 

 

 

 

 

 

 

 


