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RESUMO 

 

O sistema de bandeiras tarifárias foi oficialmente implantando em janeiro de 2015 

com o objetivo de sinalizar se as condições de geração de energia hidrelétrica são favoráveis 

ou não. Para isso, a Agência Nacional de Energia Elétrica – Aneel define mensalmente qual a 

cor da bandeira tarifária que vigorará em todo o Sistema Interligado Nacional, sendo que as 

bandeiras amarela e vermelha implicam em cobrança adicional na conta de energia elétrica. 

Portanto, em vez do consumidor ter um único sinal de preço ao longo do ano (data do reajuste 

ou revisão tarifária), as Bandeiras Tarifárias dão uma sinalização mensal do custo da geração 

de energia elétrica no país. Diante disso, o objetivo deste trabalho é avaliar o impacto 

econômico das bandeiras tarifárias nos processos tarifários das distribuidoras de energia 

elétrica e seus desdobramentos para os consumidores. 

Palavras-Chave: Bandeiras Tarifárias, Política Tarifária, Tarifas de Energia Elétrica, 

Políticas Públicas, Brasil, Regulação, Distribuidoras de Energia Elétrica, Subsídio Cruzado, 

ANEEL. 
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ABSTRACT 

 

The tariff flag system was officially implemented in January 2015 with the aim of 

indicating whether the hydroelectric power generation conditions are favorable or not. For 

this, the National Electric Energy Agency (Aneel) defines monthly the tariff flag color that 

will be in force for the entire National Interconnected System, with the yellow and red flags 

implying an additional charge to the electricity bill. Thus, instead of the consumer having a 

single price signal throughout the year (date of tariff readjustment or revision), the tariff flag 

system gives a monthly indication of the cost of electricity generation in the country. 

Therefore, the objective of this study is to evaluate the economic impact of flags system in 

tariffs processes of electric power distributors and their consequences for consumers. 

Key Words: Tariff Flags, Tariff Policy, Electric Energy Tariffs, Public Policies, Brazil, 

Regulation, Electric Power Distributors, Crossed Subsidy, ANEEL. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Contextualização 

 

As Bandeiras Tarifárias entraram em vigor em janeiro de 2015 e mensalmente a 

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) define a bandeira vigente1 em virtude dos 

custos de geração de energia no país. Conforme a cor da Bandeira, determinado valor 

financeiro é adicionado nas contas de energia elétrica dos consumidores cativos das 

distribuidoras. 

A adoção desse mecanismo de sinalização de preço é recente no Brasil e entende-

se que é necessário fazer um diagnóstico sobre os resultados dessa política de sinais 

econômicos, avaliando o impacto dessa receita adicional no caixa das distribuidoras e no 

retorno desses valores aos consumidores nos processos tarifários (reajustes e revisões 

tarifárias). 

As concessionárias e permissionárias de serviço público de distribuição de energia 

elétrica são responsáveis pelo fornecimento de energia elétrica a todos consumidores cativos 

localizados em sua área de atuação. Atualmente, existem 63 concessionárias e 38 

permissionárias de distribuição de energia elétrica. 

Conforme descreve LOPES (2011), as tarifas máximas aplicadas aos serviços de 

distribuição (price cap2), bem como as regras de reajuste e revisão dos seus valores, foram 

definidas pelo Poder Concedente nos contratos de concessão. Dessa forma, cabe à ANEEL 

autorizar os novos valores anuais das tarifas máximas dos serviços públicos de energia 

elétrica, observando estritamente as condições contratuais. 

Pelo contrato de concessão, para fins de reajuste e revisão das tarifas, a receita da 

concessionária é dividida em duas parcelas: Parcela A e Parcela B. A Parcela A destina-se à 

cobertura dos custos denominados “não gerenciáveis”, cujo montante e preço escapam à 

vontade ou influência única da concessionária, e a Parcela B compreende os “custos 

gerenciáveis”, próprios da atividade de distribuição de energia elétrica, que estão sujeitos às 

práticas gerenciais adotadas pela concessionária.  

Os custos relacionados à Compra de Energia são considerados “não gerenciáveis” 

e são contabilizados na Parcela A. Para o repasse desses custos às tarifas, aplica-se um 

                                                 
1 Submódulo 6.8 do PRORET: Bandeira Verde, Amarela ou Vermelha 
2 Conceito proposto por BEESLEY e LITTLECHILD (1989) 
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modelo do tipo price cap with cost pass through, no qual os custos não gerenciáveis são 

repassados integralmente às tarifas, uma vez que as distribuidoras são neutras a esses custos. 

No entanto, no período compreendido entre os processos tarifários (reajuste ou 

revisão), o custo incorrido pela Distribuidora com a Compra de Energia pode sofrer variações 

significativas, em virtude das condições hidrológicas dos reservatórios e do acionamento das 

usinas termelétricas.  Assim, no processo tarifário há um mecanismo, denominado Conta de 

Variação da Parcela A (CVA), que compara o montante considerado no processo tarifário do 

ano anterior com o gasto efetivamente incorrido pela distribuidora durante os 12 meses de 

vigência do reajuste. Se o custo incorrido for maior do que o valor considerado no processo 

anterior, a empresa é credora dos consumidores, caso contrário, se o custo for menor que o 

valor dado no processo anterior, a empresa deve aos consumidores e a diferença é repassada 

às tarifas. 

Com o intuito de dar um sinal do custo da geração de energia no país, a ANEEL, 

por meio da Resolução Normativa nº 464/2011, definiu um mecanismo de resposta da 

demanda, denominado Bandeiras Tarifárias. 

O que se busca com as Bandeiras Tarifárias é repassar ao consumidor cativo um 

incentivo que reflita os custos atuais da geração de energia, por meio de um sinal econômico 

de curto prazo. Com isso, espera-se dar mais transparência aos consumidores de forma a 

permitir um melhor gerenciamento da sua carga dado os custos presentes de geração. 

O objetivo é dar um sinal para que a carga também se esforce na busca do 

equilíbrio entre oferta e demanda de energia, porém a um menor custo global. Quando se olha 

apenas pelo lado da oferta, o uso de insumo com custo mais elevado se justifica dado o maior 

custo do não atendimento da demanda. Por sua vez, espera-se que a demanda tenha 

oportunidade de resposta e assim contribua para um ponto de equilíbrio que terá menor custo 

global de geração. 

Portanto, em vez do consumidor ter um único sinal de preço ao longo do ano (data 

do reajuste ou revisão tarifária), as Bandeiras Tarifárias dão uma sinalização mensal do custo 

da geração de energia elétrica no país. 

Com o intuito de regulamentar a matéria, o Decreto nº 8.401/2015 criou a Conta 

Centralizadora dos Recursos das Bandeiras Tarifárias, o objetivo dessa conta é administrar e 

repassar entre os agentes de distribuição conectados ao Sistema Interligado Nacional (SIN) os 

recursos decorrentes da aplicação das bandeiras tarifárias. 

O Decreto também definiu a competência da ANEEL para regular o 

funcionamento da conta e a metodologia de repasse dos valores faturados. Em 27/02/2015, a 
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Agência aprovou o PRORET 6.8 (Procedimentos de Regulação Tarifária), que estabeleceu as 

definições, metodologias e procedimentos de aplicação das Bandeiras Tarifárias. 

O Decreto nº 8.401/2015 trouxe o conceito de que os custos passíveis de cobertura 

pelas bandeiras tarifárias são sistêmicos. Ou seja, os custos incorridos pertencem aos agentes 

do SIN, sem distinção entre agentes ou área de concessão. A primeira consequência desse 

conceito é a definição de um adicional de bandeira tarifária único para todo território 

nacional, independente das características individuais de cada distribuidora. 

A segunda consequência é que, com a criação da Conta Centralizadora dos 

Recursos das Bandeiras Tarifárias (CCRBT) e a regulamentação implementada pela ANEEL 

através do submódulo 6.8 do PRORET, ocorrem repasses financeiros entre as distribuidoras, 

de modo que surge uma espécie de subsídio cruzado entre as áreas de concessão, visto que 

recursos arrecadados em determinada região podem ser transferidos para cobertura de custos 

de regiões distintas. 

 

1.2 Objetivos 

 

A adoção das bandeiras tarifárias é recente no Brasil e entende-se que é necessário 

fazer um diagnóstico sobre os resultados dessa política de sinais econômicos, avaliando o 

impacto dessa receita adicional no caixa das distribuidoras e no retorno desses valores aos 

consumidores nos processos tarifários (reajustes e revisões tarifárias). 

O objetivo do projeto é avaliar o impacto desse subsídio cruzado (repasses 

financeiros entre as distribuidoras) nas relações entre consumidores, distribuidoras e áreas de 

concessão.  

Essa avaliação será feita por meio da proposição de indicadores que traduzam essa 

problemática, tanto do ponto de vista do consumidor que efetivamente arca com esse custo, 

bem como avaliar os impactos no caixa das distribuidoras que recebem recursos da Conta 

Centralizadora, caso essa sistemática seja alterada e os repasses diminuam. 

Ao fim do trabalho, espera-se, além da análise da problemática, contribuir com a 

formulação de alternativas que melhorem a eficiência econômica do Sistema de Bandeiras 

Tarifárias e/ou mitiguem esse subsídio cruzado, que penaliza os consumidores das áreas de 

concessão que aportam recursos na CCRBT. 
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1.3 Pergunta  

 

Como o sistema de bandeiras tarifárias impacta os dispêndios dos consumidores, 

os processos tarifários em diferentes áreas de concessão e o caixa das distribuidoras 

(devedoras e credoras da CCRBT)? 

 

1.4 Proposta de Mudança 

 

As mudanças a serem alcançadas consistem na proposição de um projeto de 

atualização do Decreto nº 8.401/2015 e de uma proposta de Resolução Normativa com uma 

nova metodologia de repasse da CCRBT e atualização do Submódulo 6.8 do PRORET. 

Além dessa introdução, o Capítulo 2 tratará do referencial teórico, de forma a 

enquadrar na literatura o sistema de bandeiras tarifárias e suas bases conceituais, o Capítulo 3 

contextualizará o problema, identificando o status quo e suas limitações, o Capítulo 4 

apresentará a metodologia de pesquisa e o procedimento de coleta dos dados, o Capítulo 5 

tratará do histórico do sistema de bandeiras tarifárias, o Capítulo 6 apresentará o impacto dos 

repasses financeiros da CCRBT nas distribuidoras de energia elétrica, o Capítulo 7 

apresentará alternativas para a mitigação do subsídio cruzado entre as áreas de concessão e, 

por fim, o Capítulo 8 fará uma discussão sobre a legislação e possíveis aprimoramentos. 

Além disso, o Anexo desse trabalho compreende uma minuta de aprimoramento 

do Submódulo 6.8 do PRORET, de forma a incorporar os resultados e conclusões desse 

trabalho na legislação. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Resposta da Demanda em Sistemas Elétricos 

 

2.1.1 Resposta da Demanda 

 
 

De acordo com SOUZA (2014), a resposta da demanda (RD) ocorre quando o 

consumidor faz um ajuste em seu perfil de consumo em resposta a algum estímulo. Nesse 

sentido, a resposta da demanda pode ser definida como o fornecimento de incentivos 

destinados a induzir um menor consumo de eletricidade nos momentos em que os preços 

estão altos ou quando a confiabilidade do sistema está prejudicada. Uma política de resposta 

da demanda pode resultar em três tipos gerais de respostas dos consumidores. 

A primeira, conhecida como load shedding, ocorre a partir da redução do 

consumo de eletricidade nos períodos de maior consumo do sistema, quando os preços estão 

mais altos, sem que o padrão de consumo de outros períodos seja alterado. Essa medida 

resulta em uma perda de conforto momentânea do consumidor. Um exemplo desse tipo de 

resposta ocorre quando os ajustes de termostatos de aquecedores ou aparelhos de ar 

condicionado são alterados temporariamente (CHAKRABARTI et al., 2012). 

Um segundo tipo de resposta, chamada de load shifting, é quando os 

consumidores respondem aos preços altos deslocando consumos no horário de pico para o 

horário fora de pico. Um exemplo seria a mudança de algumas atividades residenciais (por 

exemplo, máquinas de lavar, secar ou bombas de piscina) para horário fora de pico 

(CHAKRABARTI et al., 2012). 

A terceira forma de resposta é quando o consumidor utiliza geração própria. Nesse 

caso o consumidor deve possuir geração distribuída. A partir da geração local os 

consumidores obtém pouca, ou nenhuma mudança no padrão de consumo de energia elétrica. 

No entanto a geração estará fornecendo mais capacidade para o sistema, uma vez que o 

sistema enxerga que o consumidor reduziu seu consumo de energia elétrica 

(CHAKRABARTI et al., 2012). 

Na literatura existem diversas classificações para os diferentes programas de 

resposta da demanda. De acordo com MOHAGHEGHI & YANG (2011), os programas 

podem ser classificados em três grupos conforme as iniciativas de redução de demanda: 
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- Programas de RD baseados em confiabilidade (Reliability-Based DR Programs): 

são enviados ao cliente sinais para redução voluntária ou compulsória de demanda. 

Alguns equipamentos que são afetados por esse programa: ar condicionado, 

recarregamento de carros elétricos, luzes, processos de resfriamento e aquecimento. 

- Programas de RD baseados em tarifas (Rate-Based DR Programs): nessa categoria 

de programa, o preço da eletricidade muda dinamicamente baseado em vários 

períodos de dias/semanas/anos de acordo com a reserva marginal. Os consumidores 

pagam altas tarifas nos horários de pico e baixas nos horários fora pico. 

- Programas baseados em oferta de redução de demanda (Demand Reduction Bids): 

os consumidores participantes desse programa enviam ofertas de redução de 

demanda ao sistema. As ofertas normalmente incluem a capacidade disponível de 

redução da demanda e do preço pedido por isso. (MOHAGHEGHI & YANG, 2011, 

p. 3; SOUZA, 2014, p. 23) 

 

Para ALBADI & SAADANY (2007), os programas de resposta da demanda 

podem ser classificados da seguinte forma: 

- Baseados em Programas de Incentivos (IBP) 

1) Clássico 

a. Controle Direto 

b. Programa de Interrupção 

2) Baseados em Mercado 

a. Oferta de Redução de Demanda 

b. Redução de Demanda Emergencial 

c. Mercado de Capacidade 

d. Mercado de Serviços Ancilares 

- Baseados em Programas de Preços (PBP) 

1) Tempo de Uso (TOU) 

2) Precificação do Período de Ponta (CPP) 

3) Precificação em Tempo Real (RTP) (ALBADI & SAADANY, 2007, p. 2; 

SOUZA, 2014, p. 24) 

 

De acordo com SOUZA (2011), no IBP clássico os consumidores participantes 

recebem créditos ou descontos em suas faturas de energia por sua participação nos programas. 

Nos programas de controle direto de carga, as concessionárias têm a capacidade de desligar 

remotamente equipamentos participantes em um curto espaço de tempo. Os equipamentos 

controlados geralmente são condicionadores de ar e aquecedores de água. Este tipo de 

programa pode ser interessante principalmente para consumidores residenciais e pequenos 

consumidores comerciais. Nos programas de interrupção os consumidores recebem créditos 

ou descontos quando são convocados para desligarem cargas previamente definidas. Os 

participantes que não responderem aos sinais desse programa estão sujeitos a penalidades, 

dependendo das condições do programa (ALBADI & SAADANY, 2007; CHAKRABARTI et 

al., 2012). 

No IBP baseado em mercado por oferta de redução de demanda, os consumidores 

podem ofertar redução de consumo no mercado livre de eletricidade, sendo que as ofertas 
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apenas são aceitas quando o preço for inferior ao preço marginal de mercado. Quando a oferta 

é aceita, o consumidor deve reduzir sua carga ao montante especificado na oferta de redução 

de carga ou então pagará uma penalidade caso não realize a redução. Por outro lado, nos 

programas de redução de demanda em emergência, os participantes recebem incentivos para 

as reduções medidas durante situações de emergência (ALBADI & SAADANY, 2007; 

CHAKRABARTI et al., 2012). 

Os programas baseados em mercado de capacidade consistem em oferecer 

benefícios financeiros para aqueles consumidores que se comprometem a fornecer reduções 

de carga pré-especificadas quando surgirem condições de contingências no sistema. Os 

participantes que não conseguirem cumprir suas obrigações de redução de carga estão sujeitos 

a penalidades (ALBADI & SAADANY, 2007; CHAKRABARTI et al., 2012). 

Os programas de resposta da demanda no contexto do mercado de serviços 

ancilares são estabelecidos de modo que os consumidores possam oferecer corte de carga 

como reserva operacional no mercado spot. Quando as propostas são aceitas, participantes são 

pagos ao preço spot para ficar em stand-by por um determinado período de tempo (ALBADI 

& SAADANY, 2007). 

Os programas PBP são baseados em precificação dinâmica, no qual as tarifas 

estabelecidas não são constantes em todos os períodos. A precificação da energia nesses 

programas geralmente segue o custo de energia em tempo real ou tenta se aproximar o 

máximo possível disso. O principal objetivo desses programas é planificar a curva de 

demanda, oferecendo preços mais elevados no período de pico e mais baixos durante os 

períodos fora de pico (ALBADI & SAADANY, 2007). 

O tipo mais básico de um programa PBP é a tarifa TOU. As tarifas do tipo TOU 

são compostas de maneira que os preços de eletricidade por unidade de consumo difiram em 

diferentes blocos de tempo. A tarifa durante os períodos de pico é mais elevada em relação 

aos períodos fora de pico. As modalidades mais simples têm tarifas para apenas dois blocos 

de tempos, no entanto existem modalidades onde existem muitos blocos de tempos. As tarifas 

TOU buscam refletir o custo médio de energia durante períodos diferentes (CHAKRABARTI 

et al., 2012). 

As tarifas CPP incluem um elevado preço de eletricidade pré-especificado 

sobrepostos às tarifas TOU. A precificação CPP apenas é chamada durante contingências ou 

altas do preço do mercado de curto prazo de energia elétrica para um número limitado de dias 

ou horas no ano (ALBADI & SAADANY, 2007). 
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Os RTP são programas onde são cobrados preços horários dinâmicos aos 

consumidores pela energia elétrica, sendo que esses preços refletem o custo real de 

eletricidade no mercado de curto prazo. Muitos economistas afirmam que os programas RTP 

são os programas mais diretos para obter a resposta da demanda em mercados de eletricidade 

competitivos (EEE, 2005). 

 

2.1.2 Contextualização do caso brasileiro 

 

Mensalmente, o ONS realiza o Programa Mensal de Operação (PMO) com a 

participação dos agentes. Os estudos – realizados em base mensal, discretizados em etapas 

semanais e por patamar de carga, revistos semanalmente – fornecem metas e diretrizes a 

serem seguidas pelos órgãos executivos da Programação Diária da Operação Eletroenergética 

e da Operação em Tempo Real. 

Conforme consta no Submódulo 7.3 dos Procedimentos de Rede, aprovado pela 

Resolução Normativa ANEEL nº 756/2016, um dos produtos do PMO é o despacho de 

geração das usinas termoelétricas, em específico o Custo Variável Unitário (CVU) da última 

térmica a ser despachada. 

O CVU da última térmica a ser despachada é o principal insumo para a definição 

da bandeira tarifária que vigorará em determinado mês, conforme submódulo 6.8 do 

PRORET.  

 

A definição das faixas de acionamento será realizada conforme os seguintes 

critérios: 

a) Bandeira Tarifária Verde: será acionada nos meses em que o valor do Custo 

Variável Unitário – CVU da última usina a ser despachada for inferior a um limite 

pré-estabelecido anualmente, limitado a cinquenta por cento do valor-teto do PLD; 

b) Bandeira Tarifária Amarela: será acionada nos meses em que o valor do Custo 

Variável Unitário – CVU da última usina a ser despachada for igual ou superior ao 

limite da bandeira tarifária verde e inferior a um limite pré-estabelecido anualmente, 

limitado ao valor-teto do Preço de Liquidação de Diferenças – PLD; e 

c) Bandeira Tarifária Vermelha: será acionada nos meses em que o valor do Custo 

Variável Unitário – CVU da última usina a ser despachada for igual ou superior ao 

limite da bandeira tarifária amarela, conforme os seguintes patamares de aplicação: 

i. Patamar 1: será acionada nos meses em que o valor do Custo Variável Unitário – 

CVU da última usina a ser despachada for igual ou superior ao limite da bandeira 

amarela e inferior a um limite pré-estabelecido anualmente; e 
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ii. Patamar 2: será acionada nos meses em que o valor do Custo Variável Unitário – 

CVU da última usina a ser despachada for igual ou superior ao limite do CVU do 

patamar 1. (Submódulo 6.8 do PRORET, 2017, p. 4) 

 

Com o acionamento de usinas térmicas com CVU mais elevado, o custo de 

geração de energia elétrica se torna mais oneroso e há a necessidade do acionamento do 

sistema de bandeiras para dar um sinal de preço de curto prazo aos agentes do setor. O 

histórico do sistema de bandeiras tarifárias será discutido no Capítulo 5. 

Portanto, do ponto de vista da literatura, o sistema de Bandeiras Tarifárias 

encontra precedentes e embasamento conceitual. 

Avaliando a literatura, de acordo com a classificação de MOHAGHEGHI & 

YANG (2011), o sistema de Bandeiras Tarifárias se enquadra em programas de RD baseados 

em tarifas (Rate-Based DR Programs), visto que o preço da eletricidade muda mensalmente, 

de acordo com a programação de despacho do parque termoelétrico realizado pelo Operador 

Nacional do Sistema (ONS). 

Considerando a classificação de ALBADI & SAADANY (2007), o sistema de 

Bandeiras é classificado como um programa PBP (programa baseado em preços), pois as 

tarifas estabelecidas não são constantes em todos os períodos. A precificação da energia 

nesses programas geralmente segue o custo de energia. O principal objetivo desses programas 

é planificar a curva de demanda, oferecendo preços mais elevados no período de pico e mais 

baixos durante os períodos fora de pico. 

 

2.1.3  Resposta da Demanda: Aspectos microeconômicos 

 

A teoria microeconômica diz que em mercados com competição perfeita existe 

uma eficiente alocação de recursos quando a demanda marginal é igual ao custo marginal de 

fornecimento. Na Figura 1, esse efeito é representado pela interseção da curva de demanda 

com a curva de fornecimento obtendo um preço de equilíbrio p* para um consumo de q* 

(ANDERSEN et al., 2006; SOUZA, 2014). 

 



22 

 

 

Figura 1 – Preço de equilíbrio em um mercado competitivo perfeito. Fonte: SOUZA, 2014 

 

A curva de suprimento é constituída posicionando os geradores com o custo de 

geração do menor para o mais elevado. Em um sistema predominantemente termoelétrico, as 

gerações de menores custos são as nucleares, hidrelétricas, eólicas e termelétricas a carvão. 

No final da curva de suprimento estão posicionadas as térmicas a óleo e a gás natural 

(ANDERSEN et al., 2006). 

No entanto, conforme relata SOUZA (2014), para o caso brasileiro, onde o 

sistema é predominantemente hidrelétrico, é definido um valor da água baseado em seu custo 

de oportunidade com base nas afluências e estados futuros dos reservatórios. 

A matriz elétrica brasileira é bastante peculiar uma vez que o país detém um dos 

maiores potenciais de geração hidroelétrica do mundo. Por conta disso, foi possível 

desenvolver um sistema interligado capaz de aproveitar diferentes situações hidrológicas em 

diferentes partes do país possibilitando o intercâmbio de energia entre diferentes regiões. 

O custo de operação das usinas hidrelétricas é baixo, pois depende principalmente 

do custo de manutenção, uma vez que não é necessária a compra de combustíveis para que o 

despacho ocorra. Já as usinas termelétricas possuem um custo de operação relacionado 

diretamente com a potência gerada e com o tipo de combustível utilizado. Nesse sentido, o 

risco futuro de falta de água nos reservatórios deve ser considerado na programação da 

operação e o parque termelétrico deverá ser despachado por ordem de mérito a fim de 

minimizar riscos futuros de suprimento hidroelétrico (ANTUNES, 2011). 

Portanto, o custo de curto prazo é então calculado avaliando o estado atual e 

futuro da água armazenada nos reservatórios, o custo do combustível das usinas 

termoelétricas, a proporção ótima de geração hidráulica e térmica e o intercâmbio entre 

submercados considerando um risco aceitável para o sistema (RODRIGUES, 2006). 
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Dessa forma, as usinas hidrelétricas têm suas gerações posicionadas na curva de 

fornecimento com base no valor da água calculado pelo modelo de otimização energética. 

Nos horários de pico, a curva de demanda se desloca para a direita atingindo uma posição q’, 

fazendo com que o preço aumente consideravelmente, pois a curva de fornecimento é mais 

íngreme no seu final.  

A curva de demanda de consumidores que estão inseridos no mercado de maneira 

que não sentem as variações do preço de curto prazo é uma reta vertical, ou seja, a demanda é 

inelástica. Quando os consumidores, de alguma forma, sentem as variações do preço de curto 

prazo a curva de demanda passa a ser uma reta inclinada, ou seja, a demanda é elástica. As 

diferentes curvas de demanda podem ser observadas na Figura 2. 

  

Figura 2 – Efeito simplificado da RD nos preços de curto prazo de energia elétrica. Fonte: SOUZA. 

2014. 

 

Se o consumidor tiver alguma flexibilidade em sua demanda de eletricidade e se 

ele está exposto a variações de preços temporal no mercado, ocorre uma melhora na eficiência 

econômica, ou seja, o consumidor irá pagar menos pelo seu consumo em relação ao cenário 

onde não existe a flexibilidade. 

A Figura 3 mostra uma curva de oferta, uma curva de demanda fora ponta e uma 

curva de demanda na ponta. Essa figura ilustra a resposta da demanda do tipo load shifting 

que resulta na diminuição da demanda na ponta e aumento na fora ponta. Na área delimitada 

pelos pontos ABC, é representado o custo de energia adicional do horário fora de ponta, 

enquanto a área delimitada pelos pontos A'B'C' representa o custo de energia evitado no 

horário de ponta. É perceptível que a área A'B'C' é maior que ABC, uma vez que a curva de 

fornecimento possui uma derivada maior no horário de ponta em relação ao horário fora 

ponta. Dessa forma, quanto maior é a flexibilidade do consumidor para realizar o load 

shifting, maior é a economia desse consumidor (ANDERSEN et al., 2006). 
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Figura 3 – Efeitos da RD nos preços de curto prazo. Fonte: SOUZA, 2014. 

 

2.1.4  Impactos da RD no mercado de curto prazo de energia elétrica 
 

A implantação de política de resposta da demanda faz com que sejam observados 

diversos impactos no mercado de curto prazo. Os principais impactos são: redução do preço 

de curto prazo, custo de geração evitado, economia para os agentes do mercado, redução da 

volatilidade do preço de curto prazo, aumento da competição e postergação de investimento 

com expansão da rede de transmissão e novas unidades geradoras (NGUYEN et al., 2011; 

CHAKRABARTI et al., 2012). 

Segundo SOUZA (2014), os maiores benefícios são representados pela redução 

do preço de curto prazo e pelo custo de geração evitado, que podem ser vistos no diagrama 

apresentado na Figura 4. A configuração do despacho ótimo é feita de maneira que as 

unidades geradoras com menores preços de geração ($/MWh) gerem por ordem de mérito 

econômico. O preço de curto prazo é definido com base na curva de demanda. 

Caso o mercado não possua uma política de resposta da demanda, o preço de 

curto prazo será a intersecção entre a curva de geração e a curva de demanda D. Para o caso 

em que a resposta da demanda está presente, o preço do mercado de curto prazo será o valor 

obtido da interseção entre a curva de geração e a curva de demanda DDR. O fato de usinas 

térmicas mais caras não terem sido despachadas gera uma economia para o sistema que é 

repassada para todos os agentes. 
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Figura 4 – Impacto da RD no preço de curto prazo. Fonte: SOUZA, 2014. 

 

2.1.5  Impactos na carga 

 

Cada segmento de consumo é afetado de maneiras diferentes quando um 

programa de resposta da demanda é implantado. Nessa seção, são analisados os impactos 

sobre a carga nos segmentos residencial, comercial e industrial. 

 

2.1.5.1 Residencial 
 

Segundo SOUZA (2014), há diversos estudos a respeito dos impactos da resposta 

da demanda no setor residencial vêm sendo publicados recentemente. KURODA et al. (2012) 

esquematizou os benefícios econômicos a que os consumidores residenciais estão sujeitos 

quando programas tarifários que incentivam a resposta da demanda são implantados no setor 

elétrico. Segundo KURODA et al. (2012), no programa de resposta da demanda, a redução da 

demanda dos consumidores resulta em uma redução de receita de vendas para os geradores de 

eletricidade. Portanto, é necessário obter benefícios maiores que as receitas reduzidas pelo 

programa de resposta da demanda para que o programa seja eficiente do ponto de vista 

regulatório. 

Um ponto de estudo a respeito da resposta da demanda no setor residencial é 

sobre as razões para a gradual penetração dos programas nesse setor de consumo. Segundo 
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KURODA et al. (2012), a implantação desses programas no setor residencial está estritamente 

relacionada com a substituição dos medidores eletromecânicos por medidores eletrônicos. Em 

contrapartida, os estudos apresentados por MASIELLO (2010) e AMPLA (2011) apontam 

que os preços desses medidores estão com grandes tendências de queda para os próximos 

anos. 

Outro ponto a ser destacado é o caráter de baixa elasticidade do preço e a renda da 

demanda residencial. A elasticidade é a relação existente entre as alterações provocadas nas 

quantidades demandadas, decorrentes de alterações relativas introduzidas nos preços. A 

depender dos valores alcançados para as elasticidades, pode-se classificar as elasticidades-

preço da demanda como unitária (ε = |1|), inelástica, (ε < |1|) ou elástica (ε > |1|) (VIANA, 

2010). 

 

2.1.5.2 Comercial e Industrial 
 

A distribuição de energia é caracterizada como a atividade do setor elétrico 

dedicada à entrega de energia elétrica para o usuário final e a definição de suas tarifas deve 

considerar uma receita capaz de garantir o equilíbrio econômico-financeiro da concessão 

(ANEEL, 2014).  

Segundo SOUZA (2014), com o passar dos anos e, principalmente, após o 

racionamento de 2001, a elasticidade-preço da demanda para os segmentos comercial e 

industrial começou a apresentar consideráveis acréscimos, de maneira que os estudos mais 

atuais apontam para um comportamento elástico das demandas desses dois setores. A Figura 

5, elaborada por VIANA (2010), faz um comparativo da evolução das elasticidades-preço da 

demanda no cenário brasileiro de acordo com diversos trabalhos. 
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Figura 5 – Evolução da Elasticidade-Preço. Fonte: VIANA, 2010. 

 

BARATTO & CADENA (2011) definiram a elasticidade no mercado de curto 

prazo baseado na capacidade dos consumidores industriais e comerciais rearranjarem suas 

demandas no horário de ponta para o horário fora ponta através da seguinte formulação: Cada 

setor industrial ou comercial possui índices específicos de elasticidade. Não foram 

encontrados estudos que verificassem as variações das elasticidades em função do preço da 

energia elétrica por setor, no entanto, experiências internacionais nos Estados Unidos 

apontaram as elasticidades e possibilidades do gerenciamento da resposta da demanda. Essas 

informações são apresentadas na Tabela 1 (NEENAN et al., 2005). 
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Tabela 1 – Elasticidades e oportunidade de gerenciamento da resposta da demanda por setor 

econômico. Fonte: NEENAN et al., 2005. 

 
 

2.2 Subsídio Cruzado 

 

Segundo CÂMARA (2005), o subsídio cruzado é um mecanismo de política 

tarifária por meio do qual deslocam-se recursos recebidos em um certo segmento (de usuários 

ou de serviços) para outro, com a finalidade de propiciar ao segmento beneficiado o 

desembolso de quantias menores. 

 

Nesse sistema, o poder público, adotando determinada política tarifária, faz com que 

um grupo de usuários arque com parte dos custos decorrentes da prestação do 

serviço a outros usuários. Trata-se de uma forma de distribuir os custos de uma 

maneira independente do ônus que cada um tenha gerado. Na maioria das vezes em 

que o sistema é adotado, busca-se cobrar mais da parcela de usuários teoricamente 

detentora de maior poder aquisitivo para que seja possível cobrar menos de usuários 

com capacidade econômica inferior. (CÂMARA, 2005. p. 68) 

 

Ressalta o autor que em razão disso, determinados usuários pagam um valor 

maior que o suficiente para cobrir os custos e a remuneração do prestador de serviço, pois há 

também a parte relacionada com a transferência de recursos, enquanto o segmento de usuários 

beneficiado remunera um valor inferior ao que é preciso para custear o serviço. 

Segundo DAOU (2007), conclui-se da tese do autor que os subsídios cruzados 

têm sido proibidos em ambientes competitivos. Conforme explica, a prática do citado subsídio 

criaria uma desigualdade entre os agentes, pois se adotada tal política, determinados 

segmentos de serviços seriam acrescidos de custos adicionais. Decidiu-se que para evitar a 

SETOR ELASTICIDADE
RESPOSTA DA DEMANDA

GERENCIÁVEL

Agricultura 0,16 Sim

Alimentos 0,16 Sim

Comércio 0,06 Sim

Educacional 0,1 Sim

Financeiro 0,06 Sim

Manufatura 0,16 Sim

Metalurgia 0,16 Sim

Mineração 0,02 Não

Papel e Celulose 0,16 Sim

Plástico 0,16 Não

Serviços Públicos 0,02 Sim

Transporte e Comunicações 0,02 Não

Têxtil 0,16 Sim
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ocorrência de tal espécie de problema, os deveres de universalização seriam supridos através 

de recursos públicos ou por meio de fundos setoriais abastecidos pelos agentes do mercado. 

Além disso, segundo POSNER (1999) os subsídios cruzados, além de limitarem a 

escolha dos consumidores, nem sempre beneficiam as pessoas necessitadas. Ademais, salienta 

POSNER, conferem uma aparência de legitimidade aos monopólios, o que acaba 

prejudicando a competição. 
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3 METODOLOGIA DE REPASSE VIGENTE E CONTEXTUALIZAÇÃO 

DO PROBLEMA  

 

O artigo 1º do Decreto nº 8.401/2015 determinou a criação da Conta 

Centralizadora dos Recursos de Bandeiras Tarifárias, conforme abaixo: 

 

Art. 1º  A Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE criará e manterá 

a Conta Centralizadora dos Recursos de Bandeiras Tarifárias, destinada a 

administrar os recursos decorrentes da aplicação das bandeiras tarifárias instituídas 

pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL. 

 

Mensalmente, a ANEEL apura os custos incorridos pelas Distribuidoras de 

energia elétrica conectadas ao Sistema Interligado Nacional e, conforme metodologia definida 

no PRORET 6.8, a Agência emite um Despacho com a determinação de quais empresas 

aportarão recursos na conta e quais distribuidoras receberão esses recursos. 

Assim, com o acionamento das bandeiras amarela ou vermelha, a receita total 

faturada com os adicionais tarifários é rateada entre todas as distribuidoras do SIN na 

proporção dos custos realizados, por meio da Conta Centralizadora dos Recursos de Bandeiras 

Tarifárias. 

Portanto, a CCRBT é uma conta que realiza as transações entre os agentes, após a 

liquidação dos repasses o saldo bancário da conta é nulo, pois os recursos aportados na conta 

pelos agentes devedores foram repassados aos agentes credores. 

Desse modo, eventuais déficits ou superávits são carregados pelas distribuidoras 

até a próxima liquidação da Conta, na qual, havendo recursos os déficits acumulados são 

abatidos. 

Caso o déficit acumulado por uma distribuidora não seja coberto pelo sistema de 

bandeiras tarifárias até o processo tarifário, tal valor é repassado às tarifas dos consumidores. 

De forma análoga, eventuais superávits também são repassados aos consumidores, nesse caso, 

reduzindo as tarifas. 

Cabe esclarecer que o saldo da CCRBT calculado pela ANEEL representa o 

déficit ou superávit das distribuidoras perante o sistema de bandeiras, isto é, o saldo é apurado 

por meio de uma conta gráfica. Portanto, o saldo da conta não representa o efetivo saldo da 

conta bancária gerenciada pela CCEE, mas o saldo acumulado de todas as distribuidoras 

perante o sistema. 
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3.1 Relação entre a CCRBT e os Processos Tarifários 

 

Conforme já mencionado, pelo contrato de concessão, para fins de reajuste e 

revisão das tarifas, a receita da concessionária é dividida em duas parcelas: Parcela A e 

Parcela B. A Parcela A destina-se à cobertura dos custos denominados “não gerenciáveis”, 

cujo montante e preço escapam à vontade ou influência única da concessionária, e a Parcela B 

compreende os “custos gerenciáveis”, próprios da atividade de distribuição de energia 

elétrica, que estão sujeitos às práticas gerenciais adotadas pela concessionária. 

Os custos relacionados à Compra de Energia são considerados “não gerenciáveis” 

e são contabilizados na Parcela A. Para o repasse desses custos às tarifas, aplica-se um 

modelo do tipo price cap with cost pass through, no qual os custos não gerenciáveis são 

repassados integralmente às tarifas, uma vez que as distribuidoras são neutras a esses custos. 

No entanto, no período compreendido entre os processos tarifários (reajuste ou 

revisão), o custo incorrido pela Distribuidora com a Compra de Energia pode sofrer variações 

significativas, em virtude das condições hidrológicas dos reservatórios e do acionamento das 

usinas termelétricas.  Assim, no processo tarifário há um mecanismo, denominado CVA, que 

compara o montante considerado no processo tarifário do ano anterior com o gasto 

efetivamente incorrido pela distribuidora durante os 12 meses de vigência do reajuste. Se o 

custo incorrido for maior do que o valor considerado no processo anterior, a empresa é 

credora dos consumidores, caso contrário, se o custo for menor que o valor dado no processo 

anterior, a empresa deve aos consumidores e a diferença é repassada às tarifas. 

Assim, nos processos de reajuste anual ou revisão periódica, a tarifa de energia 

que é calculada pela ANEEL provê às distribuidoras uma receita tal que lhes assegura uma 

adequada cobertura para fazer frente aos custos de aquisição de energia estimado para os 

próximos doze meses. Adicionalmente, as variações de custo que ocorrem entre os reajustes e 

revisões tarifárias, para mais ou para menos, são compensadas no processo tarifário 

subsequente por meio do cálculo da CVA – Conta de Compensação de Variação de Valores 

de Itens da Parcela A. 

A CVA foi criada pela Portaria Interministerial MF/MME nº 296, de 25/10/2001, 

posteriormente substituída pela Portaria Interministerial MF/MME nº 025, de 24/01/2002, em 

função da Medida Provisória nº 2.227/2001, que estabeleceu exceção ao alcance do art. 2º da 

Lei nº 10.192/2001. De acordo com a MP 2.227/2001: 
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Art. 1º Não se aplicam as disposições dos §§ 1º e 3º do art. 2º da Lei nº 10.192, de 

14 de fevereiro de 2001, a mecanismo de compensação das variações, ocorridas 

entre os reajustes tarifários anuais, de valores de itens da "Parcela A" previstos nos 

contratos de concessão de distribuição de energia elétrica, a ser regulado, por 

proposta da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, em ato conjunto dos 

Ministros de Estado de Minas e Energia e da Fazenda. 

 

Portanto, é necessário esclarecer inicialmente que, qualquer que seja o custo 

incorrido pela distribuidora com a aquisição de energia para atendimento de seu mercado, lhe 

é assegurado o repasse desse custo aos consumidores, quer seja no processo tarifário em 

processamento ou no posterior. Isto porque, nos reajustes tarifários, as diferenças de custos 

incorridos com compra de energia nos doze últimos meses são repassadas aos consumidores 

por meio da CVA. Portanto, sem a aplicação das Bandeiras Tarifárias, os custos não previstos 

com geração de energia são refletidos nas tarifas com uma defasagem temporal de até um ano. 

Com a criação da Conta Centralizadora dos Recursos de Bandeiras, os custos 

variáveis de geração de energia no Sistema Interligado Nacional - SIN passaram a ser arcados 

de forma compartilhada entre todos os consumidores de energia elétrica das concessionárias 

de distribuição que participam desse sistema, e não mais de forma isolada e restrita ao 

mercado consumidor da respectiva concessionária.  

Com isso, as regras de bandeiras tarifárias foram aperfeiçoadas e passaram a ser 

definidas exclusivamente no Submódulo 6.8 do PRORET, com primeira versão aprovada pela 

Resolução Normativa nº 649, de 2015. 

Basicamente, as bandeiras tarifárias sinalizam, mês a mês, o custo da energia 

elétrica que será cobrada dos consumidores, com a ressalva de que esse sistema não impõe um 

custo novo para o consumidor pagar, sendo apenas uma forma diferente de cobrar um custo 

que já estava incluído na conta de energia, mas que geralmente passava despercebido pelo 

consumidor. As bandeiras sinalizam para o consumidor o custo real da geração no momento 

em que ele está consumindo a energia, dando-lhe a oportunidade de adaptar seu consumo, se 

assim desejar. 

Assim, todos os recursos retidos pelas distribuidoras relativos às bandeiras 

tarifárias são revertidos em prol dos consumidores no processo tarifário subsequente, o que 

reduz o efeito da CVA e, consequentemente, o índice de reajuste das tarifas, conforme 

previsto no submódulo 6.8 do PRORET. 
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51. Os recursos da Conta Bandeiras serão alocados prioritariamente para cobertura 

dos itens que impactam a Conta de Compensação de Variação de Valores de Itens da 

Parcela A – CVA. 

(...) 

54. Os custos não cobertos pelos repasses da Conta Bandeiras serão recuperados 

pelas concessionárias de distribuição no processo tarifário subsequente, conforme 

metodologia de apuração da CVA e da Sobrecontratação, definida no Submódulo 

4.4 do PRORET. 

55. No reajuste tarifário anual e/ou revisão tarifária periódica das distribuidoras de 

energia elétrica, a receita decorrente da aplicação dos adicionais das Bandeiras 

Tarifárias Amarela e Vermelha e os repasses da Conta Bandeiras serão considerados 

na apuração da CVA e da Sobrecontratação para as concessionárias de distribuição, 

e como componente financeiro específico para as permissionárias de distribuição, 

conforme metodologia definida no Submódulo 4.4 do PRORET. 

56. O Custo Líquido Não Coberto será zerado após o reconhecimento deste no 

processo tarifário da respectiva concessionária de distribuição. (Submódulo 6.8 do 

PRORET, 2017, p. 18) 

 

Após o processo tarifário da distribuidora, os déficits ou superávits perante o 

sistema de bandeiras é zerado, visto que tais valores foram repassados às tarifas, e inicia-se 

um novo ciclo de repasses. 

Assim, o saldo da CCRBT é diretamente influenciado pelo calendário de reajustes 

e revisões das distribuidoras de energia elétrica. 

 

3.2  Metodologia atual de repasse dos recursos 
 

 As receitas de Bandeiras Tarifárias foram concebidas para cobrir os custos 

inerentes aos seguintes itens: 

Custo do Contratos de Comercialização de Energia no Ambiente Regulado por 

Disponibilidade (CCEAR-D); 

Resultado no Mercado de Curto Prazo - MCP; 

Risco Hidrológico das usinas contratadas em regime de Cotas; 

Risco Hidrológico da UHE Itaipu Binacional; 

Encargo de Serviços do Sistema relativo ao despacho de usinas fora da ordem de 

mérito e com CVU acima do PLD máximo; e 

Risco Hidrológico dos agentes de geração que firmaram o Termo de Repactuação de 

Risco Hidrológico em conformidade com a Lei n° 13.203, de 8 de dezembro de 

2015. 

 

Esses custos são apurados mensalmente pela CCEE e encaminhados à ANEEL 

para definição dos repasses e das empresas que aportarão e receberão recursos da Conta 

Centralizadora. A metodologia de cálculo desses custos está disciplinada no Submódulo 6.8 

do PRORET. 

Como já mencionado, o propósito desse trabalho é discutir e avaliar a 

metodologia de repasse da CCRBT e seus efeitos nos processos tarifários. Assim, os custos 
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incorridos pelas distribuidoras serão considerados como dados de entrada, exógenos ao 

sistema de bandeiras. 

A fim de elucidar a problemática, abaixo segue a metodologia vigente no 

PRORET e a contextualização do problema. 

Conforme definido no PRORET 6.8, os valores mensais dos repasses financeiros 

da Conta Bandeiras serão apurados a partir do resultado líquido das receitas e custos das 

distribuidoras, de acordo com a situação mensal verificada (superavitária ou deficitária). 

A situação superavitária ocorre quando: 

 

 

∑𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 𝐵𝑎𝑛𝑑𝑒𝑖𝑟𝑎𝑠𝑑,𝑛 + 𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑎𝑛 >

𝑑

∑𝐶𝐿𝑇𝑑,𝑛 

𝑑

  

 

Onde: 

 

𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 𝐵𝑎𝑛𝑑𝑒𝑖𝑟𝑎𝑠𝑑,𝑛: Receita faturada, em R$, pela distribuidora “d” no mês de 

apuração “n”, com a aplicação dos adicionais de bandeira amarela e vermelha. 

𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑎𝑛 : Saldo da Conta Centralizadora dos Recursos de Bandeiras 

Tarifárias, em R$, na competência “n”, relativo a itens não previstos na apuração da 

competência “n-1” e os aportes do prêmio de risco realizados pelos agentes 

geradores nos termos da Lei 13.203/2015 da competência “n-1”;  

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑑,𝑛: Custo de geração por fonte termelétrica e da exposição aos 

preços de liquidação no mercado de curto prazo relativo à distribuidora “d” no mês 

de competência “n”, deduzida a respectiva cobertura tarifária concedida à 

distribuidora “d” no mês de competência “n”, onde valor positivo significa custo 

sem cobertura tarifária e valor negativo receita; 

 

A situação deficitária ocorre quando: 

 

 

∑𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 𝐵𝑎𝑛𝑑𝑒𝑖𝑟𝑎𝑠𝑑,𝑛 + 𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑎𝑛 ≤

𝑑

∑𝐶𝐿𝑇𝑑,𝑛 

𝑑

  

 

Quando a situação superavitária ocorrer as fórmulas abaixo deverão ser aplicadas 

para se obter os valores de repasse financeiros da Conta Bandeiras: 

 

 
𝑅𝑒𝑝𝑎𝑠𝑠𝑒 𝐶𝐶𝑅𝐵𝑇𝑑,𝑛

=

{
 
 

 
 𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑎𝑑,𝑛 − 𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 𝐸𝑥𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑑,𝑛 ∗

∑ 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝐷𝑒𝑠𝑐𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑜𝑑,𝑛𝑑

∑  𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 𝐸𝑥𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑑,𝑛𝑑

, 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝐷𝑒𝑠𝑐𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑜𝑑,𝑛 ≤ 0 

𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑎𝑑,𝑛 + 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝐷𝑒𝑠𝑐𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑜𝑑,𝑛, 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝐷𝑒𝑠𝑐𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑜𝑑,𝑛 > 0
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Sendo: 

  

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝐷𝑒𝑠𝑐𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑜𝑑,𝑛

= {
𝐶𝐿𝑇𝑑,𝑛 − 𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 𝐵𝑎𝑛𝑑𝑒𝑖𝑟𝑎𝑠𝑑,𝑛 − 𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑎𝑑,𝑛, 𝐶𝐿𝑇𝑑,𝑛 ≥ 𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 𝐵𝑎𝑛𝑑𝑒𝑖𝑟𝑎𝑠𝑑,𝑛 + 𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑎𝑑,𝑛

0, 𝐶𝐿𝑇𝑑,𝑛 < 𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 𝐵𝑎𝑛𝑑𝑒𝑖𝑟𝑎𝑠𝑑,𝑛 + 𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑎𝑑,𝑛
  

      

 

𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 𝐸𝑥𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑑,𝑛

= 

{
 
 

 
 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜(𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 𝐵𝑎𝑛𝑑𝑒𝑖𝑟𝑎𝑠𝑑,𝑛 − 𝐶𝐿𝑇𝑑,𝑛 + 𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑎𝑑,𝑛;  𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 𝐵𝑎𝑛𝑑𝑒𝑖𝑟𝑎𝑠𝑑,𝑛 + 𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑎𝑑,𝑛) 

, 𝐶𝐿𝑇𝑑,𝑛 < 𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 𝐵𝑎𝑛𝑑𝑒𝑖𝑟𝑎𝑠𝑑,𝑛 + 𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑎𝑑,𝑛

0, 𝐶𝐿𝑇𝑑,𝑛 ≥ 𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 𝐵𝑎𝑛𝑑𝑒𝑖𝑟𝑎𝑠𝑑,𝑛 + 𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑎𝑑,𝑛

  
 

 

 

Onde: 

 

𝑅𝑒𝑝𝑎𝑠𝑠𝑒 𝐶𝐶𝑅𝐵𝑇𝑑,𝑛 : Repasse à Conta Centralizadora dos Recursos de Bandeiras 

Tarifárias, em R$, relativo à distribuidora “d” relativo ao mês de competência “n”, 

onde valor positivo significa recurso a receber da conta e valor negativo recurso a 

pagar à conta;  

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝐷𝑒𝑠𝑐𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑜𝑑,𝑛 : Custo, em R$, relativo à distribuidora “d”, no mês de 

competência “n”, não compensado pela receita de bandeiras e saldo da Conta 

Bandeiras relativo à própria distribuidora;  

𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎𝐸𝑥𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑑,𝑛: Receita de Bandeiras, em R$, relativo à distribuidora “d”, no 

mês de competência “n”, acrescida do Saldo da Conta Bandeiras da distribuidora 

subtraída dos custos líquidos totais da própria distribuidora; e 

𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑎𝑑,𝑛 : Saldo da Conta Centralizadora dos Recursos de Bandeiras 

Tarifárias, rateado para a distribuidora “d”, em R$, na competência “n”, incluindo os 

aportes do prêmio de risco realizados pelos agentes geradores nos termos da Lei 

13.203/2015 relativos à distribuidora “d”. 

 

Quando a situação deficitária ocorrer a fórmula abaixo deverá ser aplicada para se 

obter os valores de repasse financeiros da Conta Bandeiras: 

 

𝑅𝑒𝑝𝑎𝑠𝑠𝑒 𝐶𝐶𝑅𝐵𝑇𝑑,𝑛

= 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 (∑𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 𝐵𝑎𝑛𝑑𝑒𝑖𝑟𝑎𝑠𝑑,𝑛
𝑑

;∑𝐶𝐿𝑇𝑑,𝑛 

𝑑

) ×
𝐶𝐿𝑇𝑑,𝑛 

∑ 𝐶𝐿𝑇𝑑,𝑛  
 

−  𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 𝐵𝑎𝑛𝑑𝑒𝑖𝑟𝑎𝑠𝑑,𝑛 + 𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑎𝑑,𝑛   

 

 

Sendo a situação superavitária ou deficitária, as seguintes definições são aplicadas 

invariavelmente: 
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𝐶𝐿𝑇𝑑,𝑛 = 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜(𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑑,𝑛; 0)  

 

Onde: 

 

𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑎𝑛: Saldo da Conta Centralizadora dos Recursos de Bandeiras Tarifárias, em R$, 

na competência “n”, relativo a itens não previstos na apuração da competência “n-1”; 

 

Sendo: 

 

 
𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑑,𝑛 = 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜𝑑,𝑛 +

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜𝐴𝑝ó𝑠𝑅𝑒𝑝𝑎𝑠𝑠𝑒𝑑,𝑛−1   

 

 

 
𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜𝐴𝑝ó𝑠𝑅𝑒𝑝𝑎𝑠𝑠𝑒𝑑,𝑛

= 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑑,𝑛 − 𝑅𝑒𝑝𝑎𝑠𝑠𝑒 𝐶𝐶𝑅𝐵𝑇
′
𝑑,𝑛

− 𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 𝐵𝑎𝑛𝑑𝑒𝑖𝑟𝑎𝑠𝑑,𝑛 

 

 

Onde:  

 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜𝐴𝑝ó𝑠𝑅𝑒𝑝𝑎𝑠𝑠𝑒𝑑,𝑛: Custo líquido após repasse da Conta Bandeiras, em 

R$, relativo à distribuidora “d” no mês de competência “n”. 

𝑅𝑒𝑝𝑎𝑠𝑠𝑒 𝐶𝐶𝑅𝐵𝑇′𝑑,𝑛−1: Repasse realizado, em R$, relativo à distribuidora “d” no 

mês de competência “n-1”, após apuração da inadimplência pela CCEE. 

 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜𝑑,𝑛 = 𝐶𝐶𝐸𝐴𝑅_𝐷𝑑,𝑛 + 𝑀𝐶𝑃𝑑,𝑛 + 𝑅𝐻𝑑,𝑛
𝐶𝐶𝐺𝐹 + 𝑅𝐻𝑑,𝑛

𝐶𝐶𝐸𝐴𝑅 + 𝑅𝐻𝑑,𝑛
𝐼𝑡𝑎𝑖𝑝𝑢

+ 𝐸𝑆𝑆𝑑,𝑛−𝐶𝑂𝑁𝐸𝑅𝑑,𝑛 − 𝐸𝐸𝑅_𝐶𝑜𝑏𝑑,𝑛 

 

  

Onde: 

 

𝐶𝐶𝐸𝐴𝑅_𝐷𝑑,𝑛 = Custo do CCEAR-D da distribuidora “d” no mês de competência 

“n”; 

𝑀𝐶𝑃𝑑,𝑛 = Resultado no Mercado de Curto Prazo, em R$, da distribuidora “d” no 

mês de competência “n”; 

𝑅𝐻𝑑,𝑛
𝐶𝐶𝐺𝐹  = Risco Hidrológico das usinas contratadas em regime de Cotas, em MWh, 

da distribuidora “d” no mês de competência “n”;  

𝑅𝐻𝑑,𝑛
𝐶𝐶𝐸𝐴𝑅 = Risco Hidrológico das usinas hidrelétricas cuja energia foi contratada no 

Ambiente de Contratação Regulada – ACR, e que firmaram Termo de Repactuação 

de Risco em conformidade com a Lei nº 13.203/2015, da distribuidora “d” no mês 

de competência “n”;  

𝑅𝐻𝑑,𝑛
𝐼𝑡𝑎𝑖𝑝𝑢

 = Risco Hidrológico da UHE Itaipu Binacional, em MWh, da distribuidora 

“d” no mês de competência “n”; 
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𝐸𝑆𝑆𝑑,𝑛 = Encargo de Serviços do Sistema, em R$, da distribuidora “d” no mês de 

competência “n”, relativo ao despacho de usinas fora da ordem de mérito e com 

CVU acima do PLD máximo;  

𝐶𝑂𝑁𝐸𝑅𝑑,𝑛= Restituição da Conta de Energia de Reserva - CONER, em R$, da 

distribuidora “d” no mês de competência “n”; e 

𝐸𝐸𝑅_𝐶𝑜𝑏𝑑,𝑛: Cobertura tarifária para gastos com pagamento de Encargo de Energia 

de Reserva concedido, em R$, da distribuidora “d” no mês de competência “n”. 

 

 

𝐶𝐶𝐸𝐴𝑅_𝐷𝑑,𝑛 = (
∑(𝑅𝑅𝑉𝑑𝑖,𝑛 + 𝐸𝐶𝐷𝑑,𝑛) 

∑𝑀𝑊ℎ_𝐶𝐶𝐸𝐴𝑅_𝐷𝑑,𝑛
− 𝐶𝑇𝑑,𝑛) ×∑𝑀𝑊ℎ_𝐶𝐶𝐸𝐴𝑅_𝐷𝑑,𝑛  

 

 

Onde: 

 

𝑅𝑅𝑉𝑑,𝑛= Receita de Venda total, em R$, dos CCEAR D da distribuidora “d” no mês 

de competência “n”, considerando as parcelas fixa e variável, ajustes e 

ressarcimentos, conforme Regra de Comercialização relativa ao Reajuste da Receita 

de Venda – RRV; 

𝐸𝐶𝐷𝑑,𝑛= Efeito do CCEAR D no mercado de curto prazo da distribuidora “d” no 

mês de competência “n”; 

𝐶𝑇𝑑,𝑛  Cobertura Tarifária Média dos CCEARs D, em R$/MWh, concedida à 

distribuidora “d” no último processo tarifário; e 

𝑀𝑊ℎ_𝐶𝐶𝐸𝐴𝑅_𝐷𝑑,𝑛= montante total dos CCEARs D, em MWh, da distribuidora “d” 

no mês de competência “n”. 

 
𝑀𝐶𝑃𝑑,𝑛 = (𝑃𝐿𝐷𝑑,𝑛 − 𝑃𝑚𝑖𝑥𝑑,𝑛) × 𝑁𝐸𝑇𝑑,𝑛  

 

Onde: 

 

𝑃𝐿𝐷𝑑,𝑛  = Preço de Liquidação de Diferenças, em R$/MWh, percebido pela 

distribuidora “d” no mês de competência “n”, apurado a partir da divisão dos 

resultados financeiros do mercado de curto prazo pelo balanço energético, conforme 

informações encaminhadas pela CCEE; 

𝑃𝑚𝑖𝑥𝑑  = tarifa média dos contratos da distribuidora “d”, em R$/MWh, apurada no 

último processo tarifário; 

𝑁𝐸𝑇𝑑,𝑛 = balanço energético no mercado de curto prazo, em MWh, da distribuidora 

“d” no mês de competência “n”; 

 

A tabela abaixo mostra os dados das apurações da Conta Centralizadora de 

Recursos das Bandeiras Tarifárias (CCRBT): competência, ato administrativo, memória de 

cálculo e nota explicativa do período entre janeiro de 2015 a julho de 2017. 
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Figura 6 –Dados de apuração da CCRBT. Fonte: ANEEL. 

 

3.3 Aplicação da metodologia vigente  
 

Os exemplos abaixo possuem o objetivo de apenas ilustrar a aplicação da 

metodologia, de forma a facilitar a compreensão do problema e os objetivos do estudo. 

A partir do montante de receitas faturadas, da apuração dos custos do mês 

corrente e dos custos não cobertos dos meses anteriores, a CCBRT pode ser superavitária ou 

deficitária. 

A situação superavitária da CCBRT ocorre quando o total de receitas faturadas 

mais o saldo da conta são suficientes para cobrir todos os custos apurados, atuais e 

remanescentes de outros meses. Já a situação deficitária da CCBRT ocorre quando o total de 

receitas faturadas mais o saldo da conta não são suficientes para cobrir todos os custos 

apurados, atuais e remanescentes. 

Vale ressaltar que em caso de situação deficitária da CCBRT, os custos não 

cobertos pelas receitas de bandeiras tarifárias são considerados no processo tarifário de cada 

distribuidora através da Conta de Variação da Parcela A (CVA) e da apuração do financeiro 
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de Exposição/Sobrecontratação. Em contrapartida, na medida em que os reajustes tarifários 

são realizados, o déficit da distribuidora perante a conta se reduz, pois esse custo passa a ser 

arcado pelos consumidores via tarifas. 

A Tabela 2 demonstra a aplicação da metodologia quando a situação da conta é 

deficitária. A metodologia realiza e equalização entre a proporção de custos e receitas, de 

forma a definir os repasses. No exemplo, as empresas A e D aportam recursos na conta que 

posteriormente são transferidos para a empresa B. 

 

Tabela 2 – Metodologia atual: Apuração Conta Deficitária 

Empresa 
Receita 

Bandeira 
(d,n) 

Custo 
Líquido 

Total (d,n) 

Proporção de 
Custos 

Proporção de receitas Repasse3 
Receita Retida pela 

Distribuidora 

CLT_(d,n) / 
∑CLT_(d,n)  

∑Receita Bandeiras_(d,n) 
x CLT_(d,n) / ∑CLT_(d,n)  

∑Receita Bandeiras_(d,n) x 
CLT_(d,n) / ∑CLT_(d,n) - 
Receita Bandeiras_(d,n) 

Receita de Bandeira + 
Repasse 

A 3,00 4,00 20% 2,00 -1,00 2,00 

B 2,00 8,00 40% 4,00 2,00 4,00 

C 1,00 2,00 10% 1,00 - 1,00 

D 4,00 6,00 30% 3,00 -1,00 3,00 

TOTAL 10,00 20,00 100% 10,00 - 10,00 

 

A Tabela 3 demonstra a aplicação da metodologia quando a situação da conta é 

superavitária. A metodologia calcula a receita excedente ou custo a descoberto de cada 

distribuidora e define os repasses. No exemplo, as empresas A, B e D aportam recursos na 

conta que posteriormente são transferidos para a empresa C. 

 

Tabela 3 – Metodologia atual: Apuração Conta Superavitária 

Empresa 

Receita 

Bandeira 

(d,n) 

Custo 

Líquido 

Total 

(d,n) 

Custo 

Descoberto 
Receita Excedente Repasse 

Receita Retida pela 

Distribuidora 

CLT_(d,n) - 

Receita 

Bandeiras_(d,n) 

Bandeiras_(d,n) - 

CLT_(d,n) 

-Receita Excedente_(d,n) x 

∑Custo Descoberto_(d,n) / 

∑Receita Excedente_(d,n) 

Custo 

Descoberto_(d,n) 

Receita de Bandeira 

+ Repasse 

A 3,00 2,00 0,00 1,00 -0,17 0,00 2,83 

B 2,00 1,00 0,00 1,00 -0,17 0,00 1,83 

C 1,00 2,00 1,00 0,00 0,00 1,00 2,00 

D 4,00 0,00 0,00 4,00 -0,66 0,00 3,34 

TOTAL 10,00 5,00 1,00 6,00 -1,0 1,0 10,00 

 

 

 
 

                                                 
3 Repasse negativo significa que a distribuidora aporta recursos na CCRBT. Repasse positivo significa que a distribuidora 

recebe recursos da CCRBT 
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3.4 Análise da metodologia vigente 
 

O Decreto nº 8.401/2015 trouxe o conceito de que os custos passíveis de cobertura 

pelas bandeiras tarifárias são sistêmicos. Ou seja, os custos incorridos pertencem aos agentes 

do Sistema Interligado Nacional, sem distinção entre agentes ou área de concessão. A 

primeira consequência desse conceito é a definição de um adicional de bandeira tarifária 

único para todo território nacional, independente das características individuais de cada 

distribuidora. 

 

Art. 2º As bandeiras tarifárias serão homologadas pela ANEEL, a cada ano civil, 

considerada a previsão das variações relativas aos custos de geração por fonte 

termelétrica e à exposição aos preços de liquidação no mercado de curto prazo que 

afetem os agentes de distribuição de energia elétrica conectados ao Sistema 

Interligado Nacional – SIN. 

 

Contudo, conforme se observa nas Tabelas 2 e 3, a aplicação desse conceito 

acarreta uma espécie de “subsídio cruzado” entre as áreas de concessão. 

Conforme discutido no Capítulo 2, o subsídio cruzado é um mecanismo de 

política tarifária por meio do qual desloca-se recursos recebidos em um certo segmento (de 

usuários ou de serviços) para outro, com a finalidade de propiciar ao segmento beneficiado o 

desembolso de quantias menores. 

Nesse sistema, o poder público, adotando determinada política tarifária, faz com que 

um grupo de usuários arque com parte dos custos decorrentes da prestação do 

serviço a outros usuários. Trata-se de uma forma de distribuir os custos de uma 

maneira independente do ônus que cada um tenha gerado. Na maioria das vezes em 

que o sistema é adotado, busca-se cobrar mais da parcela de usuários teoricamente 

detentora de maior poder aquisitivo para que seja possível cobrar menos de usuários 

com capacidade econômica inferior. (CÂMARA, 2005. p. 68) 

 

No exemplo ilustrado pela Tabela 2, o total de bandeiras pago pelos consumidores 

das quatro distribuidoras totalizou 10 unidades monetárias (u.m) e o custo sistêmico foi de 20 

u.m. Portanto, apenas 50% dos custos sistêmicos foram arcados nesse período e o déficit foi 

arcado pelas distribuidoras até o seu processo tarifário. 

Porém, se analisarmos individualmente cada empresa do sistema, notamos 

discrepâncias entre as receitas faturadas e os custos incorridos, conforme Tabela 4. 
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Tabela 4 – Capacidade de Pagamento dos Próprios Custos 

Empresa 
Receita 

Bandeira 
(d,n) 

Custo 
Líquido 

Total (d,n) 

Capacidade de 
Pagamento 
Individual 

Situação vigente - Aplicação Metodologia (Tabela 1) 

Receita Bandeira 
(d,n) / CLT_(d,n)  

Receita de Bandeira + 
Repasse 

Custo efetivamente pago Delta 

A 3,00 4,00 75% 2,00 50% -25% 

B 2,00 8,00 25% 4,00 50% 25% 

C 1,00 2,00 50% 1,00 50% - 

D 4,00 6,00 67% 3,00 50% -17% 

TOTAL 10,00 20,00 100% 10,00 
 

10,00 

 

 

A partir da Tabela 4, notamos que a empresa B foi “subsidiada” pelas empresas A 

e D. 

Observa-se que inicialmente os consumidores das empresas A e D pagaram 3,00 e 

4,00 u.m a título de bandeiras para arcar um custo de 4,00 e 6,00 u.m. Ou seja, inicialmente 

esses consumidores ficaram com um déficit 1,00 u.m e 2,00 u.m. 

Porém, como essas empresas repassam recursos para a conta, os consumidores 

dessas empresas têm o seu déficit aumentado, de modo que no processo tarifário eles terão 

que arcar com esse custo novamente. 

A tabela 5 elucida a problemática, ao fim do processo tarifário, os consumidores 

das empresas A e D terão desembolsado um montante superior ao custo incorrido em sua área 

de concessão. Em contrapartida, os consumidores da empresa B terão que desembolsar um 

valor inferior ao custo incorrido, visto que foi subsidiado pelas empresas A e D. 

Tabela 5 – Desembolso total dos consumidores 

Empresa 
Receita de 
Bandeira + 

Repasse (A) 

Custo Líquido 
Total (d,n) (B) 

Resultado para o processo 
tarifário (C = A-B) 

Receita de Bandeiras paga 
pelos consumidores (D) 

Desembolso Total dos 
Consumidores (D-C) 

A 2,00 4,00 -2,00 3,00 5,00 

B 4,00 8,00 -4,00 2,00 6,00 

C 1,00 2,00 -1,00 1,00 2,00 

D 3,00 6,00 -3,00 4,00 7,00 

TOTAL 10,00 20,00 -10,00 10,00 20,00 

 

Apesar dessa metodologia estar prevista na regulamentação, entende-se que há 

outras metodologias que aumentariam a eficiência na alocação dos recursos das bandeiras e 

diminuam o subsídio cruzado entre as áreas de concessão. 
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4 METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

4.1 Tipo e Método de Pesquisa e Base de Dados 

 

Este trabalho tem o objetivo de analisar os efeitos dos repasses da Conta 

Centralizadora de Recursos de Bandeiras Tarifárias nos processos tarifários das distribuidoras 

e permissionárias de energia elétrica no Brasil, a partir do ano de 2015. O período da análise é 

limitado a 2015 pois somente a partir desse ano o sistema de bandeiras começou a ser 

aplicado. 

Com o intuito de atingir tal objetivo, realizar-se-á uma pesquisa descritiva. 

Segundo Gil (2002), este tipo de pesquisa visa explicar características de determinado grupo 

ou fenômeno e o estabelecimento de relações entre variáveis. No que se refere à estratégia o 

estudo é documental, pois utiliza dados recolhidos das memórias de cálculo dos repasses das 

CCRBT e dos processos tarifários, notas técnicas e demonstrações financeiras. 

Quanto à abordagem do problema, caracteriza-se como quantitativa uma vez que 

emprega recursos e técnicas estatísticas para tratamento dos dados (OLIVEIRA, 1997). A 

abordagem quantitativa pressupõe a mensuração dos dados de um universo pesquisado ou de 

uma amostra que o represente de forma estatisticamente comprovada. A amostra pode ser 

aleatória ou por extratos pré-definidos. Este tipo de pesquisa é apropriado quando o 

pesquisador trata o objeto como uma realidade externa e objetiva e ele pretende realizar uma 

análise das relações entre os fatores que estão presentes no universo pesquisado. Para isso, o 

pesquisador busca medidas quantificáveis de variáveis e inferências a partir de amostras, usa 

medidas numéricas para testar construções científicas e hipóteses, ou busca padrões 

numéricos relacionados a conceitos cotidianos. 

Desta forma, os dados necessários para a pesquisa serão os montantes com:                    

a) repasses da CCRBT, b) receita bruta e líquida de bandeiras tarifárias retidas pelas 

distribuidoras; c) custo apurado coberto por bandeiras tarifárias; d) resultado dos processos 

tarifários das distribuidoras e permissionárias; e)  cálculo do componente financeiro da Conta 

de Variação da Parcela A, relativo à Energia e ao Encargo de Serviços de Sistema; f) cálculo 

do componente financeiro de Sobrecontratação/Exposição de Energia; g)  valor da última 

usina térmica nos meses do período em análise; e h)  histórico de acionamento das bandeiras 

tarifárias. 
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4.2 Procedimento de Coleta de Dados 

 

A coleta dos dados será realizada nas memórias de cálculo e atos administrativos 

disponíveis nos sites de cada Distribuidora e Permissionária, da Agência Nacional de Energia 

Elétrica (ANEEL), da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) e do Operador 

Nacional do Sistema (ONS). 

 

4.3 Desenvolvimento das Hipóteses  

 

Por definição, hipótese é uma suposição relacionada ao problema da pesquisa, 

elaborada a partir do conhecimento teórico e prático acerca do assunto. Responde de forma 

provisória ao problema da pesquisa. Com a descoberta da investigação, a hipótese pode ser 

refutada ou corroborada. 

 Diante disso, a pesquisa, propõe a seguinte hipótese: 

 

𝐇𝟎: Os repasses da Conta Centralizadora de Recursos de Bandeiras 

Tarifárias provocam um subsídio cruzado entre as distribuidoras com 

impacto nos processos tarifários e nos desembolsos dos consumidores. 

 

4.4 Modelos e Etapas  

 

Com vistas a determinar se existe associação relevante entre os repasses da 

CCRBT e os processos tarifários, a pesquisa propõe quatro etapas metodológicas, quais 

sejam: 

 

- Apurar as receitas bruta e líquida de bandeiras tarifárias em cada 

distribuidora e o percentual proveniente dos repasses da CCRBT. Em 

seguida, identificar quais áreas de concessão repassaram e receberam 

recursos; 

- Apurar os custos cobertos por bandeiras tarifárias em cada 

distribuidora e o percentual coberto/descoberto em virtude dos 

repasses; 

- Avaliar o impacto dos repasses da CCRBT nos processos tarifários 

das distribuidoras e identificar quais áreas de concessão foram 

superavitárias e deficitárias em repasses; e 

- Finalmente, com os resultados das etapas anteriores, propor 

alterações no Decreto nº 8.401/2015 e no Submódulo 6.8 do 

PRORET. 
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5 HISTÓRICO DO SISTEMA DE BANDEIRAS TARIFÁRIAS 

 

Este capítulo tem o objetivo de contextualizar o sistema de bandeiras tarifárias, 

mostrando a trajetória de acionamento das bandeiras tarifárias, os aprimoramentos 

regulatórios, bem como analisar as receitas das distribuidoras, provenientes da aplicação do 

adicional, e os custos cobertos por essas receitas. 

Todos os dados foram extraídos de bases de dados públicas e memórias de cálculo 

disponibilizadas nos sites da ANEEL, ONS e CCEE. 

Cabe salientar que foram coletados os dados disponibilizados até a data de 

30/09/2017, assim, as apurações posteriores ou eventuais alterações na legislação não foram 

consideradas nesse trabalho.  

 

5.1 Histórico de acionamento e dos adicionais do sistema de Bandeiras 

Tarifárias 

 

O Decreto nº 8.401/2015 determinou à ANEEL fixar em Resolução 

Homologatória específica, para cada ano civil, os valores dos adicionais tarifários das 

Bandeiras Tarifárias Amarela e Vermelha, por patamar, bem como as faixas de acionamento 

dessas, a partir da previsão dos custos relativos à geração de energia por fonte termelétrica e 

exposições ao mercado de curto prazo que afetem os agentes de distribuição do SIN. 

Conforme preceitua o Submódulo 6.8 do PRORET, o acionamento mensal da 

bandeira tarifária é feito pela ANEEL com base em informações prestadas pelo Operador 

Nacional do Sistema – ONS e pelo Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico – CMSE, 

instituições do setor elétrico brasileiro responsáveis por definir a melhor estratégia de geração 

de energia elétrica para atendimento da demanda no Sistema Interligado Nacional – SIN. 

Segundo o ONS, as atividades de programação da operação têm como insumos as 

estratégias de operação calculadas no planejamento da operação energética, informações 

atualizadas sobre o cronograma de expansão da geração e transmissão, o estado atual de 

armazenamento dos reservatórios, previsões atualizadas de carga de energia por patamar, a 

análise das condições meteorológicas verificadas e previstas nas principais bacias do SIN e 

previsões de afluências aos aproveitamentos hidrelétricos. 

Os estudos de otimização e simulação da operação do SIN são realizados em base 

mensal, com discretização em etapas semanais e por patamar de carga. Estabelecem políticas 
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de geração térmica e intercâmbios inter-regionais para as semanas analisadas e fornecem 

metas e diretrizes a serem seguidas pela Programação Diária da Operação Eletroenergética e 

pela Operação em Tempo Real e são realizadas revisões semanais que incorporam 

informações atualizadas sobre o estado do sistema, as condições meteorológicas e as 

previsões de carga e afluências. 

Desse modo, ONS informa mensalmente o Custo Variável Unitário (CVU) da 

usina mais cara com previsão de despacho por ordem de mérito ou segurança energética para 

o mês subsequente à reunião do Programa Mensal de Operação – PMO. 

Com base nessa informação e na regra disposta no Submódulo 6.8 do PRORET, o 

CVU da última térmica a ser despachada é o principal insumo para a definição da bandeira 

tarifária que vigorará em determinado mês.  

 

A definição das faixas de acionamento será realizada conforme os seguintes 

critérios: 

a) Bandeira Tarifária Verde: será acionada nos meses em que o valor do Custo 

Variável Unitário – CVU da última usina a ser despachada for inferior a um limite 

pré-estabelecido anualmente, limitado a cinquenta por cento do valor-teto do PLD; 

b) Bandeira Tarifária Amarela: será acionada nos meses em que o valor do Custo 

Variável Unitário – CVU da última usina a ser despachada for igual ou superior ao 

limite da bandeira tarifária verde e inferior a um limite pré-estabelecido anualmente, 

limitado ao valor-teto do Preço de Liquidação de Diferenças – PLD; e 

c) Bandeira Tarifária Vermelha: será acionada nos meses em que o valor do Custo 

Variável Unitário – CVU da última usina a ser despachada for igual ou superior ao 

limite da bandeira tarifária amarela, conforme os seguintes patamares de aplicação: 

i. Patamar 1: será acionada nos meses em que o valor do Custo Variável Unitário – 

CVU da última usina a ser despachada for igual ou superior ao limite da bandeira 

amarela e inferior a um limite pré-estabelecido anualmente; e 

ii. Patamar 2: será acionada nos meses em que o valor do Custo Variável Unitário – 

CVU da última usina a ser despachada for igual ou superior ao limite do CVU do 

patamar 1. (Submódulo 6.8 do PRORET, 2017, p. 4) 

 

A Tabela 6 demonstra as faixas acionamento e os adicionais de bandeiras 

homologados pela Agência Reguladora em cada período.  

 

Tabela 6 – Histórico da faixa de acionamento e dos adicionais de bandeiras tarifárias 

Ano 
Audiência 

Pública 
Resolução 

Homologatória 

Faixas de acionamento de acordo com despacho termelétrico 
(R$/MWh) 

Adicionais de bandeiras tarifárias (R$/MWh) 

Verde Amarela Vermelha 1 Vermelha 2  Verde Amarela Vermelha 1 Vermelha 2 

2015a AP nº 06/2015 REH 1.859/2015 <200,00 200,00 a 388,48 >388,48 NA 0,00 25,00 55,00 NA 

2015b AP nº 53/2015 REH 1.945/2015 <200,00 200,00 a 388,48 >388,48 NA 0,00 25,00 45,00 NA 

2016 AP nº 81/2015 REH 2.016/2016 <211,28 211,28 a 422,56 422,56 a 610,00 >610,00 0,00 15,00 30,00 45,00 

2017 AP nº 91/2016 REH 2.203/2017 <211,28 211,28 a 422,56 422,56 a 610,00 >610,00 0,00 20,00 30,00 35,00 
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No ano de 2015 ocorreu um ajuste no adicional de bandeira vermelha em 

setembro de 2015. Esse ajuste ocorreu pelo fato de o Comitê de Monitoramento do Setor 

Elétrico – CMSE, em 05 de agosto de 2015, decidir pelo desligamento da geração térmica 

despachada com CVU superior a R$ 600,00/MWh. Essa decisão foi baseada em estudos do 

ONS que avaliaram as condições de atendimento energético do SIN no presente ano, bem 

como em 2016. 

As premissas e conclusões desse estudo estão consubstanciadas na apresentação 

do Sumário Executivo do Programa Mensal de Operação, referente à semana operativa de 

08/08/2015 a 14/08/2015, publicado no site do ONS no dia 07/08/2015. Segue transcrição da 

seção inicial desse documento: 

 

“Em reunião realizada em 05 de agosto, o Comitê de Monitoramento do Setor 

Elétrico – CMSE decidiu o desligamento da geração térmica presentemente 

despachada com CVU superior a R$ 600,00/MWh, em um total de 2.660 MW de 

potência, o que equivale a cerca de 2.000 MW médios, aproximadamente. Esta 

decisão está baseada em estudos do ONS que avaliaram as condições de 

atendimento energético do SIN no presente ano, bem como em 2016. Para o 

presente ano, foram consideradas duas hipóteses de afluência (valor esperado e 

limite inferior), a carga de energia da 2ª revisão quadrimestral, as condições iniciais 

de armazenamento em 31 de julho, e o desligamento de geração térmica de CVU 

superior a R$ 600,00/MWh. Para o cenário de afluência correspondente ao valor 

esperado, os níveis de armazenamento estimados em 30 de novembro são de 30,8% 

EAR máxima e 14,5% EAR máxima, nos subsistemas SE/CO e NE, 

respectivamente. Para o ano de 2016, supondo os níveis mínimos de armazenamento 

de 20% EAR máxima em 30 de novembro de 2016, os segundos piores cenários de 

afluência nessas regiões (SE/CO e NE) no período de abril a novembro de 2016, 

correspondentes aos anos de 1955 e 2002, respectivamente, e a geração térmica 

máxima com CVU inferior a R$ 600,00/MWh, seriam necessários os 

armazenamentos de 55% EAR máxima e 41% EAR máxima, respectivamente, em 

30 de abril de 2016. 

Para esses níveis serem alcançados, sob a mesma hipótese de geração térmica, 

seriam necessárias afluências da ordem de 70% MLT e 50% MLT no período de 

dezembro de 2015 a abril de 2016, nos subsistemas SE/CO e NE, respectivamente, 

às quais estão associadas frequências de ocorrência no histórico com valores iguais 

ou inferiores de 6 e 2 séries, respectivamente. A análise de risco de déficit, efetuada 

sob a mesma hipótese de redução de geração térmica com as séries históricas de 

afluências, indica riscos nulos para ambas as regiões e, por conseguinte, para o SIN. 

Dessa forma, essas premissas bem conservadoras adotadas nas simulações efetuadas 

pelo ONS fornecem o embasamento técnico para o CMSE adotar a presente decisão 

operativa com significativa segurança”. 

 

A estimativa de custos a serem cobertos pelas bandeiras tarifárias para o ano de 

2015, realizada no âmbito da AP 06/2015 e apresentada por meio da Nota Técnica nº 

34/2015-SGT/ANEEL, levou em conta uma realidade de manutenção do despacho térmico 

em sua totalidade ao longo de 2015, bem como a manutenção do PLD em seu valor teto, de 

R$ 388,48/MWh, para todos os meses do ano. 
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Como a decisão do CMSE de despachar apenas as térmicas com CVU inferior a 

R$ 600/MWh mudou substancialmente as premissas adotadas para a definição dos patamares 

em 2015 e alteraram a distribuição dos custos a serem cobertos pelas bandeiras tarifárias, 

conforme documentação disponibilizada no âmbito da AP 53/2015, a ANEEL decidiu reduzir 

o adicional da bandeira vermelha para a evitar um descasamento entre receitas e custos. 

Na deliberação dos resultados da AP 53/2015, realizada em Reunião Pública 

Ordinária de Diretoria, foi discutida a possibilidade de inclusão de mais um adicional de 

bandeira na faixa de acionamento vermelha. Entretanto, tendo em vista que a proposta não 

havia sido submetida ao processo de audiência pública, a mesma não prosperou. 

Assim, a discussão sobre a inclusão de um novo patamar na bandeira vermelha 

(patamar 2) foi discutida no âmbito da AP 81/2015, que estabeleceu as faixas de acionamento 

e os adicionais das bandeiras tarifárias para o ano de 2016. 

A figura 7, apresentada no corpo da Nota Técnica nº 328/2015-SGT/ANEEL, 

embasou a criação de um novo patamar de bandeira vermelha. 

Os pontos compreendidos na região verde do gráfico indicam as térmicas que 

estão cobertas pelas tarifas das distribuidoras, não necessitando do acionamento do sistema de 

bandeiras para cobertura de seus custos (bandeira verde). Já os pontos situados na região 

amarela apontam as térmicas que estão cobertas pelo acionamento da amarela. E por fim, os 

pontos situados na região vermelha compreendem as térmicas com custo elevado, 

necessitando do acionamento da bandeira vermelha. 

Observa-se que inicialmente a bandeira vermelha cobriria os custos de 

acionamento das usinas com CVU entre R$ 422,56/MWh (teto do PLD em 2016) e R$ 

1200,00/MWh.  

Portanto, os custos de acionamento das térmicas da faixa vermelha poderiam 

variar significativamente, a depender do valor do CVU da última usina despachada, de modo 

que o acionamento de um patamar único de bandeira vermelha poderia produzir um 

descasamento entre a receita obtida com a aplicação das bandeiras e os custos de geração 

reais, assim, de modo a dar mais racionalidade ao sistema, a ANEEL criou um segundo 

patamar de bandeira vermelha, que cobre os custos provenientes do despacho das usinas mais 

caras em operação. 
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Figura 7 – Capacidade instalada de usinas termelétricas e o valor do CVU. Fonte: ANEEL 

 

Dado o histórico, a partir da conjugação da previsão de despacho de usinas 

termelétricas, disponibilizada mensalmente pelo ONS, com as faixas de acionamento definida 

pela ANEEL tem-se o acionamento mensal do sistema de bandeiras. A Figura 8 demonstra o 

histórico de acionamento para cada período, bem como o CVU e a usina mais cara com 

previsão de despacho. 

 

Figura 8 – Histórico acionamento bandeiras tarifárias. Fonte: ANEEL 

 

Nos meses de abril e maio de 2016, apesar do CVU previsto indicar o 

acionamento da bandeira tarifária patamar amarelo, devido ao superávit da Conta 



49 

 

Centralizadora de Recursos de Bandeiras Tarifárias, a Diretoria da ANEEL decidiu pela 

fixação da bandeira tarifária verde nesses meses, conforme voto do Diretor-Relator que 

culminou nos Despachos nºs 755/2016 e 1.402/2016 da Agência. 

 

5.2 Histórico das receitas de Bandeiras Tarifárias 

 

A Tabela 7 consolida a receita de bandeiras faturada pelas distribuidoras de seus 

consumidores cativos no período entre janeiro de 2015 a julho de 2017. A cor da tabela indica 

qual bandeira estava vigente no período (verde, amarela ou vermelha). 

No período analisado foi contabilizada uma receita de bandeiras na ordem de R$ 

20,4 bilhões. Desse montante, 48,8% foi faturado na região sudeste, 19,4% na região sul, 

18,5% na região nordeste, 8,9% na região centro-oeste e 4,4% na região norte. 

 

Tabela 7 – Histórico das receitas de bandeiras tarifárias. Fonte: ANEEL 
Mês Receita Total SE S NE CO N 

jan/15             413.902.126             205.179.022              72.833.458              83.475.928              34.255.211           18.158.507  

fev/15             823.146.230             413.489.792             170.109.901             139.691.327              70.188.565           29.666.645  

mar/15           1.159.998.798             563.999.074             228.377.985             228.976.500              93.019.669           45.625.571  

abr/15           1.509.935.010             744.831.879             302.660.368             273.716.938             132.844.309           55.881.517  

mai/15           1.459.669.902             705.769.673             275.352.539             277.222.868             129.864.897           71.459.926  

jun/15           1.432.128.586             682.211.826             270.673.324             265.478.532             128.791.268           84.973.636  

jul/15           1.403.105.847             675.914.233             277.745.991             259.910.159             127.422.147           62.113.316  

ago/15           1.432.546.068             700.255.938             275.288.934             260.080.662             132.638.822           64.281.712  

set/15           1.333.975.886             640.534.971             256.652.665             242.463.831             130.494.648           63.829.771  

out/15           1.245.266.635             613.254.414             236.858.197             230.110.701             106.937.052           58.106.271  

nov/15           1.269.999.121             628.779.336             232.208.106             233.158.528             117.828.290           58.024.861  

dez/15           1.242.348.406             601.583.113             236.181.263             236.890.597             110.182.824           57.510.609  

jan/16           1.236.716.367             603.895.406             248.393.196             227.961.427             106.827.226           49.639.111  

fev/16           1.033.547.125             510.074.035             221.691.410             175.591.503              85.711.151           40.479.026  

mar/16             614.520.436             308.934.032             128.643.818             106.962.624              47.839.087           22.140.875  

abr/16             218.621.964             118.655.984              47.486.094              29.393.727              14.963.513             8.122.646  

mai/16                 1.373.338                   198.873                     67.698                   413.429                   131.921                561.416  

jun/16                 1.415.583                   154.440                   168.744                   450.968                   236.811                404.620  

jul/16                 1.973.322                   209.755                     47.645                   486.000                     70.035             1.159.887  

ago/16                 1.015.649                   239.563                   125.641                   219.600                     65.127                365.719  

set/16                 1.258.103                   125.723                   207.211                   406.217                     43.370                475.583  

out/16                 1.169.531                   182.770                     39.842                   340.665                     27.015                579.239  

nov/16             192.895.840              88.331.000              32.328.928              46.154.979              16.992.943             9.087.991  

dez/16             197.560.055             108.381.711              38.140.170              28.828.225              16.268.107             5.941.843  

jan/17                    965.847                   475.454                     49.917                   137.698                     24.679                278.099  

fev/17                    859.137                   472.414                   158.462                   139.199                     78.941                  10.122  

mar/17             260.365.971             120.945.060              50.323.526              57.666.215              21.390.955           10.040.216  

abr/17             620.309.750             299.108.148             119.246.464             123.095.724              57.223.899           21.635.515  

mai/17             727.490.999             353.867.570             130.507.240             147.187.220              69.232.172           26.696.797  

jun/17             362.210.732             184.042.910              73.227.019              57.558.290              36.108.467           11.274.045  

jul/17             241.189.875             110.639.226              41.489.111              56.152.323              21.774.138           11.135.077  
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TOTAL         20.441.482.241          9.984.737.342          3.967.284.866          3.790.322.605          1.809.477.259          889.660.168  

PARTICIPAÇÃO 100% 48,8% 19,4% 18,5% 8,9% 4,4% 

 

Observa-se que nos períodos de bandeira verde a receita faturada não foi nula, 

isso ocorre devido ao período de faturamento das distribuidoras. 

Por exemplo, no mês de abril de 2016 vigorou a bandeira verde, contudo, nas 

faturas emitidas pelas distribuidoras em abril continham dias do mês de março, no qual 

vigorou a bandeira amarela, ou seja, parte do mês de março foi faturado pela distribuidora 

apenas em abril. Esse fenômeno ocorreu em abril e dezembro de 2016 e em junho de 2017. 

Nos demais meses de bandeira verde, a receita residual é em virtude de 

refaturamentos e ajustes. 

 O gráfico abaixo mostra a contribuição de cada região para cada mês de analise. 

É possível observar que a proporção entre as regiões se mantém estável em todos os períodos. 

 

 
Figura 9 – Contribuição de cada região na receita de bandeiras 

 

Para finalizar a apresentação do histórico das receitas de bandeiras, a Tabela 8 

consolida a receita total, por ano e por região. 

 

Tabela 8 – Histórico anual das receitas de bandeiras tarifárias. Fonte: ANEEL 
Região Receita Total Receita 2015 Receita 2016 Receita 2017 

SE           9.984.737.342          7.175.803.270          1.739.383.291          1.069.550.781  

S           3.967.284.866          2.834.942.731             717.340.396             415.001.739  

NE           3.790.322.605          2.731.176.572             617.209.364             441.936.669  

CO           1.809.477.259          1.314.467.703             289.176.306             205.833.251  

N             889.660.168             669.632.341             138.957.955              81.069.872  
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TOTAL         20.441.482.241        14.726.022.617          3.502.067.312          2.213.392.311  

PARTICIPAÇÃO 100% 72,1% 17,3% 10,8% 

 

5.3 Histórico dos custos cobertos pelas Bandeiras Tarifárias 

 

A Tabela 8 consolida os custos incorridos pelas distribuidoras contabilizados no 

sistema de bandeiras tarifárias no período entre janeiro de 2015 a julho de 2017. A cor da 

tabela indica qual bandeira estava vigente no período. 

No período analisado foi contabilizado um custo liquido na ordem de R$ 19,4 

bilhões. Desse montante, 48,7% foi faturado na região sudeste, 18,4% na região sul, 18,7% na 

região nordeste, 8,3% na região centro-oeste e 5,8% na região norte. 

 

Tabela 8 – Histórico das receitas de bandeiras tarifárias. Fonte: ANEEL 
Mês Custo Total SE S NE CO N 

jan/15        1.501.447.418           799.178.744           326.244.723           221.563.789          81.218.196          73.241.966  

fev/15        1.191.526.223           542.978.886           293.470.926           234.388.287          54.907.577          65.780.548  

mar/15        1.492.189.032           706.234.915           322.428.457           301.941.210          86.842.901          74.741.549  

abr/15        1.361.267.969           719.309.972           202.354.213           295.922.286        107.592.619          36.088.879  

mai/15        1.067.831.393           401.163.141           205.369.823           304.688.328          71.092.243          85.517.857  

jun/15        1.618.680.506           759.083.568           222.420.854           392.529.067        126.107.779        118.539.238  

jul/15           924.361.702           478.212.600           150.842.085           177.115.597          76.585.024          41.606.396  

ago/15           425.196.916           216.329.033            67.628.260            91.939.287          35.082.285          14.218.051  

set/15        1.205.462.455           595.789.440           186.184.665           232.202.791        105.984.896          85.300.663  

out/15        1.092.409.169           512.557.898           179.382.280           209.334.860        127.033.110          64.101.020  

nov/15        1.076.686.556           563.552.592           162.650.641           215.343.173          89.478.260          45.661.890  

dez/15        1.169.916.135           576.935.836           196.166.853           236.137.611        113.061.000          47.614.836  

jan/16           430.819.239           312.348.545            18.173.272           (11.574.843)         79.568.576          32.303.689  

fev/16          (142.466.810)          (87.158.665)          (63.232.302)          (12.487.213)          5.924.025          14.487.344  

mar/16          (334.672.890)         (144.951.410)          129.881.675          (197.012.658)        (75.562.374)        (47.028.123) 

abr/16          (235.207.137)         (122.577.989)          (49.184.574)          (61.209.076)         (9.827.941)          7.592.442  

mai/16           103.853.819            73.431.798            28.086.354           (16.945.946)         10.677.908           8.603.705  

jun/16           211.929.719           180.712.018            14.779.602           (16.993.629)         22.611.522          10.820.207  

jul/16           427.558.674           203.947.493            96.827.410            46.602.508          64.585.765          15.595.498  

ago/16           414.167.793           201.762.713            65.681.819            93.979.510          26.848.991          25.894.760  

set/16           655.250.708           327.346.146           141.326.731           104.088.689          52.119.301          30.369.841  

out/16           805.995.797           390.810.264           138.034.423           167.827.510          79.075.963          30.247.637  

nov/16           889.202.065           438.393.491           171.624.631           165.871.820          78.970.629          34.341.494  

dez/16           455.009.069           197.575.379            82.381.878            94.772.055          53.156.275          27.123.481  

jan/17          (355.787.568)         (193.363.532)          (95.229.845)          (46.167.776)        (15.649.115)         (5.377.300) 

fev/17          (312.451.453)         (171.874.782)         (100.395.958)          (33.519.277)        (14.483.555)          7.822.119  

mar/17          (308.362.794)         (222.744.668)          (50.894.588)          (20.332.200)        (34.807.001)         20.415.662  

abr/17           956.548.994           424.267.070           166.009.428           236.228.582          64.907.040          65.136.872  

mai/17        1.183.320.909           537.109.045           204.046.196           269.349.992        104.245.283          68.570.393  

jun/17          (305.118.853)         (106.133.258)          (35.004.943)         (134.042.712)        (15.700.394)        (14.237.546) 

jul/17           739.606.450           345.194.341           187.852.825            92.863.094          68.546.406          45.149.783  

TOTAL      19.406.171.206        9.455.420.625        3.565.907.816        3.634.404.716     1.620.193.197     1.130.244.851  

PARTICIPAÇÃO 100% 48,8% 19,4% 18,5% 8,9% 4,4% 
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O gráfico abaixo mostra a contribuição de cada região para cada mês de analise. 

Nos meses em que o custo está negativo representa que os itens de custo apresentaram receita, 

como um resultado positivo no Mercado de Curto Prazo, Restituição da Conta de Energia de 

Reserva – CONER. 

 

 
Figura 10 – Contribuição de cada região na composição dos custos 

 

Conforme definido no artigo 2º do Decreto nº 8.401/2015, as bandeiras tarifárias 

serão homologadas pela ANEEL considerando a previsão das variações relativas aos custos 

de geração por fonte termelétrica e à exposição aos preços de liquidação no mercado de curto 

prazo que afetem os agentes do SIN. 

 

Art. 2º  As bandeiras tarifárias serão homologadas pela ANEEL, a cada ano civil, 

considerada a previsão das variações relativas aos custos de geração por fonte 

termelétrica e à exposição aos preços de liquidação no mercado de curto prazo que 

afetem os agentes de distribuição de energia elétrica conectados ao Sistema 

Interligado Nacional - SIN. 

 

Desse modo, conforme regulamentação definida no Submódulo 6.8 do PRORET, 

as receitas de Bandeiras Tarifárias foram concebidas para cobrir os custos inerentes aos 

seguintes itens: 

 

Custo dos Contratos de Comercialização de Energia no Ambiente Regulado por 

Disponibilidade (CCEAR-D); 

Resultado no Mercado de Curto Prazo - MCP; 
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Risco Hidrológico das usinas contratadas em regime de Cotas; 

Risco Hidrológico da UHE Itaipu Binacional; 

Encargo de Serviços do Sistema relativo ao despacho de usinas fora da ordem de 

mérito e com CVU acima do PLD máximo; e 

Risco Hidrológico dos agentes de geração que firmaram o Termo de Repactuação de 

Risco Hidrológico em conformidade com a Lei n° 13.203, de 8 de dezembro de 

2015. 

 

Além dos custos elencados acima, deverão ser consideradas na apuração do custo 

líquido total as receitas decorrentes do pagamento de prêmio de risco a serem aportados pelos 

geradores na Conta Bandeiras em virtude de repactuação de que trata a Lei nº 13.203/2015, a 

estimativa de Ressarcimento da Conta de Energia de Reserva – CONER e os encargos 

financeiros do recebimento de eventuais inadimplências. Cabe mencionar que o prêmio de 

risco é contabilizado em conjunto com o risco hidrológico das usinas repactuadas. 

A metodologia de apuração desses custos está regulamentada no submódulo 6.8 

do PRORET e foi apresentada no item 3.2 do Capítulo 3. Os dados de custos considerados 

nessa seção foram extraídos das planilhas disponibilizadas no site da ANEEL, referente aos 

repasses da Conta Centralizadora de Recursos das Bandeiras Tarifárias de janeiro de 2015 a 

julho de 2017 (último dado disponível). 

Para finalizar a apresentação do histórico dos custos, a Tabela 9 consolida o custo 

líquido total, por ano e por componente de custo. 

  

Tabela 9 – Histórico dos custos apurados por componente. Fonte: ANEEL 

Ano 
Custo Líquido 

Total 
Resultado no 

MCP 
CCEAR-D 

Risco 
Hidrológico - 

CCGF + 
Repactuadas 

Risco 
Hidrológico - 

Itaipu 
ESS 

Ressarcimento 
CONER 

2015 14.126.975.475 760.352.057 2.570.885.734 4.864.789.860 2.085.673.310 4.739.224.184 (893.949.670) 

2016 3.681.440.046 313.484.394 (2.655.998.403) 3.997.570.803 274.094.727 1.752.288.525 - 

2017 1.597.755.685 (393.241.682) 623.384.164 3.606.749.114 871.438.366 280.969.191 (3.391.543.470) 

TOTAL 19.406.171.206 680.594.770 538.271.495 12.469.109.777 3.231.206.403 6.772.481.900 (4.285.493.140) 

 

5.4 Comparativo entre receitas e custos 

 

Analisando o histórico de receitas e custos do sistema de bandeiras tarifárias, 

conclui-se que, caso não existisse interação com os processos tarifários onde os déficits e 

superávits são repassados às tarifas, o sistema de bandeiras estaria equilibrado, visto que no 

período de análise, janeiro de 2015 a julho de 2017, as receitas foram suficientes para cobrir 

os custos incorridos pelas distribuidoras. 
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Adentrando nos resultados de cada região do país, apenas a região Norte não 

conseguiu gerar receita suficiente para cobrir seus custos. As demais regiões apresentaram 

superávit no período compreendido entre janeiro de 2015 e julho de 2017. 

 

Tabela 10 – Histórico de receitas e custos por região. Fonte: ANEEL 
Região Receita Total Custo Total Receita 2015 Custo 2015 Receita 2016 Custo 2016 Receita 2017 Custo 2017 

SE 9.984.737.342 9.455.420.625 7.175.803.270 6.871.326.625 1.739.383.291 1.971.639.784 1.069.550.781 612.454.216 

S 3.967.284.866 3.565.907.816 2.834.942.731 2.515.143.780 717.340.396 774.380.919 415.001.739 276.383.116 

NE 3.790.322.605 3.634.404.716 2.731.176.572 2.913.106.286 617.209.364 356.918.727 441.936.669 364.379.704 

CO 1.809.477.259 1.620.193.197 1.314.467.703 1.074.985.891 289.176.306 388.148.641 205.833.251 157.058.666 

N 889.660.168 1.130.244.851 669.632.341 752.412.893 138.957.955 190.351.976 81.069.872 187.479.983 

TOTAL 20.441.482.241 19.406.171.206 14.726.022.617 14.126.975.475 3.502.067.312 3.681.440.046 2.213.392.311 1.597.755.685 

 

Contudo, como há interação entre o sistema de bandeiras e os processos tarifários, 

o saldo das distribuidoras perante à CCRBT é apurado mensalmente, considerando o último 

repasse e os processos tarifários que ocorreram no período. 

Assim, as figuras abaixo, conforme histórico disponibilizado pela ANEEL, 

representam o resultado da CCRBT no período entre janeiro de 2015 a julho de 2017. 

Observa-se que entre janeiro e julho de 2015 o faturamento da aplicação dos adicionais de 

bandeiras tarifárias não foi suficiente para cobrir os custos incorridos pelo conjunto de 

distribuidoras. Nesse período a conta esteve deficitária. Contudo, o déficit acumulado 

apresentou uma tendência de queda a partir de abril de 2015, tendo sido zerado em agosto. 

De acordo com a Nota Explicativa da Conta Bandeiras da competência de agosto 

de 2015, contribuiu para a cobertura desse déficit já em agosto os seguintes fatores: 

 

A queda significativa nos custos de julho em relação a junho é explicada, sobretudo, 

por duas liminares obtidas pela ABRADEE, que suspenderam: a) os efeitos das 

liminares obtidas pelos geradores que repassavam o risco hidrológico das usinas 

(GSF) às distribuidoras associadas; e b) os efeitos da liminar obtida pela UHE Jirau 

que repassava os custos associados ao atraso da usina às distribuidoras associadas. 

Em agosto observou-se uma queda mais acentuada dos custos, devida, 

principalmente, à manutenção das liminares acima e ao efeito do desligamento das 

usinas termelétricas com Custo Variável Unitário – CVU – maior do que R$ 

600/MWh a partir do dia 8 de agosto de 2015, o que reduziu os custos com compra 

de energia de Contratos por Disponibilidade1 . Além disso, na competência de 

agosto, a CCEE contabilizou o aporte de um saldo da Conta de Energia de Reserva 

(CONER) de R$ 420,0 milhões. 

Essa conjunção de fatores levou ao equilíbrio dos custos suportados pela Conta 

Bandeiras e a constituição de superávit na conta para abatimento de custos futuros. 

 

Com isso, a partir de agosto a Conta Bandeiras apresentou superávit crescente até 

abril de 2016, atingindo o montante de R$ 3,9 bilhões, esse montante foi alocado às 
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distribuidoras nos processos tarifários de 2016, conforme previsto no Submódulo 6.8 do 

PRORET. 

Posteriormente, no último trimestre de 2016, a conta voltou para a situação 

deficitária, visto que o excedente foi devolvido aos consumidores. E como em 2016 foi 

acionada majoritariamente a bandeira verde, após a devolução para os consumidores, o 

sistema ficou sem recursos para arcar com os custos que surgiram. Cenário que se manteve 

até o último mês analisado, julho de 2017. 

 

 
Figura 11 – Saldo da CCRBT nos anos de 2015 e 2016. Fonte: ANEEL 

 
Figura 12 – Saldo da CCRBT nos anos de 2016 e 2017. Fonte: ANEEL 
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6 CONTA CENTRALIZADORA DE RECURSOS DE BANDEIRAS 

TARIFÁRIAS E IMPACTO TARIFÁRIO 

 

Conforme já mencionado, o artigo 1º do Decreto nº 8.401/2015 determinou a 

criação da Conta Centralizadora dos Recursos de Bandeiras Tarifárias, conforme abaixo: 

 

Art. 1º  A Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE criará e manterá 

a Conta Centralizadora dos Recursos de Bandeiras Tarifárias, destinada a 

administrar os recursos decorrentes da aplicação das bandeiras tarifárias instituídas 

pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL. 

 

Desse modo, mensalmente, a ANEEL apura os custos incorridos pelas 

Distribuidoras de energia elétrica conectadas ao Sistema Interligado Nacional e, conforme 

metodologia definida no PRORET 6.8, a Agência emite um Despacho com a determinação de 

quais empresas aportarão recursos na conta e quais distribuidoras receberão esses recursos. 

Os valores mensais dos repasses financeiros da Conta Bandeiras são apurados a 

partir do resultado líquido das receitas e custos das distribuidoras, de acordo com a situação 

mensal verificada (superavitária ou deficitária), conforme elucidado no Capítulo 3. 

Após os repasses, as distribuidoras retém a receita de bandeiras tarifárias para 

consideração no respectivo processo tarifário. Conforme já citado, eventuais déficits ou 

superávits são carregados pelas distribuidoras até o próximo processo tarifário. 

 

6.1 Repasses da CCRBT 

 

A tabela abaixo mostra o histórico dos repasses da CCRBT no período de análise, 

bem como os despachos que determinaram os repasses e o percentual da receita de bandeira 

que transitou pela Conta. 

Nos meses em vermelho a CCRBT estava deficitária e nos meses em azul a Conta 

estava superavitária. 

 

Tabela 11 – Histórico dos repasses financeiros da CCRBT. Fonte: ANEEL 

Competência Despacho Receita Bandeiras 
Repasse à Conta Repasse da conta 

% Receita Repassada 
Agentes Devedores Agentes Credores 

jan/15 583/2015 413.902.126 95.941.483 95.107.634 23,2% 

fev/15 829/2015 823.146.230 170.976.870 170.976.870 20,8% 

mar/15 1.356/2015 1.159.998.798 218.863.638 218.863.640 18,9% 

abr/15 1.743/2015 1.509.935.010 206.350.521 206.350.521 13,7% 
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mai/15 2.131/2015 1.459.669.902 320.518.357 320.518.357 22,0% 

jun/15 2.440/2015 1.432.128.586 245.231.071 245.231.071 17,1% 

jul/15 3.386/2015 1.403.105.847 229.640.759 229.786.461 16,4% 

ago/15 3.387/2015 1.432.546.068 382.183.295 60.391.650 26,7% 

set/15 3.607/2015 1.333.975.886 292.033.504 94.968.737 21,9% 

out/15 3.887/2015 1.245.266.635 392.104 525.259.993 0,0% 

nov/15 007/2016 1.269.999.121 17.340.448 17.340.448 1,4% 

dez/15 265/2016 1.242.348.406 39.905.469 39.905.469 3,2% 

jan/16 529/2016 1.236.716.367 338.415 5.194 0,0% 

fev/16 797/2016 1.033.547.125 620.649 - 0,1% 

mar/16 1.060/2016 614.520.436 - 18.605 0,0% 

abr/16 1.431/2016 218.621.964 - 18.185 0,0% 

mai/16 1.734/2016 1.373.338 1.370.673 1.387.382 99,8% 

jun/16 2.045/2016 1.415.583 1.373.984 1.391.249 97,1% 

jul/16 2.298/2016 1.973.322 510.914 530.120 25,9% 

ago/16 2.626/2016 1.015.649 454.998 471.915 44,8% 

set/16 2.882/2016 1.258.103 548.245 565.510 43,6% 

out/16 3.147/2016 1.169.531 864.694 881.403 73,9% 

nov/16 3.415/2016 192.895.840 82.425.055 82.442.320 42,7% 

dez/16 290/2017 197.560.055 78.850.404 79.291.453 39,9% 

jan/17 592/2017 965.847 333.038 2.735.198 34,5% 

fev/17 899/2017 859.137 345.606 2.162.086 40,2% 

mar/17 1.237/2017 260.365.971 127.379.106 129.137.014 48,9% 

abr/17 1.492/2017 620.309.750 210.577.256 212.404.327 33,9% 

mai/17 1.944/2017 727.490.999 250.652.462 252.410.354 34,5% 

jun/17 2.330/2017 362.210.732 152.709.262 154.525.751 42,2% 

jul/17 2.742/2017 241.189.875 104.670.937 106.947.869 43,4% 

 

6.2  Impacto Processo Tarifário 

 

A Tabela 12 mostra o impacto tarifário nos processos das concessionárias de 

distribuição de energia elétrica em 2016. A tabela está em ordem decrescente do impacto que 

a reversão da receita de bandeira retida pelas distribuidoras causou nos reajustes e revisões. 

Entende-se por reversão da receita de bandeira o montante de recursos de 

bandeiras tarifárias retido pela distribuidora revertido em favor do consumidor no processo 

tarifário. Conforme já mencionado, no processo tarifário de cada distribuidora é apurada a 

CVA Energia, na qual se confronta o dispêndio e a cobertura tarifária com a compra de 

energia. 

Contudo, parte do dispêndio incorrido pela distribuidora com a compra de energia 

foi suportado pelo sistema de bandeiras, assim, para evitar que o consumidor arque com o 

custo de energia duas vezes (bandeira e CVA), a ANEEL realiza a reversão da receita de 

bandeiras retida pelas distribuidoras nos reajustes e revisões, de modo que o valor 

incorporado na tarifa do consumidor é a diferença entre esses valores. 
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Durante o ano de 2016, foram revertidos os faturamentos de bandeiras de 2015 e 

de 2016, respeitando o calendário dos processos tarifários. Por exemplo, empresas que 

passaram por reajuste no início de 2016 tiveram menos competências consideradas na CVA 

do que uma empresa que passou por reajuste no final do ano. Cabe esclarecer que as 

competências fora do período de referência são consideradas no processo seguinte, 

devidamente atualizadas pela SELIC, conforme regulamentação da Agência Reguladora. 

Observa-se que o efeito do sistema de bandeiras nos processos tarifários foi 

benéfico ao consumidor, o sinal de preço a priori teve um impacto tarifário bem significativo, 

avaliando os dados, a redução média nas tarifas em virtude do mecanismo de bandeiras foi na 

ordem de 11%. 

Pelos dados apresentados, o efeito médio dos reajustes e revisões em 2016 foi de     

-1,41%, ou seja, na média o consumidor percebeu uma pequena redução tarifária em 2016. 

Caso o sistema de bandeiras não estivesse em operação, o efeito médio dos processos 

tarifários seria em torno de 9,4%. 

Assim, é possível afirmar que as bandeiras tarifárias cobriram os custos variáveis 

com a geração de energia elétrica em quase a sua totalidade, pela tabela, a reversão das 

bandeiras no cálculo da CVA causou uma redução média de 84% nos custos que seriam 

repassados aos consumidores. 

 

Tabela 12 – Impacto das bandeiras tarifárias nos processos tarifários de 2016. 

Distribuidora 
Redução 
Bandeira 

Efeito Médio 
Homologado 

Efeito Médio sem 
bandeira 

Resultado CVA 
sem Bandeira 

Reversão de 
Bandeira 

Redução Bandeira 
result. CVA 

Ceal 25,87% -1,29% 24,58% 353.911.024,56 305.625.670,85 86,36% 

Cemar 19,66% 8,24% 27,90% 522.077.418,45 510.335.878,49 97,75% 

Eletroacre 18,17% 8,37% 26,54% 182.597.431,33 69.321.494,41 37,96% 

ESE 17,66% 5,24% 22,90% 213.112.623,99 165.935.928,10 77,86% 

CEEE-D 16,59% -16,28% 0,30% 433.074.273,97 528.268.741,45 121,98% 

EPB 16,39% 5,13% 21,53% 269.470.584,42 226.050.844,82 83,89% 

Cepisa 16,20% 0,44% 16,65% 155.687.759,94 214.935.870,47 138,06% 

RGE 15,96% -7,51% 8,45% 732.723.666,54 516.106.808,43 70,44% 

Celpa 15,89% 7,55% 23,44% 737.013.162,32 675.469.602,66 91,65% 

Celg-D 15,60% -9,53% 6,07% 881.251.224,02 792.612.682,63 89,94% 

Celpe 13,97% 10,00% 23,96% 744.652.710,23 570.829.631,83 76,66% 

Elektro 13,59% -13,40% 0,19% 901.043.196,52 777.329.481,20 86,27% 

EBO 13,58% 6,91% 20,48% 44.176.767,60 28.888.831,05 65,39% 

Escelsa 13,55% -2,80% 10,74% 560.885.217,44 421.918.220,14 75,22% 

ETO 13,53% 12,81% 26,34% 135.303.694,54 132.245.602,66 97,74% 

Ampla 13,33% 7,38% 20,72% 949.685.469,58 621.504.009,28 65,44% 

Coelba 13,30% 10,25% 23,55% 1.177.478.211,04 776.126.101,59 65,91% 
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Celesc-DIS 13,23% -4,16% 9,07% 1.171.046.747,92 982.970.694,88 83,94% 

Coelce 13,05% 12,97% 26,02% 699.538.641,69 492.372.503,06 70,39% 

EMS 13,00% 7,19% 20,20% 367.265.005,11 258.689.095,91 70,44% 

Eletropaulo 12,88% -8,10% 4,78% 2.847.647.542,16 1.868.470.106,12 65,61% 

Copel-DIS 12,75% -12,87% -0,12% 1.814.280.995,72 1.252.307.235,79 69,02% 

AES Sul 12,53% -0,33% 12,20% 650.177.099,22 415.781.139,29 63,95% 

Cemig-D 12,45% 3,78% 16,23% 2.520.159.003,83 1.619.400.795,52 64,26% 

CEA 12,17% 46,46% 58,63% 
-                                                       

51.972.091,86 
46.254.990,78 

89,00% 

Bandeirante 11,88% -23,53% -11,66% 653.602.620,77 486.055.157,46 74,37% 

Cosern 11,80% 7,73% 19,53% 242.346.877,99 203.916.100,40 84,14% 

CNEE 11,78% -0,37% 11,41% 53.937.628,96 26.449.928,94 49,04% 

CPFL 
Piratininga 

11,73% -24,21% -12,48% 686.758.310,36 486.878.168,31 70,90% 

Caiuá 11,16% -0,94% 10,22% 86.309.156,22 48.995.166,61 56,77% 

CEB-DIS 10,77% 3,42% 14,19% 443.329.881,41 253.690.267,05 57,22% 

CPFL Santa 
Cruz 

10,55% 7,15% 17,70% 92.491.828,27 41.163.936,57 44,51% 

CPFL Jaguari 10,39% 13,25% 23,64% 33.614.394,88 15.011.677,55 44,66% 

CPFL Paulista 10,01% 7,55% 17,56% 1.724.937.503,96 935.512.577,61 54,23% 

EDEVP 9,13% 1,69% 10,82% 67.609.543,27 31.364.252,71 46,39% 

EEB 9,08% 1,84% 10,91% 55.406.365,99 30.818.875,07 55,62% 

Ienergia 9,05% -4,80% 4,25% 12.446.877,04 9.145.628,48 73,48% 

EMG 8,28% 2,16% 10,44% 85.151.932,95 51.755.088,05 60,78% 

DMED 8,10% -29,13% -21,03% 13.916.114,69 12.190.963,74 87,60% 

CPFL Sul 
Paulista 

7,16% 0,00% 7,16% 20.915.570,56 10.489.350,33 50,15% 

Demei 6,96% -7,66% -0,70% 3.105.225,73 4.050.501,37 130,44% 

CPFL Mococa 6,94% 9,02% 15,96% 9.855.080,82 5.657.218,46 57,40% 

CPFL Leste 
Paulista 

6,85% 13,32% 20,16% 14.485.629,04 7.575.517,12 52,30% 

MuxEnergia 6,78% -15,03% -8,26% 1.558.695,30 1.821.199,05 116,84% 

Eflul 6,64% -6,23% 0,41% 1.021.784,13 1.997.862,28 195,53% 

Hidropan 6,62% -10,27% -3,66% 2.603.579,37 2.937.118,10 112,81% 

Ceron 6,58% -6,32% 0,26% 96.195.210,43 94.487.837,63 98,23% 

Eletrocar 6,57% -14,12% -7,55% 6.344.561,62 4.976.793,62 78,44% 

Forcel 6,56% -16,66% -10,10% 1.785.742,43 1.550.839,57 86,85% 

Cocel 6,31% -17,47% -11,16% 12.233.957,32 8.868.063,53 72,49% 

EFLJC 6,31% -1,76% 4,55% 433.188,75 541.804,13 125,07% 

CFLO 6,03% -17,60% -11,57% 10.183.440,84 7.791.023,70 76,51% 

Chesp 5,63% -12,03% -6,40% 1.481.968,11 3.500.067,96 236,18% 

ENF 5,57% 7,03% 12,60% 4.562.859,18 8.519.745,80 186,72% 

ELFSM 5,31% -9,52% -4,21% 11.875.341,03 14.258.981,62 120,07% 

EMT 5,10% 8,60% 13,71% 362.190.474,02 169.101.642,39 46,69% 

Uhenpal 4,99% 1,31% 6,29% 2.437.133,62 1.594.765,23 65,44% 

Cooperaliança 4,79% -6,18% -1,39% 3.461.730,31 3.834.433,85 110,77% 
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A Tabela 13 mostra o impacto tarifário nos processos das concessionárias de 

distribuição de energia elétrica em 2017. A tabela está em ordem decrescente do impacto que 

a reversão da receita de bandeira retida pelas distribuidoras causou nos reajustes e revisões. 

A reversão do sistema de bandeiras em 2017 abrangeu competências 

remanescentes de 2016 e 2017. Como nesse período predominou o acionamento da bandeira 

verde, a receita retida pelas distribuidoras foi bem menor quando comparado ao processo 

tarifário de 2016, que considerou as competências do ano de 2015. Contudo, o impacto no 

cálculo da CVA permaneceu significativo. 

Apenas a distribuidora Light teve um impacto significativo em 2017. Como a 

empresa assinou um aditivo ao contrato de concessão, a data de aniversário do processo 

tarifário foi alterada de novembro para março, assim, o reajuste que ocorrera em novembro de 

2016 foi recalculado em março de 2017, de modo que no processo de 2017, os consumidores 

da Light perceberam a reversão das bandeiras tarifárias a partir de janeiro de 2015. Cabe notar 

que a empresa não consta no rol das distribuidoras listadas na tabela anterior. 

 

Tabela 13 – Impacto das bandeiras tarifárias nos processos tarifários de 2017. 

Distribuidora 
Redução 
Bandeira 

Efeito Médio 
Homologado 

Efeito Médio sem 
bandeira 

Resultado CVA 
sem Bandeira 

Reversão de Bandeira 
Redução 

Bandeira result. 
CVA 

Light 20,62% 10,62% 31,25% 2.872.963.381,29 2.144.192.934,82 74,63% 

Cepisa 10,66% 27,63% 38,29% 448.532.820,72 154.414.724,02 34,43% 

Sulgipe 7,21% 6,65% 13,87% 11.281.862,06 10.735.898,77 95,16% 

Ceal 5,86% 21,60% 27,47% 81.473.497,55 81.473.497,55 100,00% 

EBO 4,59% 0,43% 5,02% 8.128.588,08 10.587.324,35 130,25% 

CPFL Jaguari 4,42% 0,00% 4,42% 5.644.770,53 7.035.597,18 124,64% 

Caiuá 4,11% 0,00% 4,11% 2.830.550,03 17.967.105,23 634,76% 

EEB 3,96% 0,00% 3,96% 4.229.405,70 12.895.781,19 304,91% 

Cemar 3,62% 12,88% 16,51% 223.999.927,05 101.892.821,51 45,49% 

CPFL Sul 
Paulista 

3,56% -4,15% -0,59% 4.109.257,35 5.957.479,03 144,98% 

Ampla 3,48% -6,51% -3,02% 40.205.870,78 167.260.766,73 416,01% 

EPB 3,25% 14,55% 17,80% 101.737.443,27 52.628.559,59 51,73% 

Bandeirante 3,24% 0,00% 3,24% 121.227.639,75 121.227.639,75 100,00% 

CPFL Mococa 3,24% -2,56% 0,68% 1.899.747,73 3.009.708,31 158,43% 

CPFL Santa 
Cruz 

3,18% -10,37% -7,19% 
-                                                          

7.608.569,47 
13.892.445,61 182,59% 

CPFL Leste 
Paulista 

3,14% -3,28% -0,14% 2.887.598,59 4.203.399,14 145,57% 

CNEE 3,03% 0,00% 3,03% 4.043.851,15 6.661.385,11 164,73% 

EDEVP 3,02% 0,00% 3,02% 
-                                                             

439.097,77 
10.065.373,43 2292,29% 

AES Sul 2,89% -6,43% -3,54% 
-                                                       

87.036.847,26 
92.036.304,80 105,74% 

EMS 2,78% -1,92% 0,86% 16.909.924,00 56.953.770,49 336,81% 

CPFL Paulista 2,71% -10,50% -7,79% 
-                                                     

111.686.574,44 
244.174.761,30 218,62% 
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Coelba 2,61% 3,00% 5,60% 243.795.441,80 177.485.745,28 72,80% 

Celpe 2,58% 7,62% 10,20% 50.545.669,26 119.184.875,24 235,80% 

Cosern 2,57% 3,38% 5,94% 12.999.289,23 49.202.077,41 378,50% 

Coelce 2,51% 0,15% 2,66% 74.015.912,93 107.729.715,17 145,55% 

ESE 2,23% 9,29% 11,52% 54.353.282,38 23.283.248,81 42,84% 

EMT 2,14% -2,10% 0,03% 2.564.931,83 71.180.361,74 2775,14% 

Elektro 2,08% 10,40% 12,47% 201.582.860,09 113.759.446,76 56,43% 

Celpa 1,91% 7,19% 9,09% 161.060.465,85 83.554.923,76 51,88% 

Celesc-DIS 1,83% 7,85% 9,68% 219.854.862,40 129.383.619,14 58,85% 

Cooperaliança 1,78% -24,93% -23,15% 1.571.707,48 1.314.545,74 83,64% 

Escelsa 1,66% 9,34% 11,00% 79.198.523,58 49.646.635,36 62,69% 

Ienergia 1,45% 7,17% 8,62% 992.902,57 1.272.352,29 128,14% 

ETO 1,40% 6,02% 7,42% 43.165.180,01 15.049.977,62 34,87% 

EMG 1,35% 0,76% 2,11% 6.103.853,33 8.512.728,07 139,46% 

RGE 1,06% 5,00% 6,07% 41.152.448,12 35.276.665,54 85,72% 

Copel-DIS 1,04% 5,85% 6,89% 
-                                                     

202.916.633,82 
96.990.426,65 47,80% 

ELFSM 0,99% 16,48% 17,47% 11.340.866,28 2.289.136,01 20,18% 

Eletropaulo 0,96% 4,48% 5,44% 
-                                                       

55.854.016,97 
128.318.012,79 229,74% 

Uhenpal 0,53% -19,24% -18,71% 1.312.411,68 179.145,52 13,65% 

Cemig-D 0,52% -10,66% -10,14% 
-                                                     

134.996.591,01 
68.723.193,64 50,91% 

Cocel 0,16% 13,34% 13,50% 2.737.597,48 156.456,17 5,72% 

CFLO 0,13% 0,00% 0,13% 2.089.133,20 137.382,99 6,58% 

ENF 0,10% -4,32% -4,22% 5.658.101,51 167.281,20 2,96% 

Eflul 0,00% 11,14% 11,14% 269.573,38 -40,46 0,02% 

EFLJC 0,00% 16,65% 16,65% 123.664,17 -23,28 0,02% 

Forcel 0,00% -14,61% -14,61% 
-                                                             

343.700,94 
-69,10 0,02% 

Hidropan 0,00% 12,85% 12,85% 597.097,78 -156,68 0,03% 

MuxEnergia 0,00% 5,44% 5,44% 321.692,50 -98,35 0,03% 

Eletrocar 0,00% 14,92% 14,92% 806.607,56 -387,78 0,05% 

Demei 0,00% 20,89% 20,88% 1.223.661,01 -1.710,28 0,14% 

 

6.3 Histórico das distribuidoras devedoras e credoras da CCRBT 

 

Com a criação da CCRBT, por meio do Decreto nº 8.401/2015, mensalmente a 

ANEEL calcula os repasses da Conta Centralizadora, definindo o rol das empresas que são 

devedoras, isto é, distribuidoras que repassarão recursos para a conta, e o rol das empresas 

que são credoras, ou seja, distribuidoras que receberão recursos da conta. 

Conforme já mencionado, a metodologia de cálculo dos repasses está definida no 

submódulo 6.8 do PRORET. 
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6.3.1 Histórico das distribuidoras devedoras da CCRBT 

 

As tabelas abaixo, extraída das memórias de cálculo disponibilizadas pela 

Agência, mostram as distribuidoras que historicamente aportam recursos na conta 

centralizadora. 

Os dados correspondem ao período compreendido entre janeiro de 2015 e julho de 

2017. 

A tabela 14 demonstra as distribuidoras de energia elétrica que também incorrem 

em custos passíveis de cobertura pelo sistema de bandeiras, porém, em virtude da 

metodologia vigente aportam recursos na conta, de modo que a receita retida pela empresa é 

sempre menor do que a soma dos pagamentos efetuados por seus consumidores (receita 

faturada). 

Portanto, o benefício econômico percebido por seus consumidores no processo 

tarifário é menor do que o total de pagamentos. 

 

Tabela 14 – Histórico das distribuidoras devedoras da CCRBT. Fonte: ANEEL. 

AGENTE Receita Faturada Custo Total Repasse Conta Bandeira Total retido pela Distribuidora Região 

RGE SUL                440.800.198,53               (374.388.721,64)                       (75.211,97)                440.724.986,56  S 

AMAZONAS ENERG                   40.822.900,41                  (49.651.513,96)               (8.914.381,90)                   31.908.518,50  N 

BANDEIRANTE                565.636.100,68               (555.083.266,25)            (43.243.896,66)                522.392.204,02  SE 

CAIUA DISTRIB                   66.975.033,73                  (14.859.312,06)               (4.959.957,92)                   62.015.075,81  SE 

CEB DISTRIBUIC                378.580.981,34               (262.955.051,51)         (102.645.631,64)                275.935.349,70  CO 

CELPE                695.477.648,92               (553.047.943,08)            (66.546.964,18)                628.930.684,74  NE 

ENERGISA MT                432.428.353,75               (206.808.256,25)         (215.790.629,35)                216.637.724,40  CO 

CERON                156.801.406,16                  (96.694.275,24)            (77.343.855,97)                   79.457.550,19  N 

CNEE                   34.238.451,27                    12.825.572,63                (5.691.690,34)                   28.546.760,93  SE 

COELBA           1.022.599.638,00               (975.898.264,43)         (123.660.120,81)                898.939.517,19  NE 

COELCE                616.476.873,52               (416.680.052,17)            (82.391.754,85)                534.085.118,67  NE 

COPEL DISTRIB           1.468.281.358,69          (1.202.788.254,90)         (163.895.423,18)           1.304.385.935,51  S 

COSERN                285.941.277,21               (169.975.036,93)            (49.669.085,54)                236.272.191,67  NE 

CPFL JAGUARI                   30.128.607,66                     (2.697.096,90)            (11.003.387,55)                   19.125.220,11  SE 

CPFL LESTE PTA                   17.707.028,98                     (3.208.434,36)               (7.427.233,55)                   10.279.795,43  SE 

CPFL MOCOCA                   12.642.985,80                     (2.475.618,59)               (5.097.457,11)                      7.545.528,69  SE 

CPFL PAULISTA           1.370.584.476,97               (918.962.054,61)         (344.178.320,99)           1.026.406.155,98  SE 

CPFL PIRATINGA                562.546.755,59               (492.296.315,48)            (78.980.905,34)                483.565.850,25  SE 

CPFL STA CRUZ                   57.354.606,91                     (6.413.796,30)               (9.024.788,73)                   48.329.818,18  SE 

CPFL SUL PTA                   24.554.298,90                  (11.157.409,03)            (10.250.179,62)                   14.304.119,28  SE 

DMED                   24.101.345,23                     (6.275.768,27)            (13.342.380,48)                   10.758.964,75  SE 

EEB                   43.886.303,73                    45.093.263,51                (3.796.848,17)                   40.089.455,56  SE 

ELETROACRE                   58.861.950,25                  (20.814.369,31)               (1.870.384,45)                   56.991.565,80  N 

ELETROPAULO           2.245.284.556,11          (2.183.335.901,00)         (231.444.997,49)           2.013.839.558,62  SE 

ENERGISA BO                   39.319.403,04                           401.125,34                (2.286.303,39)                   37.033.099,65  NE 
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ENERGISA MG                   74.770.262,42                  (49.989.610,69)            (16.503.690,57)                   58.266.571,85  SE 

IENERGIA                   13.036.197,13                     (7.101.286,53)               (3.662.245,31)                      9.373.951,82  S 

PARANAPANEMA                   51.807.558,90                    68.170.210,48             (15.574.994,50)                   36.232.564,40  SE 

CHESP                      7.084.411,04                               (3.430,71)               (3.916.913,12)                      3.167.497,92  CO 

ELFSM                   33.181.854,58                     (6.129.586,80)            (16.460.546,04)                   16.721.308,54  SE 

 

Há um segundo grupo de empresas que aportam recursos na Conta Centralizadora, 

esse grupo é composto pelas distribuidoras supridas4 e pelas permissionárias5 de distribuição 

de energia elétrica. 

Devido à estrutura de seus contratos de aquisição de energia para suprimento dos 

consumidores em sua área de atuação, essas empresas não incorrem em custos passíveis de 

cobertura pelas bandeiras tarifárias, contudo, como elas estão conectadas ao SIN, seus 

consumidores participam do sistema de bandeiras. 

Como esse grupo não incorre em custos, praticamente todo recurso faturado é 

repassado à conta centralizadora. Na prática, esse grupo só retém receitas a serem revertidas 

no processo tarifário em períodos superavitários. Quando o sistema está deficitário todo 

recurso faturado é transferido para terceiros. 

 

Tabela 15 – Histórico das distribuidoras supridas e permissionárias. Fonte: ANEEL. 

AGENTE Receita Faturada Custo Mensal 
Repasse Conta 

Bandeira 
Total retido pela 

Distribuidora 
Região 

COCEL                   18.357.377,20                                                   -               (10.590.037,74)                      7.767.339,46  S 

COOPERALIANÇA                   10.872.703,41                                                   -                  (6.482.384,47)                      4.390.318,94  S 

DEMEI                      8.267.766,70                                                   -                  (4.651.469,09)                      3.616.297,61  S 

EFLJC                      1.010.700,99                                                   -                       (534.118,57)                          476.582,42  S 

EFLUL                      4.162.153,55                                                   -                  (2.423.118,20)                      1.739.035,35  S 

ELETROCAR                   10.976.998,07                                                   -                  (6.523.233,43)                      4.453.764,64  S 

ENF                   20.503.229,65                                                   -               (12.220.105,42)                      8.283.124,23  SE 

FORCEL                      3.366.175,25                                                   -                  (2.015.672,38)                      1.350.502,87  S 

HIDROPAN                      6.564.209,16                                                   -                  (3.951.387,72)                      2.612.821,44  S 

MUXENERGIA                      3.928.917,39                                                   -                  (2.320.066,46)                      1.608.850,93  S 

SULGIPE                   20.300.073,22                                                   -               (11.666.719,45)                      8.633.353,77  NE 

UHENPAL                      3.965.601,39                                                   -                  (2.375.076,39)                      1.590.525,00  S 

CFLO                   17.204.913,53                                                   -               (10.149.500,67)                      7.055.412,86  S 

CEDRAP                      1.382.208,41                                                   -                       (492.925,79)                          889.282,62  SE 

CEDRI                          683.938,76                                                   -                       (216.311,90)                          467.626,86  SE 

CERIM                      1.347.760,60                                                   -                       (387.408,82)                          960.351,78  SE 

CERIPA                      4.471.193,32                                                   -                  (1.671.258,48)                      2.799.934,84  SE 

CERIS                          640.861,73                                                   -                       (222.895,54)                          417.966,19  SE 

CERMC                          844.756,90                                                   -                       (240.142,69)                          604.614,21  SE 

CERNHE                   13.874.687,35                                                   -                       (467.551,31)                   13.407.136,04  SE 

                                                 
4 Distribuidoras supridas: Distribuidoras que compram energia de outro agente de distribuição. 
5 Permissionária de serviço público: Pessoa física ou jurídica detentora de autorização federal para execução de obras de 

transmissão ou distribuição de energia destinada a seu consumo privativo ou de associados. 



64 

 

CERPRO                          811.508,40                                                   -                       (230.709,22)                          580.799,18  SE 

CERRP                      2.027.459,89                                                   -                       (755.521,21)                      1.271.938,68  SE 

CETRIL                      2.596.343,39                                                   -                       (813.277,74)                      1.783.065,65  SE 

CEJAMA                      1.234.151,98                                                   -                       (468.942,55)                          765.209,43  S 

CEPRAG                      1.641.591,30                                                   -                       (612.590,04)                      1.029.001,26  S 

CERAÇÁ                      3.000.110,94                                                   -                  (1.095.783,74)                      1.904.327,20  S 

CERAL ANITÁP                          365.809,97                                                   -                       (138.574,46)                          227.235,51  S 

CERBRANORTE                      4.741.702,98                                                   -                  (1.739.196,68)                      3.002.506,30  S 

CEREJ                      1.474.582,29                                                   -                       (523.603,03)                          950.979,26  S 

CERGAL                      2.504.133,06                                                   -                       (726.982,98)                      1.777.150,08  S 

CERGAPA                      1.071.914,35                                                   -                       (418.301,60)                          653.612,75  S 

CERGRAL                          952.522,18                                                   -                       (367.929,62)                          584.592,56  S 

CERMOFUL                      4.544.861,31                                                   -                  (1.799.344,79)                      2.745.516,52  S 

CERPALO                      1.755.240,63                                                   -                       (650.719,11)                      1.104.521,52  S 

CERSUL                      5.916.476,03                                                   -                  (2.132.288,14)                      3.784.187,89  S 

CERTREL                      1.774.557,75                                                   -                       (732.408,18)                      1.042.149,57  S 

COOPERA                   10.967.143,57                                                   -                  (4.111.950,75)                      6.855.192,82  S 

COOPERCOCAL                      2.861.235,97                                                   -                  (1.101.308,98)                      1.759.926,99  S 

COOPERMILA                          521.353,94                                                   -                       (210.672,37)                          310.681,57  S 

COORSEL                      1.706.645,62                                                   -                       (598.187,83)                      1.108.457,79  S 

CERILUZ                      4.779.324,34                                                   -                  (1.729.860,53)                      3.049.463,81  S 

CERMISSÕES                      4.042.468,25                                                   -                  (1.373.348,80)                      2.669.119,45  S 

CERTAJA ENERG                      3.956.349,96                                                   -                  (1.344.423,16)                      2.611.926,80  S 

CERTEL                   14.950.388,22                                                   -                  (5.356.400,40)                      9.593.987,82  S 

COOPERLUZ                      2.197.974,64                                                   -                       (731.681,17)                      1.466.293,47  S 

COPREL                   14.866.499,31                                                   -                  (4.543.440,87)                   10.323.058,44  S 

CRELUZ-D                      3.419.856,14                                                   -                  (1.123.091,64)                      2.296.764,50  S 

CRERAL                      2.199.835,51                                                   -                       (801.240,15)                      1.398.595,36  S 

CERAL DIS                          940.136,27                                                   -                       (387.604,21)                          552.532,06  S 

CERES                          744.441,41                                                   -                       (264.997,12)                          479.444,29  SE 

CERCOS                          357.246,41                                                   -                       (126.385,29)                          230.861,12  NE 

 

Desse modo, como a receita retida pelas empresas das tabelas acima é menor do 

que o dispêndio de seus consumidores pode-se afirmar que essas empresas subsidiaram custos 

que foram incorridos em outras áreas de concessão. 

 

6.3.2 Histórico das distribuidoras credoras da CCRBT 

 

A tabela abaixo, extraída das memórias de cálculo disponibilizadas pela Agência, 

mostra as distribuidoras que recebem recursos da conta centralizadora. 

Os dados correspondem ao período compreendido entre janeiro de 2015 e julho de 

2017. 

A tabela 16 demonstra as distribuidoras de energia elétrica que incorrem em 

custos passíveis de cobertura pelo sistema de bandeiras e, em virtude da metodologia vigente, 
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receberam recursos na conta, de modo que a receita retida pela empresa é maior do que a 

soma dos pagamentos efetuados por seus consumidores (receita faturada). 

Portanto, o benefício econômico percebido por seus consumidores no processo 

tarifário é maior do que o total de pagamentos. 

Conforme citado na seção anterior, as empresas devedoras da conta centralizadora 

subsidiam as empresas credoras, desse modo, os consumidores das empresas credoras são os 

maiores beneficiados do sistema de bandeiras tarifárias, pois, o seu dispêndio total é inferior 

ao custo incorrido em sua área de concessão. 

Cabe lembrar que, caso não existisse o sistema de bandeiras, cada área de 

concessão seria integralmente responsável pelos custos advindos da prestação serviço de 

distribuição de energia elétrica, não havendo nenhum intercâmbio entre as distribuidoras. 

 

Tabela 16 – Histórico das distribuidoras devedoras da CCRBT. Fonte: ANEEL. 

AGENTE Receita Faturada Custo Mensal Repasse Conta Bandeira Total retido pela Distribuidora Região 

AMPLA                613.870.924,29               (675.393.533,16)              74.073.778,22                 687.944.702,51  SE 

CEA                   35.157.465,68               (119.990.330,89)              65.835.354,86                 100.992.820,54  N 

CEAL                206.042.619,64               (307.591.251,28)           133.303.918,29                 339.346.537,93  NE 

CEEE DISTRIB                458.462.370,10               (476.366.085,15)              73.671.272,63                 532.133.642,73  S 

CELESC DIST                977.269.291,95               (938.782.400,24)                 7.538.255,85                 984.807.547,80  S 

CELG                715.671.328,49               (854.786.829,29)           130.361.470,36                 846.032.798,86  CO 

CELPA                471.685.932,77               (735.148.155,84)           257.982.212,80                 729.668.145,57  N 

ENERGISA TO                126.330.512,29               (107.946.205,89)              28.424.507,16                 154.755.019,45  N 

CEMAR                340.790.098,71               (536.256.359,75)           211.476.781,75                 552.266.880,46  NE 

CEMIG DISTRIB           1.637.076.149,51          (1.674.341.238,44)              62.724.342,00            1.699.800.491,50  SE 

CEPISA                188.369.133,53               (276.365.140,09)           126.723.038,66                 315.092.172,19  NE 

ELEKTRO                770.395.191,19               (690.142.169,11)              14.843.582,69                 785.238.773,88  SE 

ENERGISA PB                225.785.095,71               (228.624.248,90)              39.626.803,34                 265.411.899,05  NE 

ENERGISA SE                148.863.497,28               (170.367.544,78)              43.328.226,56                 192.191.723,84  NE 

ENERGISA MS                275.712.184,75               (295.639.629,53)              13.703.558,04                 289.415.742,79  CO 

ESCELSA                392.164.451,95               (365.419.224,68)              50.647.997,84                 442.812.449,79  SE 

LIGHT           1.302.719.897,06          (1.919.252.857,72)           400.536.390,82            1.703.256.287,88  SE 

RGE                422.371.066,57               (566.485.343,33)           122.333.966,40                 544.705.032,97  S 

 

Observa-se que há distribuidoras credoras em todas as regiões do país, 

independentemente da situação socio-econômica da sua área de concessão. 
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6.4 Repasse da Cobertura Própria nos repasses da CCRBT 

 

Conforme discutido no Capítulo 3, a partir do montante de receitas faturadas, da 

apuração dos custos do mês corrente e dos custos não cobertos dos meses anteriores, a 

CCBRT pode ser superavitária ou deficitária. 

A situação superavitária da CCBRT ocorre quando o total de receitas faturadas 

mais o saldo da conta são suficientes para cobrir todos os custos apurados, atuais e 

remanescentes de outros meses. Já a situação deficitária da CCBRT ocorre quando o total de 

receitas faturadas mais o saldo da conta não são suficientes para cobrir todos os custos 

apurados, atuais e remanescentes. 

A problemática tratada nesse trabalho diz respeito ao repasse da Cobertura 

Própria, evento que ocorre com maior gravame em períodos no qual a CCRBT está 

deficitária, pois, mesmo sem ter a totalidade dos custos cobertos, empresas devedoras podem 

repassar recursos para a conta, conforme explicitado na Tabela 5 do Capítulo 3. 

Em períodos superavitários, apesar de existir repasses entre as empresas, entende-

se que o consumidor não será afetado novamente pela não cobertura de custos, visto a 

situação superavitária caracteriza-se pela cobertura integral dos custos. 

Desse modo, para facilitar a compreensão do problema e endereçar uma possível 

mitigação do repasse da Cobertura Própria, fez-se um recorte temporal para análise, 

considerando apenas o período compreendido entre janeiro a julho de 2015. 

A justificativa para esse recorte ancora-se em dois fatores. Primeiro, nesse período 

a CCRBT estava deficitária, o que facilita a visualização e tratamento do problema. Como 

citado, em períodos superavitários os custos estão equilibrados e cobertos, assim, os repasses 

em períodos deficitários facilita a análise em virtude da escassez de recursos. 

Segundo, nesse período foi acionada bandeira vermelha em todos os meses. Em 

cenários de bandeira vermelha todas as empresas do sistema faturam o adicional máximo de 

seus consumidores, indicando a entrada de receitas. Porém, em canários de bandeira vermelha 

as empresas também incorrem em custos elevados por conta do aumento do custo de geração 

de energia no país, dado que nesse cenário há o despacho de usinas térmicas mais caras. 

Assim, a conjunção entre receitas passíveis de repasse e custos elevados a serem 

cobertos facilita a compreensão da dinâmica que os repasses causam em cada empresa. 

Nas seções anteriores, os dados apresentados sempre foram expostos de forma 

global, abrangendo todo o período com dados disponíveis. No entanto, os repasses são 
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mensais, assim é mandatório que a análise tenha como unidade temporal a competência 

mensal e não todo o período. 

As tabelas abaixo, construídas a partir dos dados disponibilizados pela ANEEL, 

mostram o impacto do repasse mensal entre janeiro a julho de 2015. As tabelas foram 

separadas em dois blocos, o primeiro trata das empresas devedoras e o segundo bloco trata 

das empresas credoras.  

O primeiro bloco de tabelas apresenta o impacto dos repasses nas empresas 

devedoras, isto é, distribuidoras que repassaram recursos para a CCRBT. Buscou-se 

evidenciar a receita faturada, o custo total apurado, o repasse calculado pela ANEEL, o total 

retido pela distribuidora, o déficit após o e repasse da Cobertura Própria concedido em cada 

mês. 

Para as devedoras, observa-se que essas distribuidoras repassaram recursos para 

terceiros, apesar de ainda apresentarem custos não cobertos. Portanto, como já explicado, os 

custos não arcados pelo sistema de bandeiras até a data do processo tarifário são repassados às 

tarifas e o consumidor dessas empresas arca com o custo novamente, ou seja, o consumidor 

residente nessas áreas de concessão arca com o custo via bandeiras e via tarifas. Assim, a 

coluna Repasse da Cobertura Própria busca evidenciar o montante de recurso que a empresa 

transferiu sem, contudo, anular a totalidade de seus custos. 

 

Tabela 17 – Distribuidoras devedoras na competência de janeiro de 2015.  

AGENTE Mês 
Receita 

Faturada 
Custo Total 

Repasse Conta 
Bandeira 

Total retido pela 
Distribuidora 

Déficit Após 
repasse 

Repasse 
Cobertura 

Própria 
Região 

BANDEIRANTE jan/15 7.376.142,19 (19.019.557,83) (2.187.400,77) 5.188.741,42 (13.830.816,41) 2.187.400,77 SE 

CAIUA DISTRIB jan/15 1.860.176,59 (6.389.160,35) (117.144,43) 1.743.032,16 (4.646.128,19) 117.144,43 SE 

CEAL jan/15 6.191.546,50 (10.429.794,88) (3.346.185,47) 2.845.361,03 (7.584.433,85) 3.346.185,47 NE 

CEB DISTRIBUIC jan/15 5.799.616,74 (4.859.231,11) (4.473.965,85) 1.325.650,89 (3.533.580,22) 3.533.580,22 CO 

CELPE jan/15 15.824.943,18 (29.371.966,27) (7.811.952,59) 8.012.990,59 (21.358.975,68) 7.811.952,59 NE 

COELBA jan/15 23.716.614,50 (35.748.798,54) (13.963.954,99) 9.752.659,51 (25.996.139,03) 13.963.954,99 NE 

COPEL DISTRIB jan/15 25.882.317,63 (90.473.744,20) (1.200.100,09) 24.682.217,54 (65.791.526,67) 1.200.100,09 S 

COSERN jan/15 6.184.151,74 (9.179.333,01) (3.679.930,25) 2.504.221,49 (6.675.111,52) 3.679.930,25 NE 

CPFL JAGUARI jan/15 681.907,12 (502.306,16) (544.872,56) 137.034,56 (365.271,60) 365.271,60 SE 

CPFL MOCOCA jan/15 267.174,57 (114.879,04) (235.834,32) 31.340,25 (83.538,79) 83.538,79 SE 

CPFL PAULISTA jan/15 36.787.491,17 (88.790.934,98) (12.564.362,22) 24.223.128,95 (64.567.806,03) 12.564.362,22 SE 

CPFL PIRATINGA jan/15 12.826.374,11 (41.354.021,92) (1.544.548,93) 11.281.825,18 (30.072.196,75) 1.544.548,93 SE 

CPFL SUL PTA jan/15 571.588,53 (255.590,26) (501.860,74) 69.727,79 (185.862,47) 185.862,47 SE 

EEB jan/15 1.153.646,51 (2.465.927,62) (480.914,74) 672.731,77 (1.793.195,85) 480.914,74 SE 

ELETROPAULO jan/15 43.819.785,72 (80.886.631,21) (21.753.036,47) 22.066.749,25 (58.819.881,96) 21.753.036,47 SE 

ENERGISA BO jan/15 1.114.246,46 (3.026.850,12) (288.488,96) 825.757,50 (2.201.092,62) 288.488,96 NE 

ENERGISA MG jan/15 1.819.877,37 (2.883.795,73) (1.033.146,65) 786.730,72 (2.097.065,02) 1.033.146,65 SE 

ENERGISA PB jan/15 4.924.098,32 (11.616.715,22) (1.754.932,56) 3.169.165,76 (8.447.549,46) 1.754.932,56 NE 

IENERGIA jan/15 251.250,08 (142.098,02) (212.484,20) 38.765,88 (103.332,14) 103.332,14 S 

PARANAPANEMA jan/15 1.584.384,97 (4.039.277,10) (482.426,42) 1.101.958,55 (2.937.318,55) 482.426,42 SE 
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Tabela 18 – Distribuidoras devedoras na competência de fevereiro de 2015. 

AGENTE Mês 
Receita 

Faturada 
Custo Total 

Repasse Conta 
Bandeira 

Total retido 
pela 

Distribuidora 

Déficit Após 
repasse 

Repasse Cobertura 
Própria 

Região 

BANDEIRANTE fev/15 23.824.903,10 (22.985.507,11) (15.633.621,25) 8.191.281,85 (14.794.225,25) 14.794.225,25 SE 

CEB DISTRIBUIC fev/15 12.983.522,88 (4.354.014,69) (11.431.894,66) 1.551.628,22 (2.802.386,47) 2.802.386,47 CO 

CELPE fev/15 26.953.433,00 (60.713.667,99) (5.317.070,37) 21.636.362,63 (39.077.305,36) 5.317.070,37 NE 

CEMIG DISTRIB fev/15 62.415.329,60 (142.940.042,30) (11.476.180,46) 50.939.149,15 (92.000.893,15) 11.476.180,46 SE 

COELBA fev/15 37.052.284,91 (57.881.684,95) (16.425.148,28) 20.627.136,63 (37.254.548,32) 16.425.148,28 NE 

COPEL DISTRIB fev/15 61.250.807,99 (130.534.419,61) (14.732.616,43) 46.518.191,56 (84.016.228,05) 14.732.616,43 S 

COSERN fev/15 10.622.666,13 (17.918.178,66) (4.237.214,16) 6.385.451,97 (11.532.726,69) 4.237.214,16 NE 

CPFL JAGUARI fev/15 1.307.831,90 (731.997,55) (1.046.971,95) 260.859,95 (471.137,60) 471.137,60 SE 

CPFL MOCOCA fev/15 492.638,89 (154.207,11) (437.684,53) 54.954,36 (99.252,75) 99.252,75 SE 

CPFL PAULISTA fev/15 56.543.125,10 (117.620.541,56) (14.627.016,69) 41.916.108,41 (75.704.433,15) 14.627.016,69 SE 

CPFL PIRATINGA fev/15 24.838.218,17 (58.411.076,06) (4.022.423,89) 20.815.794,28 (37.595.281,77) 4.022.423,89 SE 

CPFL SUL PTA fev/15 960.023,80 (291.722,28) (856.063,54) 103.960,26 (187.762,01) 187.762,01 SE 

EEB fev/15 1.698.297,27 (3.709.025,48) (376.522,07) 1.321.775,20 (2.387.250,29) 376.522,07 SE 

ELETROPAULO fev/15 91.743.846,75 (151.725.231,84) (37.673.943,81) 54.069.902,94 (97.655.328,89) 37.673.943,81 SE 

ENERGISA MG fev/15 2.860.879,77 (3.067.524,85) (1.767.714,39) 1.093.165,38 (1.974.359,47) 1.767.714,39 SE 

ENERGISA PB fev/15 8.750.183,82 (22.545.954,49) (715.544,12) 8.034.639,70 (14.511.314,79) 715.544,12 NE 

IENERGIA fev/15 509.522,05 (282.669,79) (408.787,79) 100.734,26 (181.935,54) 181.935,54 S 

PARANAPANEMA fev/15 2.034.972,47 (5.355.658,38) (126.391,25) 1.908.581,22 (3.447.077,15) 126.391,25 SE 

 

Tabela 19 – Distribuidoras devedoras na competência de março de 2015. 

AGENTE Mês 
Receita 

Faturada 
Custo Total 

Repasse Conta 
Bandeira 

Total retido 
pela 

Distribuidora 

Déficit Após 
repasse 

Repasse 
Cobertura 

Própria 
Região 

BANDEIRANTE mar/15 30.420.582,01 (36.111.675,52) (16.088.801,59) 14.331.780,42 (21.779.895,10) 16.088.801,59 SE 

CAIUA DISTRIB mar/15 4.296.928,47 (10.160.998,22) (264.293,78) 4.032.634,69 (6.128.363,54) 264.293,78 SE 

CEB DISTRIBUIC mar/15 19.223.929,92 (10.827.782,88) (14.926.665,82) 4.297.264,10 (6.530.518,78) 6.530.518,78 CO 

CELPE mar/15 41.935.746,31 (74.414.165,92) (12.402.708,29) 29.533.038,02 (44.881.127,90) 12.402.708,29 NE 

COELBA mar/15 62.482.769,24 (74.007.235,12) (33.111.231,43) 29.371.537,82 (44.635.697,30) 33.111.231,43 NE 

COELCE mar/15 39.257.814,15 (89.747.129,02) (3.639.523,73) 35.618.290,42 (54.128.838,60) 3.639.523,73 NE 

COPEL DISTRIB mar/15 83.850.949,01 (177.903.582,20) (13.245.665,84) 70.605.283,17 (107.298.299,03) 13.245.665,84 S 

COSERN mar/15 16.171.691,04 (17.248.259,23) (9.326.307,65) 6.845.383,39 (10.402.875,83) 9.326.307,65 NE 

CPFL JAGUARI mar/15 1.921.008,68 (1.437.726,90) (1.350.412,44) 570.596,24 (867.130,66) 867.130,66 SE 

CPFL LESTE PTA mar/15 911.316,32 (263.640,41) (806.684,33) 104.631,99 (159.008,42) 159.008,42 SE 

CPFL MOCOCA mar/15 732.811,15 (380.065,01) (581.973,28) 150.837,87 (229.227,14) 229.227,14 SE 

CPFL PAULISTA mar/15 77.394.623,16 (135.314.148,41) (23.691.973,41) 53.702.649,75 (81.611.498,65) 23.691.973,41 SE 

CPFL PIRATINGA mar/15 33.881.873,55 (71.307.542,74) (5.581.773,10) 28.300.100,45 (43.007.442,29) 5.581.773,10 SE 

CPFL SUL PTA mar/15 1.431.425,95 (775.805,87) (1.123.528,87) 307.897,08 (467.908,79) 467.908,79 SE 

EEB mar/15 2.822.561,45 (5.079.793,32) (806.524,22) 2.016.037,23 (3.063.756,09) 806.524,22 SE 

ELETROPAULO mar/15 122.691.207,43 (233.842.337,91) (29.885.293,80) 92.805.913,63 (141.036.424,27) 29.885.293,80 SE 

ENERGISA MG mar/15 4.645.153,71 (4.209.048,38) (2.974.692,39) 1.670.461,32 (2.538.587,06) 2.538.587,06 SE 

ENERGISA PB mar/15 14.202.987,94 (33.399.162,88) (947.732,91) 13.255.255,03 (20.143.907,85) 947.732,91 NE 

IENERGIA mar/15 764.465,90 (495.522,10) (567.806,13) 196.659,77 (298.862,32) 298.862,32 S 

PARANAPANEMA mar/15 3.598.007,24 (6.643.336,43) (961.438,60) 2.636.568,64 (4.006.767,79) 961.438,60 SE 

 

Tabela 20 – Distribuidoras devedoras na competência de abril de 2015. 

AGENTE Mês 
Receita 

Faturada 
Custo Total 

Repasse Conta 
Bandeira 

Total retido 
pela 

Distribuidora 

Déficit Após 
repasse 

Repasse 
Cobertura 

Própria 
Região 

BANDEIRANTE abr/15 42.938.435,90 (67.788.790,46) (9.970.811,38) 32.967.624,52 (34.821.165,94) 9.970.811,38 SE 
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CAIUA DISTRIB abr/15 4.879.514,85 (9.592.871,91) (214.227,31) 4.665.287,54 (4.927.584,38) 214.227,31 SE 

CEB DISTRIBUIC abr/15 27.589.437,31 (29.173.591,56) (13.401.486,68) 14.187.950,63 (14.985.640,93) 13.401.486,68 CO 

CELPE abr/15 51.360.317,72 (101.830.939,45) (1.837.024,07) 49.523.293,65 (52.307.645,80) 1.837.024,07 NE 

ENERGISA TO abr/15 8.700.801,80 (12.184.031,72) (2.775.359,26) 5.925.442,54 (6.258.589,18) 2.775.359,26 N 

CERON abr/15 13.059.192,87 (1.234.049,38) (12.459.039,42) 600.153,45 (633.895,93) 633.895,93 N 

CNEE abr/15 2.387.762,56 (4.508.783,78) (195.012,26) 2.192.750,30 (2.316.033,48) 195.012,26 SE 

COELBA abr/15 75.191.823,65 (116.921.851,12) (18.329.388,73) 56.862.434,92 (60.059.416,20) 18.329.388,73 NE 

COPEL DISTRIB abr/15 112.452.048,86 (177.126.667,05) (26.310.292,80) 86.141.756,06 (90.984.910,99) 26.310.292,80 S 

COSERN abr/15 20.277.310,85 (30.912.352,97) (5.243.750,90) 15.033.559,95 (15.878.793,01) 5.243.750,90 NE 

CPFL JAGUARI abr/15 2.342.091,59 (1.755.544,22) (1.488.320,31) 853.771,28 (901.772,94) 901.772,94 SE 

CPFL LESTE PTA abr/15 1.200.638,60 (561.576,87) (927.527,73) 273.110,87 (288.466,00) 288.466,00 SE 

CPFL MOCOCA abr/15 903.157,34 (509.192,89) (655.522,30) 247.635,04 (261.557,85) 261.557,85 SE 

CPFL PAULISTA abr/15 101.012.995,20 (172.835.961,72) (16.957.931,67) 84.055.063,53 (88.780.898,18) 16.957.931,67 SE 

CPFL PIRATINGA abr/15 42.709.394,78 (76.856.368,21) (5.331.948,28) 37.377.446,50 (39.478.921,71) 5.331.948,28 SE 

CPFL SUL PTA abr/15 1.767.984,37 (1.023.366,77) (1.270.291,89) 497.692,48 (525.674,29) 525.674,29 SE 

EEB abr/15 3.248.592,07 (4.471.151,77) (1.074.143,29) 2.174.448,78 (2.296.702,99) 1.074.143,29 SE 

ELEKTRO abr/15 57.900.871,88 (109.634.563,11) (4.582.453,21) 53.318.418,67 (56.316.144,44) 4.582.453,21 SE 

ELETROPAULO abr/15 170.547.827,21 (281.213.904,06) (33.785.475,57) 136.762.351,64 (144.451.552,42) 33.785.475,57 SE 

ENERGISA MG abr/15 5.400.009,34 (5.131.588,23) (2.904.371,45) 2.495.637,89 (2.635.950,34) 2.635.950,34 SE 

IENERGIA abr/15 967.378,79 (584.508,09) (683.115,82) 284.262,97 (300.245,11) 300.245,11 S 

PARANAPANEMA abr/15 3.805.526,48 (6.040.120,41) (868.043,45) 2.937.483,03 (3.102.637,38) 868.043,45 SE 

 

Tabela 21 – Distribuidoras devedoras na competência de maio de 2015. 

AGENTE Mês 
Receita 

Faturada 
Custo Total 

Repasse Conta 
Bandeira 

Total retido 
pela 

Distribuidora 

Déficit Após 
repasse 

Repasse 
Cobertura 

Própria 
Região 

AMAZONAS 
ENERG 

mai/15 14.287.122,30 (20.366.595,58) (2.603.261,48) 11.683.860,82 (8.682.734,75) 2.603.261,48 N 

BANDEIRANTE mai/15 42.048.366,13 (35.869.198,00) (21.471.008,68) 20.577.357,45 (15.291.840,55) 15.291.840,55 SE 

CAIUA DISTRIB mai/15 4.580.332,69 (7.591.907,37) (225.025,06) 4.355.307,63 (3.236.599,74) 225.025,06 SE 

CEB DISTRIBUIC mai/15 27.322.575,95 (16.863.603,31) (17.648.303,52) 9.674.272,43 (7.189.330,88) 7.189.330,88 CO 

CELESC DIST mai/15 69.175.344,76 (119.007.263,33) (903.536,81) 68.271.807,95 (50.735.455,38) 903.536,81 S 

ENERGISA TO mai/15 8.675.470,53 (9.759.794,72) (3.076.494,37) 5.598.976,16 (4.160.818,55) 3.076.494,37 N 

CEMIG DISTRIB mai/15 112.263.527,88 (195.194.343,90) (284.894,08) 111.978.633,80 (83.215.710,10) 284.894,08 SE 

CERON mai/15 12.741.701,58 (1.217.221,39) (12.043.408,87) 698.292,71 (518.928,67) 518.928,67 N 

CNEE mai/15 2.316.082,98 (4.035.690,28) (897,64) 2.315.185,34 (1.720.504,94) 897,64 SE 

COELBA mai/15 72.346.914,76 (97.747.887,55) (16.271.135,69) 56.075.779,07 (41.672.108,48) 16.271.135,69 NE 

COPEL DISTRIB mai/15 105.507.050,15 (160.406.013,39) (13.485.704,27) 92.021.345,88 (68.384.667,52) 13.485.704,27 S 

COSERN mai/15 21.405.241,19 (33.621.366,22) (2.117.414,60) 19.287.826,59 (14.333.539,63) 2.117.414,60 NE 

CPFL JAGUARI mai/15 2.134.075,51 (1.691.673,23) (1.163.600,37) 970.475,14 (721.198,10) 721.198,10 SE 

CPFL LESTE PTA mai/15 1.222.762,52 (799.832,54) (763.916,46) 458.846,06 (340.986,48) 340.986,48 SE 

CPFL MOCOCA mai/15 863.611,18 (616.484,15) (509.948,00) 353.663,18 (262.820,97) 262.820,97 SE 

CPFL PAULISTA mai/15 94.715.773,61 (98.574.280,23) (38.165.911,52) 56.549.862,09 (42.024.418,14) 38.165.911,52 SE 

CPFL PIRATINGA mai/15 39.252.365,54 (37.077.273,81) (17.981.961,99) 21.270.403,55 (15.806.870,26) 15.806.870,26 SE 

CPFL STA CRUZ mai/15 4.049.228,10 (5.837.182,34) (700.567,01) 3.348.661,09 (2.488.521,25) 700.567,01 SE 

CPFL SUL PTA mai/15 1.705.869,65 (1.098.807,61) (1.075.508,28) 630.361,37 (468.446,23) 468.446,23 SE 

EEB mai/15 3.163.846,08 (4.547.271,14) (555.178,23) 2.608.667,85 (1.938.603,29) 555.178,23 SE 

ELETROPAULO mai/15 165.610.660,82 (82.944.492,11) (118.027.258,95) 47.583.401,87 (35.361.090,24) 35.361.090,24 SE 

ESCELSA mai/15 27.454.276,38 (46.438.909,18) (813.311,78) 26.640.964,60 (19.797.944,59) 813.311,78 SE 

IENERGIA mai/15 893.134,45 (678.355,14) (503.977,26) 389.157,19 (289.197,95) 289.197,95 S 

PARANAPANEMA mai/15 3.513.881,75 (3.769.899,90) (1.351.174,41) 2.162.707,34 (1.607.192,56) 1.351.174,41 SE 
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Tabela 22 – Distribuidoras devedoras na competência de junho de 2015. 

AGENTE Mês 
Receita 

Faturada 
Custo Total 

Repasse Conta 
Bandeira 

Total retido 
pela 

Distribuidora 

Déficit Após 
repasse 

Repasse 
Cobertura 

Própria 
Região 

RGE SUL jun/15 29.994.085,82 (50.759.511,99) (2.955.444,53) 27.038.641,29 (23.720.870,70) 2.955.444,53 S 

AMAZONAS 
ENERG 

jun/15 26.535.778,10 (37.967.653,14) (6.311.120,43) 20.224.657,68 (17.742.995,46) 6.311.120,43 N 

BANDEIRANTE jun/15 40.469.305,35 (65.166.658,87) (5.756.246,76) 34.713.058,59 (30.453.600,29) 5.756.246,76 SE 

CAIUA DISTRIB jun/15 4.459.509,72 (5.379.580,73) (1.593.907,83) 2.865.601,89 (2.513.978,84) 1.593.907,83 SE 

CEB DISTRIBUIC jun/15 27.036.992,65 (30.431.973,51) (10.826.450,36) 16.210.542,29 (14.221.431,22) 10.826.450,36 CO 

CEEE DISTRIB jun/15 30.321.208,25 (53.689.648,04) (1.721.738,36) 28.599.469,89 (25.090.178,16) 1.721.738,36 S 

ENERGISA MT jun/15 30.211.487,37 (5.296.661,68) (27.390.054,90) 2.821.432,47 (2.475.229,21) 2.475.229,21 CO 

CNEE jun/15 2.188.023,37 (2.840.440,56) (674.973,88) 1.513.049,49 (1.327.391,08) 674.973,88 SE 

COPEL DISTRIB jun/15 105.266.872,95 (125.427.891,02) (38.453.784,71) 66.813.088,24 (58.614.802,79) 38.453.784,71 S 

COSERN jun/15 20.897.459,44 (38.843.628,91) (206.185,87) 20.691.273,57 (18.152.355,34) 206.185,87 NE 

CPFL JAGUARI jun/15 2.152.877,98 (2.498.255,26) (822.104,20) 1.330.773,78 (1.167.481,48) 822.104,20 SE 

CPFL LESTE PTA jun/15 1.252.012,75 (965.164,07) (737.887,93) 514.124,82 (451.039,25) 451.039,25 SE 

CPFL MOCOCA jun/15 858.439,26 (757.739,32) (454.805,72) 403.633,54 (354.105,78) 354.105,78 SE 

CPFL PAULISTA jun/15 92.218.634,27 (101.921.135,00) (37.927.154,68) 54.291.479,59 (47.629.655,40) 37.927.154,68 SE 

CPFL PIRATINGA jun/15 39.517.795,23 (34.646.913,92) (21.062.033,14) 18.455.762,09 (16.191.151,82) 16.191.151,82 SE 

CPFL STA CRUZ jun/15 3.990.776,43 (4.050.568,02) (1.833.114,72) 2.157.661,71 (1.892.906,30) 1.833.114,72 SE 

CPFL SUL PTA jun/15 1.735.532,48 (1.383.421,43) (998.609,79) 736.922,69 (646.498,75) 646.498,75 SE 

EEB jun/15 3.269.136,90 (4.099.150,42) (1.085.596,25) 2.183.540,65 (1.915.609,77) 1.085.596,25 SE 

ELEKTRO jun/15 54.044.337,67 (82.115.075,27) (10.303.175,12) 43.741.162,55 (38.373.912,72) 10.303.175,12 SE 

ELETROACRE jun/15 4.151.064,94 (6.559.865,72) (656.747,34) 3.494.317,60 (3.065.548,12) 656.747,34 N 

ELETROPAULO jun/15 153.506.486,89 (217.596.873,66) (37.596.707,96) 115.909.778,93 (101.687.094,73) 37.596.707,96 SE 

ENERGISA MG jun/15 5.214.428,49 (3.714.932,86) (3.235.553,34) 1.978.875,15 (1.736.057,71) 1.736.057,71 SE 

ESCELSA jun/15 26.720.319,48 (45.506.008,10) (2.480.121,31) 24.240.198,17 (21.265.809,93) 2.480.121,31 SE 

IENERGIA jun/15 960.033,16 (971.591,00) (442.484,83) 517.548,33 (454.042,67) 442.484,83 S 

PARANAPANEMA jun/15 3.426.053,87 (1.905.278,26) (2.411.147,83) 1.014.906,04 (890.372,22) 890.372,22 SE 

 

Tabela 23 – Distribuidoras devedoras na competência de julho de 2015. 

AGENTE Mês 
Receita 

Faturada 
Custo Total 

Repasse Conta 
Bandeira 

Total retido 
pela 

Distribuidora 

Déficit Após 
repasse 

Repasse 
Cobertura 

Própria 
Região 

RGE SUL jul/15 29.878.643,82 (40.663.932,31) (2.682.794,65) 27.195.849,17 (13.468.083,14) 2.682.794,65 S 

BANDEIRANTE jul/15 39.466.607,49 (55.578.022,78) (2.296.283,84) 37.170.323,65 (18.407.699,14) 2.296.283,84 SE 

CAIUA DISTRIB jul/15 4.367.166,74 (4.533.052,87) (1.335.482,02) 3.031.684,72 (1.501.368,15) 1.335.482,02 SE 

CEEE DISTRIB jul/15 33.893.753,05 (39.706.499,37) (7.338.230,58) 26.555.522,47 (13.150.976,91) 7.338.230,58 S 

CELESC DIST jul/15 64.680.899,98 (60.563.213,73) (24.176.503,77) 40.504.396,21 (20.058.817,52) 20.058.817,52 S 

ENERGISA MT jul/15 30.400.116,20 (17.481.361,43) (18.708.662,82) 11.691.453,38 (5.789.908,05) 5.789.908,05 CO 

CERON jul/15 13.162.010,79 (1.531.761,32) (12.137.575,93) 1.024.434,86 (507.326,46) 507.326,46 N 

CNEE jul/15 2.227.724,69 (2.111.124,91) (815.814,15) 1.411.910,54 (699.214,37) 699.214,37 SE 

COELCE jul/15 44.513.902,40 (59.141.082,83) (4.960.620,73) 39.553.281,67 (19.587.801,16) 4.960.620,73 NE 

COPEL DISTRIB jul/15 105.246.139,43 (117.153.796,48) (26.894.224,16) 78.351.915,27 (38.801.881,21) 26.894.224,16 S 

CPFL JAGUARI jul/15 2.100.088,86 (2.225.370,74) (611.771,24) 1.488.317,62 (737.053,12) 611.771,24 SE 

CPFL LESTE PTA jul/15 1.300.272,70 (1.108.087,52) (559.188,91) 741.083,79 (367.003,73) 367.003,73 SE 

CPFL MOCOCA jul/15 880.260,18 (791.057,71) (351.204,45) 529.055,73 (262.001,99) 262.001,99 SE 

CPFL PAULISTA jul/15 90.781.750,30 (114.957.652,75) (13.898.605,76) 76.883.144,54 (38.074.508,22) 13.898.605,76 SE 

CPFL PIRATINGA jul/15 38.593.015,72 (36.147.684,33) (14.417.612,23) 24.175.403,49 (11.972.280,85) 11.972.280,85 SE 

CPFL STA CRUZ jul/15 3.933.642,91 (3.782.133,72) (1.404.169,44) 2.529.473,47 (1.252.660,24) 1.252.660,24 SE 

CPFL SUL PTA jul/15 1.698.448,97 (1.504.677,20) (692.127,84) 1.006.321,13 (498.356,07) 498.356,07 SE 

EEB jul/15 3.285.327,30 (4.004.599,22) (607.069,93) 2.678.257,37 (1.326.341,85) 607.069,93 SE 

ELEKTRO jul/15 53.572.279,94 (60.277.129,96) (13.259.215,23) 40.313.064,71 (19.964.065,24) 13.259.215,23 SE 
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ELETROACRE jul/15 4.193.700,93 (1.921.521,86) (2.908.596,03) 1.285.104,90 (636.416,96) 636.416,96 N 

ELETROPAULO jul/15 159.983.325,27 (197.768.837,21) (27.716.444,97) 132.266.880,30 (65.501.956,91) 27.716.444,97 SE 

ENERGISA MG jul/15 5.223.324,94 (5.971.709,10) (1.229.473,61) 3.993.851,33 (1.977.857,77) 1.229.473,61 SE 

ESCELSA jul/15 25.615.889,66 (37.588.817,68) (476.662,88) 25.139.226,78 (12.449.590,90) 476.662,88 SE 

IENERGIA jul/15 963.779,31 (673.106,04) (513.609,11) 450.170,20 (222.935,85) 222.935,85 S 

PARANAPANEMA jul/15 3.484.690,92 (1.881.362,35) (2.226.444,52) 1.258.246,40 (623.115,94) 623.115,94 SE 

 

Esse segundo bloco de tabelas apresenta o impacto dos repasses nas empresas 

credoras, isto é, distribuidoras que receberam recursos da CCRBT. Buscou-se evidenciar a 

receita faturada, o custo total apurado, o repasse calculado pela ANEEL, o total retido pela 

distribuidora e o repasse da cobertura de terceiros recebido em cada mês. 

Para as credoras, observa-se que essas distribuidoras receberam recursos de 

terceiros. Portanto, o total retido por essas empresas é maior do que valor faturado dos 

consumidores, isto evidencia que parte de seus custos foram suportados por consumidores de 

outras áreas de concessão. Assim, a coluna Cobertura Própria de terceiros busca evidenciar a 

parcela do repasse que diz respeito a Cobertura Própria de terceiros recebida. 

 

Tabela 24 – Distribuidoras credoras na competência de janeiro de 2015. 

AGENTE Mês 
Receita 

Faturada 
Custo Total 

Repasse Conta 
Bandeira 

Total retido pela 
Distribuidora 

Cobertura Própria de 
terceiros 

Região 

RGE SUL jan/15 7.854.794,48 (59.276.716,44) 8.244.255,02 16.099.049,50 6.629.557,61 S 

AMPLA jan/15 16.680.342,11 (83.931.939,56) 6.163.165,15 22.843.507,27 4.956.064,35 SE 

CEEE DISTRIB jan/15 10.214.532,58 (61.203.737,60) 6.426.169,10 16.640.701,68 5.167.557,06 S 

CELESC DIST jan/15 18.223.006,97 (68.062.756,06) 342.249,57 18.565.256,54 275.217,50 S 

CELG jan/15 16.184.710,57 (67.789.219,76) 2.288.855,58 18.473.566,15 1.840.566,54 CO 

CELPA jan/15 9.319.195,18 (52.774.641,91) 5.034.162,20 14.353.357,38 4.048.184,86 N 

ENERGISA TO jan/15 2.434.898,41 (9.390.219,37) 125.752,63 2.560.651,04 101.123,06 N 

CEMAR jan/15 6.219.578,64 (38.330.629,69) 4.200.603,90 10.420.182,54 3.377.885,02 NE 

CEMIG DISTRIB jan/15 24.923.613,85 (116.820.240,44) 6.885.842,16 31.809.456,01 5.537.199,80 SE 

CEPISA jan/15 3.865.585,96 (18.826.345,12) 1.259.403,21 5.124.989,17 1.012.739,92 NE 

CNEE jan/15 867.433,94 (4.088.883,56) 245.901,86 1.113.335,80 197.740,19 SE 

COELCE jan/15 11.235.794,98 (48.251.122,62) 1.910.880,48 13.146.675,46 1.536.620,62 NE 

CPFL STA 
CRUZ 

jan/15 1.276.245,40 (7.146.461,89) 667.534,27 1.943.779,67 536.792,82 SE 

ELEKTRO jan/15 12.486.837,96 (71.755.564,08) 7.027.246,40 19.514.084,36 5.650.908,99 SE 

ELETROACRE jan/15 1.513.777,46 (11.688.210,10) 1.660.336,00 3.174.113,46 1.335.147,10 N 

ENERGISA SE jan/15 3.634.435,41 (16.782.233,51) 935.735,70 4.570.171,11 752.465,05 NE 

ENERGISA MS jan/15 4.443.690,42 (22.817.205,47) 1.765.610,55 6.209.300,97 1.419.802,86 CO 

ESCELSA jan/15 9.994.280,00 (41.838.078,82) 1.407.263,07 11.401.543,07 1.131.640,34 SE 

LIGHT jan/15 27.989.254,58 (227.765.794,04) 33.850.935,88 61.840.190,46 27.220.983,44 SE 

RGE jan/15 8.138.843,59 (47.085.670,94) 4.665.731,08 12.804.574,67 3.751.913,65 S 
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Tabela 25 – Distribuidoras credoras na competência de fevereiro de 2015. 

AGENTE Mês 
Receita 

Faturada 
Custo Total 

Repasse Conta 
Bandeira 

Total retido pela 
Distribuidora 

Cobertura Própria 
de terceiros 

Região 

RGE SUL fev/15 20.955.268,19 (106.490.584,26) 16.994.487,99 37.949.756,18 12.924.961,77 S 

AMPLA fev/15 27.422.415,55 (124.290.510,71) 16.870.651,39 44.293.066,94 12.830.779,27 SE 

CAIUA DISTRIB fev/15 2.777.167,94 (8.645.526,86) 303.814,65 3.080.982,59 231.062,73 SE 

CEAL fev/15 7.602.240,60 (32.782.592,35) 4.080.401,54 11.682.642,14 3.103.302,31 NE 

CEEE DISTRIB fev/15 22.029.062,49 (90.558.468,58) 10.243.009,51 32.272.072,00 7.790.202,71 S 

CELESC DIST fev/15 44.420.387,71 (129.342.807,32) 1.673.152,26 46.093.539,97 1.272.496,65 S 

CELG fev/15 30.685.048,43 (92.148.792,60) 2.153.762,97 32.838.811,40 1.638.019,57 CO 

CELPA fev/15 17.608.447,25 (93.168.880,97) 15.593.890,23 33.202.337,48 11.859.753,30 N 

ENERGISA TO fev/15 3.939.981,24 (15.154.433,43) 1.460.562,46 5.400.543,70 1.110.813,93 N 

CEMAR fev/15 11.628.793,14 (62.094.716,02) 10.499.729,77 22.128.522,91 7.985.448,34 NE 

CEPISA fev/15 5.699.723,77 (27.783.720,33) 4.201.484,11 9.901.207,88 3.195.390,27 NE 

CNEE fev/15 1.407.214,83 (5.307.096,73) 484.060,61 1.891.275,44 368.146,72 SE 

COELCE fev/15 22.962.579,35 (79.671.935,76) 5.429.888,94 28.392.468,29 4.129.639,39 NE 

CPFL STA CRUZ fev/15 2.309.640,24 (8.649.338,73) 772.700,78 3.082.341,02 587.668,66 SE 

ELEKTRO fev/15 32.510.654,31 (96.551.722,95) 1.897.217,25 34.407.871,56 1.442.906,69 SE 

ELETROACRE fev/15 1.928.267,49 (13.068.366,85) 2.728.870,41 4.657.137,90 2.075.410,91 N 

ENERGISA BO fev/15 1.679.025,43 (5.605.984,19) 318.763,71 1.997.789,14 242.432,06 NE 

ENERGISA SE fev/15 5.926.310,29 (28.581.466,64) 4.259.188,25 10.185.498,54 3.239.276,48 NE 

ENERGISA MS fev/15 11.239.805,18 (39.748.501,09) 2.925.258,67 14.165.063,85 2.224.771,73 CO 

ESCELSA fev/15 15.738.172,15 (56.826.031,92) 4.512.764,32 20.250.936,47 3.432.130,84 SE 

LIGHT fev/15 58.902.612,05 (318.454.985,24) 54.584.313,86 113.486.925,91 41.513.470,15 SE 

RGE fev/15 17.266.864,89 (73.676.133,53) 8.988.895,88 26.255.760,77 6.836.401,05 S 

 

Tabela 26 – Distribuidoras credoras na competência de março de 2015. 

AGENTE Competência 
Receita 

Faturada 
Custo Total 

Repasse Conta 
Bandeira 

Total retido pela 
Distribuidora 

Cobertura Própria de 
terceiros 

Região 

RGE SUL mar/15 27.955.031,91 (126.753.616,25) 22.350.166,32 50.305.198,23 16.445.726,73 S 

AMPLA mar/15 38.839.055,99 (148.483.637,89) 20.090.220,02 58.929.276,01 14.782.810,28 SE 

CEAL mar/15 14.473.374,37 (54.116.730,68) 7.004.141,97 21.477.516,34 5.153.796,32 NE 

CEEE DISTRIB mar/15 29.491.411,79 (109.291.484,79) 13.883.522,74 43.374.934,53 10.215.790,69 S 

CELESC DIST mar/15 55.255.931,08 (146.788.224,02) 3.000.479,47 58.256.410,55 2.207.816,47 S 

CELG mar/15 34.985.261,62 (109.307.631,77) 8.396.081,23 43.381.342,85 6.178.014,76 CO 

CELPA mar/15 24.615.736,65 (118.577.750,75) 22.444.674,19 47.060.410,84 16.515.267,63 N 

ENERGISA TO mar/15 6.428.911,12 (19.280.815,54) 1.223.140,76 7.652.051,88 900.012,93 N 

CEMAR mar/15 17.661.431,98 (75.663.393,09) 12.367.391,66 30.028.823,64 9.100.189,26 NE 

CEMIG 
DISTRIB 

mar/15 81.006.284,56 (205.465.240,57) 537.500,63 81.543.785,19 395.504,37 SE 

CEPISA mar/15 9.112.544,13 (35.743.180,15) 5.072.990,11 14.185.534,24 3.732.813,79 NE 

CNEE mar/15 2.145.269,19 (5.548.948,08) 56.963,31 2.202.232,50 41.914,81 SE 

CPFL STA 
CRUZ 

mar/15 3.378.426,05 (10.626.926,22) 839.123,28 4.217.549,33 617.444,72 SE 

ELEKTRO mar/15 41.610.864,38 (115.788.055,93) 4.342.389,49 45.953.253,87 3.195.222,35 SE 

ELETROACRE mar/15 3.425.068,27 (14.042.710,41) 2.148.116,56 5.573.184,83 1.580.629,75 N 

ENERGISA BO mar/15 2.763.299,82 (7.777.041,59) 323.204,77 3.086.504,59 237.820,93 NE 

ENERGISA SE mar/15 9.646.068,38 (38.182.867,17) 5.507.713,88 15.153.782,26 4.052.692,77 NE 

ENERGISA MS mar/15 15.089.271,01 (54.598.577,24) 6.579.477,64 21.668.748,65 4.841.319,29 CO 

ESCELSA mar/15 25.678.946,34 (70.184.691,25) 2.175.523,70 27.854.470,04 1.600.796,51 SE 

LIGHT mar/15 81.844.161,69 (370.158.402,10) 65.062.035,89 146.906.197,58 47.874.026,86 SE 

RGE mar/15 25.375.988,97 (102.891.055,81) 15.458.782,55 40.834.771,52 11.374.900,29 S 
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Tabela 27 – Distribuidoras credoras na competência de abril de 2015. 

AGENTE Competência 
Receita 

Faturada 
Custo Total 

Repasse Conta 
Bandeira 

Total retido pela 
Distribuidora 

Cobertura Própria de 
terceiros 

Região 

RGE SUL abr/15 35.604.958,79 (96.102.776,61) 11.132.565,70 46.737.524,49 7.899.592,08 S 

AMPLA abr/15 45.106.229,60 (143.857.396,83) 24.855.730,34 69.961.959,94 17.637.455,36 SE 

CEAL abr/15 15.952.524,41 (66.783.092,67) 16.526.000,56 32.478.524,97 11.726.736,37 NE 

CEEE DISTRIB abr/15 38.176.203,96 (87.992.365,02) 4.616.995,78 42.793.199,74 3.276.188,46 S 

CELESC DIST abr/15 77.017.373,53 (161.519.782,90) 1.534.309,11 78.551.682,64 1.088.735,19 S 

CELG abr/15 53.158.770,40 (112.553.239,37) 1.579.083,87 54.737.854,27 1.120.507,06 CO 

CELPA abr/15 30.066.903,74 (99.704.984,72) 18.422.477,41 48.489.381,15 13.072.463,31 N 

CEMAR abr/15 22.579.574,66 (64.498.358,12) 8.787.818,65 31.367.393,31 6.235.775,70 NE 

CEMIG 
DISTRIB 

abr/15 119.951.515,51 (259.564.171,90) 6.281.953,17 126.233.468,68 4.457.630,78 SE 

CEPISA abr/15 12.526.324,57 (43.766.508,49) 8.758.578,27 21.284.902,84 6.215.026,92 NE 

COELCE abr/15 42.877.647,48 (88.592.181,89) 207.260,34 43.084.907,81 147.070,51 NE 

CPFL STA 
CRUZ 

abr/15 4.254.393,11 (9.196.985,10) 218.363,36 4.472.756,47 154.949,14 SE 

ELETROACRE abr/15 4.054.618,55 (13.096.087,66) 2.314.382,84 6.369.001,39 1.642.270,15 N 

ENERGISA BO abr/15 3.155.805,58 (7.589.786,95) 535.324,54 3.691.130,12 379.862,61 NE 

ENERGISA PB abr/15 16.540.957,82 (37.628.511,82) 1.758.861,96 18.299.819,78 1.248.076,36 NE 

ENERGISA SE abr/15 11.761.854,57 (39.142.201,60) 7.274.115,78 19.035.970,35 5.161.662,54 NE 

ENERGISA MS abr/15 21.102.475,92 (53.768.167,27) 5.046.519,18 26.148.995,10 3.580.975,31 CO 

ESCELSA abr/15 29.344.095,33 (69.556.992,96) 4.483.456,55 33.827.551,88 3.181.429,95 SE 

LIGHT abr/15 99.296.640,47 (358.379.510,26) 74.993.548,94 174.290.189,41 53.214.906,72 SE 

RGE abr/15 31.678.044,44 (79.578.340,92) 7.023.175,12 38.701.219,56 4.983.596,78 S 

 

Tabela 28 – Distribuidoras credoras na competência de maio de 2015. 

AGENTE Competência 
Receita 

Faturada 
Custo Total 

Repasse Conta 
Bandeira 

Total retido pela 
Distribuidora 

Cobertura Própria de 
terceiros 

Região 

RGE SUL mai/15 30.775.756,93 (57.923.246,42) 2.453.515,34 33.229.272,27 1.200.318,16 S 

AMPLA mai/15 43.440.369,89 (113.073.474,59) 21.427.356,05 64.867.725,93 10.482.773,12 SE 

CEAL mai/15 14.565.730,93 (69.625.078,40) 25.376.620,89 39.942.351,82 12.414.847,58 NE 

CEEE 
DISTRIB 

mai/15 33.514.100,62 (84.225.283,78) 14.804.062,81 48.318.163,43 7.242.500,26 S 

CELG mai/15 53.365.858,34 (120.562.492,40) 15.798.149,78 69.164.008,12 7.728.831,29 CO 

CELPA mai/15 31.779.626,09 (106.182.619,05) 29.134.969,98 60.914.596,07 14.253.521,50 N 

CELPE mai/15 53.476.498,19 (109.635.524,48) 9.418.952,58 62.895.450,77 4.607.976,02 NE 

CEMAR mai/15 23.847.418,39 (69.657.805,08) 16.113.708,00 39.961.126,39 7.883.209,89 NE 

CEPISA mai/15 13.153.996,19 (53.839.256,63) 17.732.382,39 30.886.378,58 8.675.103,97 NE 

COELCE mai/15 45.844.076,44 (92.888.287,10) 7.443.858,44 53.287.934,87 3.641.712,91 NE 

ELEKTRO mai/15 56.150.961,14 (111.153.049,15) 7.615.059,63 63.766.020,77 3.725.468,61 SE 

ELETROACRE mai/15 3.976.005,00 (12.333.444,55) 3.099.416,57 7.075.421,57 1.516.308,43 N 

ENERGISA 
BO 

mai/15 3.173.091,18 (7.742.399,87) 1.268.550,63 4.441.641,81 620.605,20 NE 

ENERGISA PB mai/15 16.910.277,67 (38.360.901,01) 5.096.514,13 22.006.791,80 2.493.336,14 NE 

ENERGISA SE mai/15 10.996.175,61 (38.573.669,47) 11.132.676,70 22.128.852,31 5.446.370,69 NE 

ENERGISA 
MS 

mai/15 19.163.954,19 (41.718.636,61) 4.769.095,50 23.933.049,69 2.333.155,15 CO 

LIGHT mai/15 90.437.574,77 (334.656.255,76) 101.547.241,82 191.984.816,59 49.679.330,22 SE 

RGE mai/15 29.074.256,14 (96.501.025,71) 26.286.226,15 55.360.482,29 12.859.848,14 S 
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Tabela 29 – Distribuidoras credoras na competência de junho de 2015. 

AGENTE Competência 
Receita 

Faturada 
Custo Total 

Repasse Conta 
Bandeira 

Total retido pela 
Distribuidora 

Cobertura Própria de 
terceiros 

Região 

AMPLA jun/15 38.656.772,69 (98.941.868,82) 14.047.707,61 52.704.480,31 10.562.601,46 SE 

CEAL jun/15 13.928.290,00 (53.252.377,68) 14.438.254,15 28.366.544,15 10.856.257,02 NE 

CELESC 
DIST 

jun/15 67.988.579,83 (129.365.422,87) 921.957,87 68.910.537,70 693.228,66 S 

CELG jun/15 52.985.032,84 (110.380.562,14) 5.812.625,15 58.797.657,99 4.370.566,68 CO 

CELPA jun/15 31.601.991,01 (118.083.610,60) 31.298.936,61 62.900.927,62 23.533.960,32 N 

CELPE jun/15 49.898.746,40 (113.751.374,08) 10.694.479,97 60.593.226,37 8.041.278,54 NE 

ENERGISA 
TO 

jun/15 9.373.048,07 (22.829.442,71) 2.787.768,46 12.160.816,53 2.096.148,92 N 

CEMAR jun/15 24.329.702,52 (87.255.166,84) 22.149.490,53 46.479.193,05 16.654.407,08 NE 

CEMIG 
DISTRIB 

jun/15 115.456.764,50 (261.839.038,37) 24.019.986,90 139.476.751,40 18.060.850,62 SE 

CEPISA jun/15 13.171.390,63 (55.208.243,27) 16.237.006,49 29.408.397,12 12.208.755,56 NE 

COELBA jun/15 69.257.356,15 (141.402.053,49) 6.064.869,23 75.322.225,38 4.560.231,35 NE 

COELCE jun/15 43.284.541,26 (88.025.521,15) 3.605.005,10 46.889.546,36 2.710.636,72 NE 

ENERGISA 
BO 

jun/15 2.883.394,35 (6.126.368,65) 380.007,48 3.263.401,83 285.731,14 NE 

ENERGISA 
PB 

jun/15 16.269.297,76 (36.469.533,06) 3.157.339,41 19.426.637,17 2.374.032,75 NE 

ENERGISA 
SE 

jun/15 10.207.508,48 (32.972.841,97) 7.356.506,85 17.564.015,33 5.531.425,63 NE 

ENERGISA 
MS 

jun/15 18.102.599,86 (39.894.610,06) 3.148.511,68 21.251.111,54 2.367.395,09 CO 

LIGHT jun/15 87.552.197,33 (284.876.740,90) 64.196.306,70 151.748.504,03 48.269.797,59 SE 

RGE jun/15 29.488.799,79 (83.357.747,84) 14.914.311,16 44.403.110,95 11.214.208,70 S 

 

Tabela 30 – Distribuidoras credoras na competência de julho de 2015. 

AGENTE Competência 
Receita 

Faturada 
Custo Total 

Repasse Conta 
Bandeira 

Total retido pela 
Distribuidora 

Cobertura Própria de 
terceiros 

Região 

AMPLA jul/15 37.632.135,04 (81.847.583,95) 17.107.149,17 54.739.284,21 10.884.072,39 SE 

CEAL jul/15 13.334.786,57 (34.430.707,43) 9.692.310,73 23.027.097,30 6.166.533,69 NE 

CELG jul/15 52.563.745,19 (87.336.987,93) 5.846.826,93 58.410.572,12 3.719.923,58 CO 

CELPA jul/15 35.616.188,90 (83.864.212,34) 20.471.807,02 56.087.995,92 13.024.766,86 N 

CELPE jul/15 46.396.442,90 (83.062.947,88) 9.155.671,07 55.552.113,97 5.825.107,72 NE 

ENERGISA 
TO 

jul/15 9.141.415,04 (20.210.648,60) 4.375.372,92 13.516.787,96 2.783.741,18 N 

CEMAR jul/15 24.304.885,77 (67.621.728,60) 20.920.212,42 45.225.098,19 13.310.055,59 NE 

CEMIG 
DISTRIB 

jul/15 111.994.721,61 (220.601.566,00) 35.542.581,72 147.537.303,33 22.613.237,81 SE 

CEPISA jul/15 13.847.355,09 (41.173.204,10) 13.689.092,69 27.536.447,78 8.709.404,14 NE 

COELBA jul/15 68.975.556,30 (116.149.080,67) 8.704.409,70 77.679.966,00 5.538.001,94 NE 

COSERN jul/15 19.379.422,72 (29.404.267,51) 286.014,90 19.665.437,62 181.971,11 NE 

ENERGISA 
BO 

jul/15 2.900.484,17 (4.468.612,39) 88.103,05 2.988.587,22 56.053,76 NE 

ENERGISA 
PB 

jul/15 15.060.511,55 (24.727.866,91) 1.477.371,06 16.537.882,61 939.947,00 NE 

ENERGISA 
SE 

jul/15 9.811.682,42 (22.282.401,76) 5.090.684,44 14.902.366,86 3.238.843,45 NE 

ENERGISA 
MS 

jul/15 17.584.315,68 (32.818.994,93) 4.364.875,79 21.949.191,47 2.777.062,59 CO 

LIGHT jul/15 83.567.763,47 (214.802.394,41) 60.091.080,81 143.658.844,28 38.231.716,30 SE 

RGE jul/15 
R$ 

30.125.300,97 
-R$ 

64.306.962,08 
R$ 12.882.896,76 R$ 43.008.197,73 R$ 8.196.478,53 S 
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6.4.1 Análise do Repasse da Cobertura Própria 

 

Consolidando os dados das tabelas da seção anterior e confrontando-os com os 

repasses definidos pela ANEEL, no período entre janeiro e julho de 2015, observa-se que o 

nível médio de repasse da Cobertura Própria em relação ao montante aportado pelos agentes 

devedores correspondeu a 67,3% do valor repassado e a soma do repasse da Cobertura Própria 

no período foi da ordem de R$ 1,0 bilhão. 

 

Tabela 31 – Participação do repasse da Cobertura Própria nos repasses da CCRBT. 

Competência Despacho 
Repasse à Conta 

Repasse da Cobertura Própria % Repasse da Cobertura Própria 
Agentes Devedores 

jan/15 583/2015               95.941.483              76.480.111  79,7% 

fev/15 829/2015             170.976.870            130.034.486  76,1% 

mar/15 1.356/2015             218.863.638            161.044.512  73,6% 

abr/15 1.743/2015             206.350.521            146.424.911  71,0% 

mai/15 2.131/2015             320.518.357            156.805.217  48,9% 

jun/15 2.440/2015             245.231.071            184.391.514  75,2% 

jul/15 3.386/2015             229.640.759            146.196.918  63,7% 

 

As tabelas abaixo consolidam os resultados entre janeiro e julho de 2015, 

evidenciando as empresas que concederam e receberam recursos da Cobertura Própria por 

meio do sistema de bandeiras e o percentual em relação ao custo do período de análise. 

Pelos dados, o repasse da Cobertura Própria entre as áreas de concessão é 

evidente, mas será que existe alguma relação entre a realidade socioeconômica da área de 

concessão ou recebimento desses valores? 

De forma a embasar a análise, utilizou-se o rendimento nominal mensal domiciliar 

per capita da população residente em 2015, conforme resultado da Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua). 

Como as empresas possuem portes diferentes, o uso do valor nominal do repasse 

da Cobertura Própria seria inócuo e de pouca utilidade, assim, buscou-se adotar um parâmetro 

que seja comparável entre todas as áreas de concessão. 

Conforme metodologia definida no Submódulo 6.8 do PRORET, os repasses são 

definidos a partir da proporção entre custos e receitas, desse modo, para comparar as áreas de 

concessão adotou-se como parâmetro a relação entre o repasse da Cobertura Própria 

concedido/recebido e o custo total do período. 

Para as empresas que concederam a Cobertura Própria, essa relação significa o 

percentual do custo total que deixou de ser coberto pelas bandeiras tarifárias em virtude dos 
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repasses. Já para as empresas que receberam a cobertura de terceiros, essa relação significa o 

percentual do custo total que foi arcado com recursos de terceiros. 

A partir dessa relação, dividiu-se as distribuidoras em dois grupos. O primeiro 

concedeu e o segundo recebeu recursos através desse mecanismo. 

As empresas que concederam a Cobertura Própria tiveram um custo no período de 

R$ 3,9 bilhões de reais e repassaram a título de cobertura própria um montante de R$ 897,3 

milhões, representando um repasse médio de 22,9% do custo apurado. 

No entanto, a dispersão entre as distribuidoras foi significativa, por exemplo, a 

CPFL Sul Paulista foi a distribuidora que mais concedeu Cobertura Própria, repassando 

77,4% do seu custo, ou seja, 77,4% dos custos dessa empresa foram pagos por seus 

consumidores a título de bandeiras, contudo, esse recurso não permaneceu na área de 

concessão. A empresa com menor índice na concessão de Cobertura Própria foi a CELPE, 

com 2,7%. 

Os dados das demais distribuidoras estão na tabela abaixo. 

 

Tabela 32 – Relação repasse da Cobertura Própria por custo das empresas. 

AGENTE Custo Período 
Repasse Cobertura 

Própria 
Região Renda PNAD 2015 

Relação Cob Própria 
/ Custo Período 

AMAZONAS ENERG 49.651.513,96 (8.914.381,90) N 753,00 18,0% 

BANDEIRANTE 171.547.867,03 (66.385.610,15) SE 1.482,00 38,7% 

CAIUA DISTRIB 25.275.899,38 (3.519.017,70) SE 1.482,00 13,9% 

CEB DISTRIBUIC 73.122.703,88 (44.283.753,39) CO 2.254,00 60,6% 

CELESC DIST 433.990.367,35 (15.424.859,85) S 1.368,00 3,6% 

CELPE 324.989.096,42 (8.894.393,05) NE 825,00 2,7% 

ENERGISA MT 20.302.793,90 (8.265.137,26) CO 1.053,00 40,7% 

CERON 2.830.207,49 (1.660.151,06) N 823,00 58,7% 

CNEE 13.338.953,78 (962.296,43) SE 1.482,00 7,2% 

COELBA 391.460.016,08 (88.002.625,83) NE 736,00 22,5% 

COPEL DISTRIB 503.935.678,91 (134.322.388,32) S 1.241,00 26,7% 

COSERN 106.521.231,08 (24.628.832,33) NE 819,00 23,1% 

CPFL JAGUARI 6.348.881,69 (4.760.386,33) SE 1.482,00 75,0% 

CPFL LESTE PTA 2.458.801,25 (1.606.503,88) SE 1.482,00 65,3% 

CPFL MOCOCA 2.033.121,97 (1.552.505,26) SE 1.482,00 76,4% 

CPFL PAULISTA 429.695.945,09 (157.832.955,94) SE 1.482,00 36,7% 

CPFL PIRATINGA 173.649.016,39 (60.450.997,12) SE 1.482,00 34,8% 

CPFL STA CRUZ 23.004.883,01 (1.889.486,63) SE 1.482,00 8,2% 

CPFL SUL PTA 3.851.238,87 (2.980.508,61) SE 1.482,00 77,4% 

EEB 14.981.800,70 (4.985.948,73) SE 1.482,00 33,3% 

ELEKTRO 320.977.941,73 (14.130.336,92) SE 1.482,00 4,4% 

ELETROPAULO 794.316.131,62 (223.771.992,82) SE 1.482,00 28,2% 

ENERGISA MG 16.735.938,57 (10.940.929,77) SE 1.128,00 65,4% 

IENERGIA 2.494.050,42 (1.838.993,75) S 1.241,00 73,7% 

PARANAPANEMA 13.643.567,17 (5.302.962,28) SE 1.074,00 38,9% 
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As empresas que receberam Cobertura Própria de terceiros tiveram um custo no 

período de R$ 5,2 bilhões de reais e receberam a título de Cobertura Própria de terceiros um 

montante de R$ 897,3 milhões, representando um montante médio de 17,1% do custo 

apurado. 

No entanto, da mesma forma que o caso anterior, a dispersão entre as 

distribuidoras foi significativa, por exemplo, a Light foi a distribuidora que mais recebeu 

recursos, 29,0% do seu custo foi coberto com recursos de terceiros, ou seja, 29,0% dos custos 

dessa empresa foram pagos por seus consumidores de outras áreas de concessão. A empresa 

com menor índice no recebimento da Cobertura Própria de terceiros foi a COELCE, com 

1,2%. 

Os dados das demais distribuidoras estão na tabela abaixo. 

 

Tabela 33 – Relação recebimento da Cobertura Própria de terceiros por custo das empresas. 

AGENTE Custo Período 
Cobertura Própria 

de terceiros 
Região Renda PNAD 2015 

Relação Cob Própria / 
Custo Período 

RGE SUL 252.023.374,28 39.461.917,17 S 1.434,00 15,7% 

AMPLA 395.440.307,09 82.136.556,24 SE 1.284,00 20,8% 

CEAL 171.216.151,85 46.075.287,82 NE 598,00 26,9% 

CEEE DISTRIB 251.705.040,65 24.632.270,24 S 1.434,00 9,8% 

CELG 364.727.210,93 26.596.429,48 CO 1.078,00 7,3% 

CELPA 350.768.973,18 96.307.917,79 N 671,00 27,5% 

ENERGISA TO 60.001.040,14 1.139.986,40 N 816,00 1,9% 

CEMAR 247.995.470,92 64.546.970,87 NE 509,00 26,0% 

CEMIG DISTRIB 762.570.339,59 39.303.348,85 SE 1.128,00 5,2% 

CEPISA 151.956.184,04 43.749.234,57 NE 728,00 28,8% 

COELCE 289.482.424,88 3.565.535,68 NE 681,00 1,2% 

ELETROACRE 32.264.698,61 6.856.602,04 N 752,00 21,3% 

ENERGISA BO 21.774.640,10 1.534.016,75 NE 774,00 7,0% 

ENERGISA PB 108.918.536,93 3.637.182,65 NE 774,00 3,3% 

ENERGISA SE 113.834.812,44 27.422.736,62 NE 782,00 24,1% 

ENERGISA MS 146.193.630,09 19.544.482,03 CO 1.044,00 13,4% 

ESCELSA 181.804.481,90 5.575.901,66 SE 1.074,00 3,1% 

LIGHT 1.055.025.889,08 306.004.231,29 SE 1.284,00 29,0% 

RGE 278.982.569,01 59.217.347,15 S 1.434,00 21,2% 

 

Analisando os dados, observa-se que não há um padrão na concessão ou 

recebimento da Cobertura Própria. Plotando os gráficos de dispersão entre a renda da PNAD e 

o percentual de Cobertura Própria em relação ao custo do período, nota-se que empresas em 

regiões com situações socioeconômicas parecidas apresentam relação entre o 

recebimento/concessão desses valores e o custo do período não correlacionados. 
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Essa ausência de padrão é observada na dispersão Brasil e nas dispersões por 

regiões. De fato, o que determina os repasses da CCRBT não é a situação socioeconômica da 

área de concessão, mas o perfil de custo da distribuidora, determinado pelos seus contratos de 

energia e não pelo perfil de renda de seus consumidores, e o tamanho de seu mercado que 

acarreta uma maior ou menor arrecadação dos adicionais de bandeiras tarifárias. 

Nos gráficos abaixo, empresas com relação negativa significa que a distribuidora 

concedeu Cobertura Própria, enquanto empresas com relação positiva significa que a 

distribuidora recebeu Cobertura Própria de terceiros. 

 

 
Figura 13 – Dispersão empresas Brasil (% Cob Própria x PNAD) 

 
Figura 14 – Dispersão empresas Nordeste (% Cob Própria x PNAD) 
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Figura 15 – Dispersão empresas Norte (% Cob Própria x PNAD) 

 

 
Figura 16 – Dispersão empresas Sudeste (% Cob Própria x PNAD) 

 
Figura 17 – Dispersão empresas Sul (% Cob Própria x PNAD) 
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Figura 18 – Dispersão empresas Centro-Oeste (% Cob Própria x PNAD) 

 

Com o objetivo de complementar a análise, plotou-se os gráficos de dispersão 

entre a Tarifa de Energia B1 Residencial e o percentual de Cobertura Própria em relação ao 

custo do período, essa análise é importante, pois, verifica-se se empresas com tarifas menores 

repassam recursos para áreas de concessão com tarifas de energia maiores, de forma a 

equalizar as tarifas. 

Entretanto, conforme gráficos abaixo, nota-se que não uma correlação entre essas 

duas variáveis, de fato, a dispersão de pontos mostra uma nuvem de pontos aleatória, sem 

padrão ou relações entre as Tarifa de Energia B1 Residencial e os repasses da CCRBT. 

Essa ausência de padrão é observada na dispersão Brasil e nas dispersões por 

regiões. 

De forma análoga aos gráficos acima, nas dispersões abaixo, empresas com 

relação negativa significa que a distribuidora concedeu Cobertura Própria, enquanto empresas 

com relação positiva significa que a distribuidora recebeu Cobertura Própria de terceiros. 
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Figura 19 – Dispersão empresas Brasil (% Cob Própria x TE B1 Residencial) 

 
Figura 20 – Dispersão empresas Nordeste (% Cob Própria x TE B1 Residencial) 

 

 
Figura 21 – Dispersão empresas Norte (% Cob Própria x TE B1 Residencial) 
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Figura 22 – Dispersão empresas Sudeste (% Cob Própria x TE B1 Residencial) 

 

 
Figura 23 – Dispersão empresas Sul (% Cob Própria x TE B1 Residencial) 

 

 
Figura 24 – Dispersão empresas Centro-Oeste (% Cob Própria x TE B1 Residencial) 
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Além disso, conforme já relatado no Capítulo 5, no histórico global, com exceção 

da região Norte, todas as regiões conseguiram gerar receita suficiente para cobrir seus custos, 

o que levanta dúvidas sobre a necessidade do repasse da própria cobertura. 

Ademais, após o equilíbrio de custos e passagem da CCRBT de deficitária para 

superavitária, como ocorreu a partir de agosto de 2015, os repasses eventualmente recebidos 

não são devolvidos para as distribuidoras que os concederam, penalizando os consumidores 

dessas áreas de concessão, visto que em períodos superavitários não há compensação dos 

repasses dos períodos deficitários. 

Portanto, conclui-se que o repasse da própria cobertura no sistema de bandeiras 

tarifárias em virtude dos repasses da CCRBT impacta negativamente os consumidores das 

distribuidoras que repassam recursos para a Conta. Por outro lado, os consumidores das 

distribuidoras que recebem esses recursos são beneficiados, visto que parte de seus custos são 

arcados com recursos de terceiros.  

 

Tabela 34 – Histórico de receitas e custos por região. Fonte: ANEEL. 
Região Receita Total Custo Total Receita 2015 Custo 2015 Receita 2016 Custo 2016 Receita 2017 Custo 2017 

SE 9.984.737.342 9.455.420.625 7.175.803.270 6.871.326.625 1.739.383.291 1.971.639.784 1.069.550.781 612.454.216 

S 3.967.284.866 3.565.907.816 2.834.942.731 2.515.143.780 717.340.396 774.380.919 415.001.739 276.383.116 

NE 3.790.322.605 3.634.404.716 2.731.176.572 2.913.106.286 617.209.364 356.918.727 441.936.669 364.379.704 

CO 1.809.477.259 1.620.193.197 1.314.467.703 1.074.985.891 289.176.306 388.148.641 205.833.251 157.058.666 

N 889.660.168 1.130.244.851 669.632.341 752.412.893 138.957.955 190.351.976 81.069.872 187.479.983 

TOTAL 20.441.482.241 19.406.171.206 14.726.022.617 14.126.975.475 3.502.067.312 3.681.440.046 2.213.392.311 1.597.755.685 
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Figura 25 – Rendimento nominal mensal domiciliar per capita da população residente, segundo as 

Unidades da Federação – 2015. Fonte: IBGE 
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7 MITIGAÇÃO DO REPASSE DA COBERTURA PRÓPRIA 

 

7.1 Proposta de mitigação 

 

Conforme definido Submódulo 6.8 do PRORET e explicitado no Capítulo 3, na 

metodologia atual, na situação deficitária, os valores mensais dos repasses financeiros da 

Conta Bandeiras são apurados a partir do resultado líquido das receitas e custos das 

distribuidoras, com base nas seguintes fórmulas: 

 
𝑅𝑒𝑝𝑎𝑠𝑠𝑒 𝐶𝐶𝑅𝐵𝑇𝑑,𝑛

= 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 (∑𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 𝐵𝑎𝑛𝑑𝑒𝑖𝑟𝑎𝑠𝑑,𝑛 + 𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑎𝑛
𝑑

;∑𝐶𝐿𝑇𝑑,𝑛 

𝑑

) ×
𝐶𝐿𝑇𝑑,𝑛 

∑ 𝐶𝐿𝑇𝑑,𝑛 

−  𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 𝐵𝑎𝑛𝑑𝑒𝑖𝑟𝑎𝑠𝑑,𝑛 

 

 
Sendo: 

𝐶𝐿𝑇𝑑,𝑛 = 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜(𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑑,𝑛; 0) 
 

 

Onde:  

 

Repasse CCRBTd,n : Repasse à Conta Centralizadora dos Recursos de Bandeiras 

Tarifárias, em R$, relativo à distribuidora “d” relativo ao mês de competência “n”, 

onde valor positivo significa recurso a receber da conta e valor negativo recurso a 

pagar à conta;  

Receita Bandeirasd,n: Receita faturada, em R$, pela distribuidora “d” no mês de 

apuração “n”, com a aplicação dos adicionais de bandeira amarela e vermelha. 

Saldo Contan: Saldo da Conta Centralizadora dos Recursos de Bandeiras Tarifárias, 

em R$, na competência “n”; 

CustoLíquidoTotald,n: Custo de geração por fonte termelétrica e da exposição aos 

preços de liquidação no mercado de curto prazo relativo à distribuidora “d” no mês 

de competência “n”, deduzida a respectiva cobertura tarifária concedida à 

distribuidora “d” no mês de competência “n”, onde valor positivo significa custo 

sem cobertura tarifária e valor negativo receita; 

CustoLíquidoApósRepassed,n: Custo líquido após repasse da Conta Bandeiras, em 

R$, relativo à distribuidora “d” no mês de competência “n”. 

 

Como demonstrado no Capítulo 6, a aplicação dessa metodologia gera uma 

espécie de subsídio cruzado entre as distribuidoras, denominado Repasse da Cobertura 

Própria, pois áreas de concessão aportam recursos na CCRBT sem ter os próprios custos 

completamente cobertos pela receita faturada de seus consumidores. 
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Cabe salientar que, do ponto de vista operacional, a receita de bandeira tarifária 

retida pela distribuidora é considerada um adiantamento da Conta de Variação da Parcela A – 

CVA, que será calculada no processo tarifário de cada distribuidora. Assim, no cálculo da 

CVA, as receitas de bandeiras que a Distribuidora reteve são abatidas e consequentemente 

reduzem as tarifas dos consumidores. 

Desse modo, caso uma distribuidora apresente custos não cobertos e ainda aporte 

recursos na CCRBT, o consumidor dessa área de concessão arca duas vezes com o mesmo 

custo, pois o pagou através do adicional de bandeiras tarifárias, mas como esse recurso não 

ficou em sua área de concessão, ele pagará esse custo novamente através das tarifas (repasse 

via CVA). 

Portanto, é economicamente mais eficiente que os recursos arrecadados em 

determinada área de concessão arquem prioritariamente os custos dessa área e somente no 

caso de excedente haja transferência para terceiros. 

Cabe enfatizar que as empresas que recebem recursos da CCRBT incorrem apenas 

em ganhos com a aplicação do sistema, visto que, caso não existisse o sistema de bandeiras, 

seus consumidores pagariam integralmente pelo custo incorrido em sua área de concessão. Ou 

seja, as distribuidoras credoras incorreriam nesses custos independentemente do sistema de 

bandeiras, mas com a metodologia atual de repasse, parte desse custo é coberto por terceiros. 

Assim, propõe-se que os valores mensais dos repasses financeiros da Conta 

Bandeiras sejam apurados após a alocação prioritária das receitas na área de concessão que as 

gerou. Desse modo, as empresas devedoras aportariam na CCRBT apenas as receitas 

excedentes, isto é, colocariam a disposição das demais distribuidoras apenas recursos que 

excederam seus custos. 

Já as empresas credoras da CCRBT receberiam a título de repasse uma parcela 

desse excedente, proporcional ao seu custo não coberto por seus próprios recursos. 

Assim, nosso enfoque será na metodologia de repasse para os períodos em que a 

CCRBT for deficitária. 

Portanto, quando a situação deficitária ocorrer, propõe-se que as fórmulas abaixo 

sejam aplicadas para se obter os valores de repasse financeiros da Conta Bandeiras. 

As distribuidoras superavitárias, que apresentarem receitas maiores do que os 

custos, aportarão recursos na CCRBT em função da respectiva Receita Excedente, que é 

obtida pela diferença entre a receita de bandeiras faturada e o custo líquido total da 

distribuidora. Dessa forma, o aporte na CCRBT fica limitado ao excedente da distribuidora. 
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Já as distribuidoras deficitárias, que apresentarem receitas menores do que os 

custos, receberão recursos da CCRBT em função do respectivo Custo a Descoberto, que é 

obtido pela diferença entre o custo líquido total e a receita de bandeiras faturada pela 

distribuidora. Dessa forma, o aporte da CCRBT nas distribuidoras deficitárias será uma fração 

da receita excedente total das distribuidoras superavitárias. 

A consequência dessa metodologia é que o aporte das superavitárias será limitado 

pelo valor excedente e o recebimento pelas deficitárias será em função dos custos a 

descoberto, porém limitado ao total das receitas excedentes.  

 
𝑅𝑒𝑝𝑎𝑠𝑠𝑒 𝐶𝐶𝑅𝐵𝑇𝑑,𝑛

=

{
 

 
𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑎𝑑,𝑛 − 𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 𝐸𝑥𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑑,𝑛, 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝐷𝑒𝑠𝑐𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑜𝑑,𝑛 = 0 

𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑎𝑑,𝑛 + 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝐷𝑒𝑠𝑐𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑜𝑑,𝑛 ∗
∑ 𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 𝐸𝑥𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑑,𝑛𝑑

∑  𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝐷𝑒𝑠𝑐𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑜𝑑,𝑛𝑑

, 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝐷𝑒𝑠𝑐𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑜𝑑,𝑛 > 0
         

 

Sendo: 

  

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝐷𝑒𝑠𝑐𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑜𝑑,𝑛

= {
𝐶𝐿𝑇𝑑,𝑛 − 𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 𝐵𝑎𝑛𝑑𝑒𝑖𝑟𝑎𝑠𝑑,𝑛 − 𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑎𝑑,𝑛, 𝐶𝐿𝑇𝑑,𝑛 ≥ 𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 𝐵𝑎𝑛𝑑𝑒𝑖𝑟𝑎𝑠𝑑,𝑛 + 𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑎𝑑,𝑛

0, 𝐶𝐿𝑇𝑑,𝑛 < 𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 𝐵𝑎𝑛𝑑𝑒𝑖𝑟𝑎𝑠𝑑,𝑛 + 𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑎𝑑,𝑛
  

      

 

𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 𝐸𝑥𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑑,𝑛

= 

{
 
 

 
 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜(𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 𝐵𝑎𝑛𝑑𝑒𝑖𝑟𝑎𝑠𝑑,𝑛 − 𝐶𝐿𝑇𝑑,𝑛 + 𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑎𝑑,𝑛;  𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 𝐵𝑎𝑛𝑑𝑒𝑖𝑟𝑎𝑠𝑑,𝑛 + 𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑎𝑑,𝑛) 

, 𝐶𝐿𝑇𝑑,𝑛 < 𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 𝐵𝑎𝑛𝑑𝑒𝑖𝑟𝑎𝑠𝑑,𝑛 + 𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑎𝑑,𝑛

0, 𝐶𝐿𝑇𝑑,𝑛 ≥ 𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 𝐵𝑎𝑛𝑑𝑒𝑖𝑟𝑎𝑠𝑑,𝑛 + 𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑎𝑑,𝑛

  
 

 

𝐶𝐿𝑇𝑑,𝑛 = 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜(𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑑,𝑛; 0)  

Onde: 

 

Repasse CCRBTd,n : Repasse à Conta Centralizadora dos Recursos de Bandeiras 

Tarifárias, em R$, relativo à distribuidora “d” relativo ao mês de competência “n”, 

onde valor positivo significa recurso a receber da conta e valor negativo recurso a 

pagar à conta;  

Custo Descobertod,n : Custo, em R$, relativo à distribuidora “d”, no mês de 

competência “n”, não compensado pela receita de bandeiras e saldo da Conta 

Bandeiras relativo à própria distribuidora;  

ReceitaExcedented,n: Receita de Bandeiras, em R$, relativo à distribuidora “d”, no 

mês de competência “n”, acrescida do Saldo da Conta Bandeiras da distribuidora 

subtraída dos custos líquidos totais da própria distribuidora;  
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Saldo Contad,n : Saldo da Conta Centralizadora dos Recursos de Bandeiras 

Tarifárias, rateado para a distribuidora “d”, em R$, na competência “n”; 

CustoLíquidoTotald,n: Custo de geração por fonte termelétrica e da exposição aos 

preços de liquidação no mercado de curto prazo relativo à distribuidora “d” no mês 

de competência “n”, deduzida a respectiva cobertura tarifária concedida à 

distribuidora “d” no mês de competência “n”, onde valor positivo significa custo 

sem cobertura tarifária e valor negativo receita. 

 

A Tabela 35 exemplifica a apuração dos repasses da conta em um mês deficitário, 

ou seja, receita faturada inferior ao custo apurado. Para simplificação, o saldo inicial da conta 

é nulo. 

Observa-se no exemplo que todas as empresas estão deficitárias, ou seja, receitas 

inferiores aos custos, assim, não haveria repasse entre as distribuidoras, pois todos os recursos 

seriam alocados na área de concessão que os gerou. 

 

Tabela 35 – Aplicação da Metodologia Proposta com todas distribuidoras deficitárias. 

Empresa 

Receita 

Bandeira 

(d,n) 

Custo 

Líquido 

Total 

(d,n) 

Custo 

Descoberto 
Receita Excedente Repasse 

Receita Retida pela 

Distribuidora 

CLT_(d,n) - 

Receita 

Bandeiras_(d,n) 

Bandeiras_(d,n) - 

CLT_(d,n) 

-Receita 

Excedente_(d,n) 

Custo Descoberto _(d,n) 

x ∑ Receita Excedente 

_(d,n) / ∑ Custo 

Descoberto _(d,n) 

Receita de Bandeira 

+ Repasse 

A 3,00 4,00 1,00 0,00 0,00 0,00 3,00 

B 2,00 8,00 6,00 0,00 0,00 0,00 2,00 

C 1,00 2,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 

D 4,00 6,00 2,00 0,00 0,00 0,00 4,00 

TOTAL 10,00 20,00 1,00 6,00 0,00 0,00 10,00 

 

A Tabela 36 compara a metodologia proposta com a metodologia vigente. Nota-se 

que apesar de todas as empresas apresentarem déficits, na metodologia atual, ainda ocorrem 

repasses entre as distribuidoras. No caso, as empresas A e D repassam recursos para a 

empresa B, sem, contudo, cobrirem os próprios custos. 

Já na metodologia proposta, esses repasses deixam de existir, pois os recursos são 

aplicados primeiramente nas empresas de origem. 

 

Tabela 36 – Comparação metodologia atual e proposta 

Empresa 
Receita 

Bandeira (d,n) 

Custo Líquido 

Total (d,n) 

Repasse  
Receita Retida pela 

Distribuidora 

Atual Proposta Atual Proposta 

A 3,00 4,00 -1,00 0,00 2,00 3,00 

B 2,00 8,00 2,00 0,00 4,00 2,00 

C 1,00 2,00 0,00 0,00 1,00 1,00 
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D 4,00 6,00 -1,00 0,00 3,00 4,00 

TOTAL 10,00 20,00 0,00 0,00 10,00 10,00 

 

A Tabela 37 também exemplifica a apuração dos repasses da conta em um mês 

deficitário, ou seja, receita faturada inferior ao custo apurado. 

Observa-se, porém, nesse exemplo que as empresas A e C apresentaram 

superávits e as empresas B e D apresentaram déficits. Assim, o montante disponibilizado às 

distribuidoras deficitárias está limitado à soma do excedente das distribuidoras superavitárias. 

Portanto, as empresas A e C só aportarão recursos na CCRBT após a completa cobertura de 

seus custos. 

Já as empresas B e D receberão da Conta uma parcela do excedente, com base na 

proporção de custo descoberto de cada distribuidora. 

 

Tabela 37 – Aplicação da Metodologia Proposta com distribuidoras deficitárias e superavitárias. 

Empresa 

Receita 

Bandeira 

(d,n) 

Custo 

Líquido 

Total 

(d,n) 

Custo 

Descoberto 
Receita Excedente Repasse 

Receita Retida pela 

Distribuidora 

CLT_(d,n) - 

Receita 

Bandeiras_(d,n) 

Bandeiras_(d,n) - 

CLT_(d,n) 

-Receita 

Excedente_(d,n) 

Custo Descoberto _(d,n) 

x ∑ Receita Excedente 

_(d,n) / ∑ Custo 

Descoberto _(d,n) 

Receita de Bandeira 

+ Repasse 

A 5,00 4,00 0,00 1,00 -1,00 0,00 4,00 

B 2,00 8,00 6,00 0,00 0,00 2,25 4,25 

C 4,00 2,00 0,00 2,00 -2,00 0,00 2,00 

D 4,00 6,00 2,00 0,00 0,00 0,75 4,75 

TOTAL 15,00 20,00 8,00 3,00 -3,00 3,00 15,00 

 

A Tabela 38 compara a metodologia proposta com a metodologia vigente, 

considerando o exemplo acima. Nota-se que na metodologia vigente, os aportes das empresas 

superavitárias são superiores aos seus excedentes (A tem excedente de 1,0 u.m e repassa 2,0 

u.m e C tem excedente de 2,0 u.m e repassa 2,5 u.m), ou seja, na metodologia vigente, essas 

empresas passam a ser deficitárias após os repasses. 

Já na metodologia proposta, os repasses das empresas superavitárias estão 

limitados aos respectivos excedentes, de modo que os recursos são aplicados prioritariamente 

na área de concessão que os gerou. 

Na metodologia proposta, as empresas credoras receberão menos recursos de 

terceiros, assim, o impacto no processo tarifário dessas distribuidoras será superior quando 

comparado ao regime atual. Porém, o Repasse da Própria Cobertura, como definido nesse 

trabalho, deixa de existir, pois essas empresas receberiam apenas o excedente de terceiros. 
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O que ocorre nessa metodologia é a maior responsabilização da área de concessão 

pelos seus custos, aplicando os recursos primeiramente nas regiões que os originou. 

 

Tabela 38 – Comparação metodologia atual e proposta 

Empresa 
Receita 

Bandeira (d,n) 

Custo Líquido 

Total (d,n) 

Repasse  
Receita Retida pela 

Distribuidora 

Atual Proposta Atual Proposta 

A 5,00 4,00 -2,00 -1,00 3,00 4,00 

B 2,00 8,00 4,00 2,25 6,00 4,25 

C 4,00 2,00 -2,50 -2,00 1,50 2,00 

D 4,00 6,00 0,50 0,75 4,50 4,75 

TOTAL 15,00 20,00 0,00 0,00 15,00 15,00 

 

7.2 Impacto nos repasses 

 

Essa seção tem o objetivo de avaliar a aplicação da metodologia proposta no 

período de análise (janeiro a julho de 2015) e comparar com os resultados demonstrados no 

Capítulo 6, avaliando os impactos financeiros nas empresas que concederam e receberam 

Cobertura Própria. 

A primeira etapa é avaliar o impacto nos repasses da CCRBT, a tabela abaixo 

mostra quais seriam as transações da CCRBT caso a metodologia proposta estivesse em vigor 

no período de análise. 

 

Tabela 39 – Repasses CCRBT na metodologia proposta 

Competência Receita Bandeiras 
Repasse à Conta Repasse da conta 

% Receita Repassada 
Agentes Devedores Agentes Credores 

jan/15            413.902.126            19.461.372,20         18.627.523,05  4,7% 

fev/15            823.146.230            48.438.701,45         48.438.701,45  5,9% 

mar/15         1.159.998.798            81.023.269,05         81.023.269,05  7,0% 

abr/15         1.509.935.010            72.907.053,65         72.907.053,65  4,8% 

mai/15         1.459.669.902          388.167.961,42       388.167.961,42  26,6% 

jun/15         1.432.128.586          166.878.713,88       166.878.713,88  11,7% 

jul/15         1.403.105.847          238.738.804,80       238.884.506,48  17,0% 

 

Comparando os novos valores com os efetivamente realizados, é possível 

observar a sensível redução dos aportes dos agentes devedores. Entre janeiro e julho de 2015, 

os agentes devedores aportaram cerca de R$ 1,48 bi, porém, na sistemática proposta esse 

montante cai para R$ 1,0 (uma redução de R$ 471,9 milhões ou 31,7%). 
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Essa queda abrupta nos aportes dos agentes devedores é explicada pela alocação 

prioritária das receitas de bandeiras na cobertura dos custos das respectivas áreas de 

concessão, sendo repassado para os credores apenas o excedente, isto é, a parcela da receita 

que exceder a totalidade dos custos do agente de distribuição. 

 

Tabela 40 – Comparação repasses CCRBT metodologia atual e proposta 

Competência 
Atual Proposta 

Delta (R$) Delta % 
Agentes Devedores Agentes Devedores 

jan/15               95.941.483            19.461.372,20     (76.480.111) -79,7% 

fev/15             170.976.870            48.438.701,45   (122.538.168) -71,7% 

mar/15             218.863.638            81.023.269,05   (137.840.369) -63,0% 

abr/15             206.350.521            72.907.053,65   (133.443.468) -64,7% 

mai/15             320.518.357          388.167.961,42      67.649.604  21,1% 

jun/15             245.231.071          166.878.713,88     (78.352.357) -32,0% 

jul/15             229.640.759          238.738.804,80        9.098.045  4,0% 

TOTAL           1.487.522.700            1.015.615.876   (471.906.824) -31,7% 

 

De forma análoga ao estudo realizado no Capítulo 6, nesta seção faremos a análise 

do impacto financeiro em cada distribuidora a partir da situação encontrada no capítulo 

anterior, em resumo, os grupos de análise definidos como empresas que concederam e 

receberam recursos foram mantidos. 

A Tabela 41 apresenta os resultados da aplicação da metodologia proposta para o 

conjunto de distribuidoras que receberam Cobertura Própria de terceiros por meio dos 

repasses da CCRBT. 

A tabela contempla os montantes referentes ao custo incorrido no período de 

análise, os repasses recebidos da CCRBT (atual e proposto), a e o percentual dos custos 

coberto com recursos de terceiros. 

Observa-se que os repasses recebidos por esse conjunto de empresas reduziram-se 

em R$ 454,0 milhões, representando uma redução de 34%. Esse resultado é esperado, dado 

que as empresas que aportam recursos na conta, segundo a proposta, aportam apenas a receita 

excedente. 

Outro dado relevante é o percentual do custo dessas distribuidoras que são 

cobertos com recursos de terceiros. Na metodologia vigente, entre janeiro e julho de 2015, 

25,9% dos custos incorridos por esse grupo de empresas foram cobertos com recursos de 

outras distribuidoras. Contudo, na metodologia proposta, a cobertura por terceiros cai para 

17,2%. 
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Portanto, na metodologia proposta os repasses para as distribuidoras deficitárias 

continuam ocorrendo, porém, esses repasses estão limitados ao excedente das empresas 

superavitárias.  

 

Tabela 41 – Impacto financeiro da metodologia proposta nas empresas que recebem recursos 

AGENTE Custo Período Repasses Atual 
Repasse 
Proposto 

% Custo Coberto por 
Terceiros Atual 

% Custo Coberto por 
Terceiros Proposta 

RGE SUL 252.023.374,28 55.536.751,20 40.185.778,17 22,0% 15,9% 

AMPLA 395.440.307,09 120.561.979,74 76.871.382,13 30,5% 19,4% 

CEAL 171.216.151,85 73.771.544,37 39.289.096,46 43,1% 22,9% 

CEEE DISTRIB 251.705.040,65 40.913.791,01 38.218.167,58 16,3% 15,2% 

CELG 364.727.210,93 41.875.385,50 41.654.598,46 11,5% 11,4% 

CELPA 350.768.973,18 142.400.917,65 82.283.815,92 40,6% 23,5% 

ENERGISA TO 60.001.040,14 4.120.743,61 2.312.237,98 6,9% 3,9% 

CEMAR 247.995.470,92 95.038.954,93 53.761.910,55 38,3% 21,7% 

CEMIG DISTRIB 762.570.339,59 61.506.790,04 64.467.330,91 8,1% 8,5% 

CEPISA 151.956.184,04 66.950.937,27 36.205.536,08 44,1% 23,8% 

COELCE 289.482.424,88 9.996.748,83 22.835.855,82 3,5% 7,9% 

ELETROACRE 32.264.698,61 8.385.779,01 7.090.022,15 26,0% 22,0% 

ENERGISA BO 21.774.640,10 2.625.465,24 2.580.839,90 12,1% 11,9% 

ENERGISA PB 108.918.536,93 8.071.876,97 9.958.580,90 7,4% 9,1% 

ENERGISA SE 113.834.812,44 41.556.621,60 24.628.176,49 36,5% 21,6% 

ENERGISA MS 146.193.630,09 28.599.349,00 21.517.215,14 19,6% 14,7% 

ESCELSA 181.804.481,90 8.808.911,66 15.737.745,93 4,8% 8,7% 

LIGHT 1.055.025.889,08 454.325.463,90 264.606.623,26 43,1% 25,1% 

RGE 278.982.569,01 90.220.018,70 57.039.900,67 32,3% 20,4% 

TOTAL 5.236.685.775,70 1.355.268.030,23 901.244.814,52 25,9% 17,2% 

 

A Tabela 42 apresenta os resultados da aplicação da metodologia proposta para o 

conjunto de distribuidoras que concederam Cobertura Própria por meio dos repasses da 

CCRBT. 

A tabela contempla os montantes referentes aos repasses aportados na CCRBT 

(atual e proposto), o déficit de cada distribuidora, considerando a metodologia atual e 

proposta, e a variação do déficit no período de análise (janeiro a julho de 2015). 

Observa-se que os repasses aportados na CCRBT por esse conjunto de empresas 

reduziram-se em R$ 454,0 milhões, representando uma redução de 35,8%. Esse resultado é 

esperado, dado que os recursos faturados por essas empresas são alocados prioritariamente na 

cobertura de seus respectivos custos. 

Outro dado relevante é o déficit acumulado por essas distribuidoras no período de 

análise. Na metodologia vigente, entre janeiro e julho de 2015, esse conjunto de empresas 

apresentou um déficit de R$ 556,4 milhões, ou seja, essas empresas repassaram recursos sem, 
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contudo, cobrir a totalidade de seus custos. Porém, na metodologia proposta, o déficit do 

período totalizou R$ R$ 102,4 milhões, uma redução média de 81,6%.  

Além disso, observa-se que boa parte dessas distribuidoras teve o déficit zerado, 

ou seja, as receitas de bandeiras cobriram a totalidade de seus custos, não havendo valores 

remanescentes a serem repassados às tarifas de seus consumidores. 

Portanto, na metodologia proposta ocorre a priorização da alocação das receitas de 

bandeiras, de forma que os custos incorridos por determinada área de concessão é arcado 

prioritariamente por seus consumidores. 

Desse modo, entende-se que a metodologia proposta cumpre um dos objetivos 

desse trabalho que é mitigar os repasses da Cobertura Própria das distribuidoras e minimizar o 

déficit a ser repassado aos consumidores nos processos tarifários. 

 

Tabela 42 – Impacto financeiro da metodologia proposta nas empresas que repassaram recursos 

AGENTE Repasse Atual Repasse Proposta Déficit Atual Déficit Proposta Variação (%) 

AMAZONAS ENERG (8.914.381,90) 2.287.863,78 (17.742.995,46) (6.540.749,77) -63,1% 

BANDEIRANTE (73.404.174,28) (54.996.475,14) (18.407.699,14) - -100,0% 

CAIUA DISTRIB (3.446.265,78) (1.944.897,62) (1.501.368,15) - -100,0% 

CEB DISTRIBUIC (99.094.728,81) (84.873.297,59) (25.875.395,33) (11.653.964,11) -55,0% 

CELESC DIST (17.607.892,30) 28.265.308,10 (54.836.735,78) (8.963.535,39) -83,7% 

CELPE 1.900.348,29 20.941.610,23 (37.242.620,44) (18.201.358,49) -51,1% 

ENERGISA MT (152.234.015,46) (146.444.107,41) (5.789.908,05) - -100,0% 

CERON (72.188.218,16) (71.680.891,70) (507.326,46) - -100,0% 

CNEE (899.772,15) (200.557,78) (699.214,37) - -100,0% 

COELBA (83.331.580,18) (37.132.301,98) (65.768.276,75) (19.568.998,55) -70,2% 

COPEL DISTRIB (134.322.388,32) (95.520.507,11) (38.801.881,21) - -100,0% 

COSERN (24.524.788,53) (11.056.334,76) (16.108.076,51) (2.639.622,73) -83,6% 

CPFL JAGUARI (7.028.053,07) (6.290.999,95) (737.053,12) - -100,0% 

CPFL LESTE PTA (4.786.136,74) (4.419.133,01) (367.003,73) - -100,0% 

CPFL MOCOCA (3.226.972,59) (2.964.970,60) (262.001,99) - -100,0% 

CPFL PAULISTA (157.832.955,94) (119.758.447,72) (38.074.508,22) - -100,0% 

CPFL PIRATINGA (69.942.301,55) (57.970.020,71) (11.972.280,85) - -100,0% 

CPFL STA CRUZ (1.440.129,47) (187.469,23) (1.252.660,24) - -100,0% 

CPFL SUL PTA (6.517.990,95) (6.019.634,88) (498.356,07) - -100,0% 

EEB (4.985.948,73) (3.659.606,88) (1.326.341,85) - -100,0% 

ELEKTRO (7.262.930,79) 12.701.134,45 (19.964.065,24) - -100,0% 

ELETROPAULO (306.438.161,53) (147.648.506,63) (192.851.153,06) (34.061.498,16) -82,3% 

ENERGISA MG (18.207.796,09) (14.264.251,35) (4.717.216,79) (773.672,05) -83,6% 

IENERGIA (3.332.265,14) (2.832.906,94) (516.751,82) (17.393,61) -96,6% 

PARANAPANEMA (8.427.066,47) (7.803.950,53) (623.115,94) - -100,0% 

TOTAL (1.267.496.566,66) (813.473.352,95) (556.444.006,58) (102.420.792,86) -81,6% 
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8 PROPOSTA ALTERAÇÃO LEGISLAÇÃO 

 

Esse Capítulo busca analisar o Decreto nº 8.401/2015 e o Submódulo 6.8 do 

PRORET, de modo a endereçar eventuais aperfeiçoamentos da legislação à luz da 

problemática estudada nesse trabalho. 

 

8.1 Discussão a respeito do Decreto nº 8.401/2015 

 

Conforme já abordado diversas vezes ao longo desse trabalho, o Decreto nº 

8.401/2015 instituiu a Conta Centralizadora dos Recursos de Bandeiras Tarifárias e 

determinou à CCEE a sua criação e manutenção, conforme artigo 1º do Decreto. 

 

Art. 1º  A Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE criará e manterá 

a Conta Centralizadora dos Recursos de Bandeiras Tarifárias, destinada a 

administrar os recursos decorrentes da aplicação das bandeiras tarifárias instituídas 

pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. 

 

O Decreto também determinou à ANEEL a homologação anual dos adicionais das 

bandeiras tarifárias, de acordo com a previsão de custos relativos à geração de energia elétrica 

de fonte térmica e ao mercado de curto prazo que afetem os agentes de distribuição 

conectados ao Sistema Interligado Nacional – SIN. 

 

Art. 2º  As bandeiras tarifárias serão homologadas pela ANEEL, a cada ano civil, 

considerada a previsão das variações relativas aos custos de geração por fonte 

termelétrica e à exposição aos preços de liquidação no mercado de curto prazo que 

afetem os agentes de distribuição de energia elétrica conectados ao Sistema 

Interligado Nacional - SIN. 

 

Em seu artigo 3º, o Decreto preceitua que os recursos provenientes da aplicação 

das bandeiras tarifárias serão revertidos à CCRBT e que os adicionais de bandeiras aplicam-se 

aos consumidores finais atendidos pelas distribuidoras. Além disso, os agentes farão o 

recolhimento dos valores diretamente à Conta. 

 

Art. 3º  Os recursos provenientes da aplicação das bandeiras tarifárias pelos agentes 

de distribuição serão revertidos à Conta Centralizadora dos Recursos de Bandeiras 

Tarifárias. 

§ 1º  As bandeiras tarifárias serão aplicadas aos consumidores finais atendidos pelos 

agentes de distribuição mediante cobrança na tarifa de energia. 
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§ 2º  Na aplicação das bandeiras tarifárias aos consumidores finais, não incidem os 

descontos previstos no art. 1º do Decreto nº 7.891, de 23 de janeiro de 2013. 

§ 3º  Os agentes de distribuição farão o recolhimento dos recursos provenientes da 

aplicação das bandeiras tarifárias em nome da Conta de Desenvolvimento 

Energético - CDE, diretamente para a Conta Centralizadora dos Recursos de 

Bandeiras Tarifárias. 

 

Pela leitura do artigo acima, pode-se concluir que os recursos provenientes da 

aplicação das bandeiras tarifárias pertencem à CCRBT, uma vez que os valores são revertidos 

diretamente para a conta. Ou seja, segundo o Decreto, os recursos de bandeiras não recebem 

uma identificação de pertencimento a determinada área de concessão.  

Posteriormente, o artigo 4º diz que os recursos disponíveis na CCRBT serão 

repassados aos agentes de distribuição considerando os custos incorridos e a cobertura 

tarifária vigente. E o artigo 7º delega à ANEEL a regulação do disposto no Decreto. 

 

Art. 4º  Os recursos disponíveis na Conta Centralizadora dos Recursos de Bandeiras 

Tarifárias serão repassados aos agentes de distribuição, considerados os valores 

efetivamente realizados de que trata o art. 2º e a cobertura tarifária vigente. 

Art. 7º  A ANEEL regulará o disposto neste Decreto. 

 

Analisando o Decreto como um todo, quando ocorre o acionamento do sistema de 

bandeiras tarifárias, as distribuidoras incluem na fatura de energia elétrica o adicional de 

bandeira para posterior recolhimento à CCRBT. Desse modo, todo recurso proveniente de 

bandeira tarifária pertence à Conta e todo recurso é passível de repasse. 

Com o recurso disponível para a CCRBT, o artigo 4º traz a diretriz de que no 

cálculo do repasse devem-se considerar os custos realizados e a cobertura tarifária dos agentes 

de distribuição. 

Portanto, o Decreto não trata da metodologia de repasse, apenas direciona. Desse 

modo, cabe a ANEEL regulamentar e definir a metodologia de repasse da CCRBT. 

Assim, caso o Regulador opte por mitigar o subsídio entre as distribuidoras que 

compartilham recursos do sistema de bandeiras tarifárias, o Decreto não colocará obstáculos, 

desde que a nova metodologia considere os custos e coberturas das distribuidoras. 

Concluindo, atendendo a certas premissas, a metodologia de repasse é uma 

escolha regulatória, portanto, dada a problemática levantada nesse trabalho, não há 

necessidade de alteração do Decreto para adoção da proposta de repasse estudada no Capítulo 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Decreto/D7891.htm#art1
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7, visto que a proposta leva em consideração os custos e coberturas dos agentes de 

distribuição. 

 

8.2 Discussão PRORET 

 

Conforme dispõe o artigo 7º do Decreto nº 8.401/2015, cabe à ANEEL 

regulamentar o sistema de bandeiras tarifárias. 

No âmbito da regulamentação da ANEEL, o sistema de bandeiras tarifárias está 

disciplinado no Submódulo 6.8 do PRORET, tendo sua primeira versão aprovada por meio da 

Resolução Normativa nº 649/2015, após realização da Audiência Pública nº 006/2015. 

Esse submódulo estabelece as definições, metodologias e procedimentos de 

aplicação das Bandeiras Tarifárias. Portanto, eventuais alterações na metodologia de repasse 

da CCRBT devem ser realizadas por meio de Resolução Normativa, após amplo debate com a 

sociedade através de Audiência Pública e Análise de Impacto Regulatório realizado pela 

Agência. 

Assim, para a metodologia estudada no Capítulo 7 gerar efeitos, ela deve seguir o 

rito normativo da Agência e ser incorporada no texto do submódulo 6.8 do PRORET.  

Como produto final desse trabalho, o Anexo I dessa Dissertação traz uma minuta 

do Submódulo 6.8 do PRORET, contemplando a metodologia proposta para mitigação do 

repasse da Cobertura Própria entre as distribuidoras participantes do sistema de bandeiras 

tarifárias. 
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esse trabalho buscou fazer um diagnóstico sobre os resultados dos repasses 

financeiros da CCRBT, avaliando o impacto no caixa das distribuidoras e no retorno desses 

valores aos consumidores nos processos tarifários (reajustes e revisões tarifárias). 

O objetivo do trabalho foi avaliar o impacto da metodologia vigente nos repasses 

financeiros entre as distribuidoras no âmbito da CCRBT e as relações entre consumidores, 

distribuidoras e áreas de concessão. 

Inicialmente foi apresentado o referencial teórico sobre os mecanismos de 

resposta da demanda, de forma a contextualizar e enquadrar na literatura o sistema de 

bandeiras tarifárias e suas bases conceituais. 

Posteriormente, o Capítulo 3 buscou analisar a metodologia vigente no 

Submódulo 6.8 do PRORET para definir o problema de estudo. A problemática foi 

identificada a partir da aplicação da metodologia e os pontos de tangência com os processos 

tarifários das distribuidoras, como o cálculo da CVA e o repasse dos valores nas tarifas dos 

consumidores. 

Adiante, o Capítulo 5 retratou o histórico do sistema de bandeiras tarifárias, 

apontando a trajetória de acionamento das bandeiras tarifárias, os aprimoramentos 

regulatórios, bem como analisou a aplicação das receitas nas distribuidoras, provenientes da 

aplicação do adicional, e os custos cobertos por essas receitas. 

O Capítulo 6 apresentou uma análise sistematizada dos repasses financeiros da 

CCRBT, identificando as empresas devedoras e credoras da Conta e o impacto do sistema de 

bandeiras nos processos tarifários. Neste capítulo apontou-se o repasse da Cobertura Própria 

decorrente dos repasses financeiros da CCRBT e como tal repasse impactou os consumidores 

e distribuidoras. 

Em virtude do repasse da Cobertura Própria, o Capítulo 7 discutiu alternativas 

para mitiga-lo, de forma que os recursos arrecadados em determinada área de concessão 

arquem prioritariamente os custos dessa área e somente no caso de excedente haja 

transferência para terceiros. 

Por fim, o Capítulo 8 discorreu sobre o Decreto nº 8.401/2015 e o Submódulo 6.8 

do PRORET, de forma a endereçar aperfeiçoamentos da legislação à luz da problemática 

estudada. 

Desta forma, as principais contribuições desse trabalho foram: 
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Fundamentação teórica do sistema de bandeiras tarifárias; 

Análise da metodologia vigente de repasses da CCRBT; 

Apresentação detalhada do histórico do sistema de bandeiras, períodos de 

acionamento e aprimoramentos regulatórios; 

Análise dos repasses financeiros da CCRBT e o impacto nos processos tarifários 

das distribuidoras de energia elétrica; 

Análise do repasse da Cobertura Própria proveniente dos repasses financeiros, 

relevância e impacto nas distribuidoras credoras e devedoras da CCRBT, bem como a relação 

com a CVA calculada nos processos tarifários; 

Proposição de uma metodologia para a mitigação do subsídio identificado; 

Avaliação da metodologia proposta para quantificar os novos repasses da CCRBT 

(backtest); 

Discussão da legislação vigente, apontando pontos de aprimoramentos. 

Além disso, o Anexo desse trabalho compreende uma minuta de aprimoramento 

do Submódulo 6.8 do PRORET, de forma a incorporar os resultados e conclusões desse 

trabalho na legislação. 

Assim, a partir das conclusões e das contribuições observadas, o trabalho 

desenvolvido leva a desdobramentos futuros. São eles: 

Apresentação do trabalho à Superintendência de Gestão Tarifária da ANEEL; 

Apresentação do trabalho à Diretoria da ANEEL; 

No caso de aceite da proposta, abertura de Audiência Pública para discussão da 

problemática com a sociedade; 

A partir das contribuições dos demais agentes, incluir aprimoramentos na 

proposta inicial; 

Aprovação de Resolução Normativa para atualização do Submódulo 6.8 do 

PRORET, de modo a incluir as conclusões do presente trabalho na legislação setorial. 
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