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Conjunto de Dados
Informações Gerenciais – Tópico: Qualidade

Informação
6.2 – Compensações Pagas aos Consumidores

Visão Geral

Com base nos limites para os indicadores de continuidade coletivos DEC e FEC, são
estabelecidos limites mensais, trimestrais e anuais para os indicadores individuais DIC, FIC, DMIC
e DICRI.
Para cada unidade consumidora, o indicador DIC (Duração de interrupção individual por
unidade consumidora) representa o tempo total das interrupções. Já o FIC (Frequência de
interrupção individual por unidade consumidora) representa a quantidade de interrupções
sofridas. O DMIC (Duração máxima de interrupção contínua por unidade consumidora) expressa
a duração da interrupção mais longa. Por fim, o DICRI (Duração da interrupção individual
ocorrida em dia crítico por unidade consumidora) representa a duração da interrupção ocorrida
em Dia Crítico.
Caso a distribuidora viole qualquer um desses limites, a empresa deverá calcular uma
compensação ao consumidor e efetuar o crédito na fatura de energia em até 2 meses após a
violação.

Metadados

Nome da tabela: CompensacaoConsumidor

Resumo descritivo da tabela: 6.2 Compensações pagas aos consumidores. Armazena os dados
com base nos limites para os indicadores de continuidade coletivos DEC e FEC, são estabelecidos
limites mensais, trimestrais e anuais para os indicadores individuais DIC, FIC, DMIC e DICRI. Para
cada unidade consumidora, o indicador DIC representa o tempo total das interrupções. Já o FIC
representa a quantidade de interrupções sofridas. O DMIC expressa a duração da interrupção
mais longa. Por fim, o DICRI representa a duração da interrupção ocorrida em Dia Crítico. Caso
a distribuidora viole qualquer um desses limites, a empresa deverá calcular uma compensação
ao consumidor e efetuar o crédito na fatura de energia em até 2 meses após a violação.

Definição dos campos
Significado de cada coluna e dos tipos de dados, de acordo com o conjunto de dados extraídos
para publicação do Boletim de Informações Gerenciais.

Nome do Campo

Tipo de Dado

Descrição

IdeCompensacaoConsumidor Numérico (PK)

Identificador Compensacao Consumidor

NomRegiaoConsumidor

Texto

Descriminação dos valores por região.

VlrCompensacaoPaga

Decimal

Valores de compensação pagos por ano
em Reais.

QtdPagamento

Numérico

Quantidade de Pagamentos

MesReferencia

Numérico

Mês base da informação

AnoReferencia

Numérico

Ano base da informação

DthProcessamento

Numérico (fins de
controle)

Data e hora do processamento de carga
automático

