CONSELHO DE CONSUMIDORES DA CEMIG
CONTRIBUIÇÕES CP 018/2019
A- PERDAS
1. INTRODUÇÃO
A questão do tratamento regulatório das perdas técnicas e não técnicas é relevante em
função do impacto que tem nas tarifas de energia elétrica.
A presente CP 018/2019 trata da revisão do submódulo 2.6 do PRORET, que estabelece as
regras referentes às perdas não técnicas. Nosso primeiro entendimento é que as regras
referentes às perdas técnicas, estabelecidas no módulo 7 do PRODIST, deveriam estar sendo
rediscutidas neste mesmo momento, uma vez que a apuração das perdas não técnicas se dá
pela diferença entre as perdas totais e as perdas técnicas.
A evolução das perdas não técnicas apresentada no Relatório Perdas de Energia_Edição 01
2019 elaborado pela ANEEL demonstra que as mudanças na regulação ao longo do tempo
têm levado a reduções nas perdas reais e regulatórias na maioria das empresas.
Algumas perguntas devem ser colocadas:
O nível atual de perdas não técnicas é adequado para a realidade socioeconômica do país?
Devemos almejar reduções maiores?
O nível de exigência colocado na regulação tem sido suficiente para estimular as empresas
a buscarem a redução das perdas de fato?
Em que medida o patamar de perdas não técnicas de uma distribuidora depende da
realidade socioeconômica da área de concessão e/ou é resultado da eficiência da gestão
da empresa como um todo?
Na próxima seção iremos fazer algumas considerações e sugestões no sentido de ajudar a
clarear esta discussão.
Como é usual nas consultas públicas, a ANEEL elaborou um questionário a ser respondidos
pelos interessados em contribuir. Optamos por não responder o questionário e sim
apresentar e contribuições de natureza mais conceitual, uma vez que boa parte das
perguntas aborda pontos relativos a modelos econométricos e bases de dados a serem
utilizadas, área em que nosso Conselho não se sente à vontade para opinar.
2. ANÁLISE E CONTRIBUIÇÕES
O primeiro ponto a destacar é uma reflexão sobre a apuração das perdas técnicas. O
módulo 2.6 do PRORET, que está em revisão nesta CP, trata apenas das perdas não
técnicas. As perdas técnicas estão tratadas por metodologia prevista no módulo 7 do
PRODIST. Como as perdas não técnicas são apuradas pela diferença entre as perdas totais
e as perdas técnicas, entendemos que a revisão dos regulamentos dos dois grupos de
perdas deveria ser tratada em conjunto. Nos processos de revisão tarifária temos visto
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muitas dúvidas e questionamentos sobre o cálculo das perdas técnicas das distribuidoras,
o que parece evidenciar a necessidade de uma discussão também sobre as metodologias
empregadas para esta parte das perdas.
O segundo ponto a avaliar é se estamos num patamar razoável de perdas. Em que pese a
redução das perdas não técnicas reais e regulatórias ocorrida no período 2008-2018
apresentada no gráfico abaixo, é importante termos uma comparação com referências de
outros países, de forma a nos situar e permitir uma avaliação que níveis de perdas não
técnicas devemos buscar.

Assim, sugerimos que a ANEEL pesquise referências internacionais que possam sinalizar se
ainda estamos longe ou não de índices de perdas não técnicas de países com quem
possamos nos comparar em termos de realidade socioeconômica. É possível que países
como Argentina, Colômbia, México e Peru sejam passíveis de comparação com o Brasil,
sem prejuízo de referências de países de outros continentes.
O terceiro ponto é se procurar entender a influência do índice de complexidade
socioeconomica de cada área de concessão, bem como da qualidade da gestão de cada
empresa sobre as perdas não técnicas.
A criação deste índice de complexidade socioeconômica nos pareceu um avanço no sentido
de tentar retratar as características das diversas áreas de concessão, pois existem de fato
diferenças significativas entre elas.
Existem ponderações de que a metodologia e as varáveis escolhidas pela ANEEL para se
calcular o ranking de complexidade precisam ser aprimoradas.
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É fato que a evolução na regulação da ANEEL no tocante a perdas não técnicas trouxe
redução nas perdas reais e regulatórios para os dois grupos de distribuidoras, indicando que
houve algum sucesso no objetivo pretendido pelo Regulador de estimular o aumento da
eficiência das empresas.
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Cabe pesquisar se esta melhoria não poderia ter sido maior, justificando aumentar o nível
de exigência via aprimoramentos na regulação.
Nosso entendimento é de que as especificidades das diversas áreas de concessão justificam
em parte os diferentes resultados alcançados pelas empresas. Nosso argumento é que
também a eficiência de cada empresa tem significativa influência no índice de perdas não
técnicas que se consegue atingir.
Investimentos adequados aliados a políticas e processos mais eficazes de combate a perdas
levam a resultados melhores, mas uma eficiente gestão técnica e comercial também
influencia na redução de perdas. Distribuidoras com redes em mal estado por deficiência de
O&M, tempos de restabelecimento elevados e com demora acentuada no atendimento às
solicitações comerciais (pedidos de novas ligações, solicitações de verificação de consumo)
e processos de leitura de medidores deficientes, tendem a ter maiores índices de perdas
não técnicas.
É interessante observar o desempenho de algumas empresas na redução das perdas não
técnicas, buscando focar nas áreas de concessão de maior complexidade que são Amazonas,
Macapá, Maranhão, Pernambuco e Rio de Janeiro, segundo o ranking de complexidade da
ANEEL.
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É possível verificar que mesmo atuando em áreas de alta complexidade, empresas como
CEMAR e CELPA apresentam resultados expressivos na redução das perdas não técnicas.
Não se trata aqui de subestimar as dificuldades encontradas para redução de perdas não
técnicas em determinadas regiões do país, mas não é possível desconsiderar o efeito da
eficiência da empresa, no seu sentido mais amplo, no sucesso das ações para minimização
das perdas.
Dito isso, entendemos que a regulação deve ser aprimorada no sentido de aumentar os
incentivos para aquelas empresas que ainda se situam em patamares mais altos de perdas
não técnicas, sem onerar aquelas que já tem desempenho satisfatório e tem menos
margem para melhorias.
A AIR coloca ainda em discussão a questão de como tratar as chamadas “áreas de risco”,
ponto levantado pela ENEL na AP no 055/2018. Concordamos que se deva estudar
alternativas para se definir limites para estes casos especiais, tendo o cuidado de se
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caracterizar bem estas áreas e de não permitir que eventuais tratamentos diferenciados
para estas áreas de risco não interfiram no regramento para as demais empresas e ou
áreas que não se caracterizem como de risco.
B- RECEITAS IRRECUPERÁVEIS
No que se refere à revisão da parte referente às Receitas Irrecuperáveis dos sub módulos
2.2 e 2.2A apresentamos a seguir o nosso posicionamento.
B-1) Concorda-se que a utilização de uma base de dados de 4 anos pode melhor capturar
a inadimplência do setor de distribuição?
Sim. Um período de 4 anos permite retratar melhor as circunstâncias e o ambiente
econômico que influenciam a inadimplência verificada no setor. É um período mais
adequado do que o de dois anos atualmente utilizado.
B-2) É razoável utilizar ferramentas alternativas, que agregam complexidade ao processo
de definição dos percentuais regulatórios de receitas irrecuperáveis?
Entendemos que as alterações na regulação ocorridas nos últimos quatro ciclos de revisões
tarifárias foram uma evolução e a sua aplicação gerou aprendizado e conhecimento.
Naturalmente que aperfeiçoamentos podem ser necessários, mas a adoção de novas
ferramentas que agreguem complexidade ao processo não nos parece adequada.
Mais importante seria que as distribuidoras buscassem novas práticas que levassem à
redução efetiva da inadimplência.

Solange Medeiros de Abreu
Conselho de Consumidores da Cemig
02/09/2019
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