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RESUMO 
 
 

O setor de distribuição de energia elétrica no Brasil é regulado por um regime de 

incentivos, que busca estimular ganhos de produtividade das concessionárias e 

repassar esses ganhos aos consumidores. Anualmente é realizado um Reajuste 

Tarifário, previsto no contrato de concessão, que tem como objetivo restabelecer o 

poder de compra das concessionárias. No cálculo desse reajuste é deduzido um Fator 

X, que estima os ganhos de produtividade e os reparte com os consumidores, 

contribuindo assim para a modicidade tarifária. Esse estudo tem como objetivo 

apresentar uma nova metodologia de cálculo do Fator X utilizando Análise Envoltória 

de Dados (DEA). Assim como no modelo atual utilizado pela Agência Nacional de 

Energia Elétrica (ANEEL), cada distribuidora de energia foi considerada uma Unidade 

Decisora (DMU). Por tratar-se de distribuidoras com diferentes extensões de atuação 

e unidades consumidoras, além das diferenças em condições ambientais e sociais 

onde atuam, as DMU’s devem ser homogeneizadas antes de terem suas eficiências 

operacionais comparadas. Sendo assim, o estudo apresenta uma nova técnica de 

homogeneização com o objetivo de reduzir as assimetrias do modelo atual, obtendo 

assim, um novo modelo de cálculo para o Fator X.  

 

 

Palavras-chave: Energia Elétrica, Análise Envoltória de Dados, Fator X, 

Homogeneização de DMUs.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 
 
 
Brazilian’s Energy distribution sector is regulated by an incentive regulation, which 

stimulates a productivity gain by companies and transfer these gains to the consumers. 

A Tariff Readjustment predicted in the contract happens annually and intend to 

reestablish the companies purchasing power. This readjustment is calculated by 

reducing an X Factor, that measures and shares the productivity gain with the 

consumers, contributing to the tariff’s modicity. This paper means to introduce a new 

approach to calculate the X Factor using a Data Envelopment Analysis (DEA). As in 

the ANEEL’s model, each company was consider as a Decision Maker Unit (DMU). 

The companies are different in operation extension, number of consumers, 

environmental and social areas of operation so we must homogenize the DMUs before 

we compare their operational efficiencies. Therefore, this paper introduces a new 

homogenization approach to reduce the actual approach’s asymmetry and obtain a 

new way of calculating the X Factor.      

 

 

Key-words: Electric energy, Data Envelopment Analysis, X Factor, DMUs 

Homogenization. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O setor elétrico brasileiro, a partir da década de 1990, sofreu reformas estruturais, 

bem como vinha acontecendo ao redor do mundo. Os segmentos de geração, 

transmissão e comercialização de energia passaram a ser administrados e operados 

por agentes distintos. Foram criadas leis que garantiam a privatização dos setores de 

geração, transmissão e distribuição de energia elétrica (ABRADEE). 

 

No final de 1997, foi criada a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), vinculada 

ao Ministérios de Minas e Energia, que regula o setor elétrico no Brasil. Ela foi 

instituída com a finalidade de realizar a regulação e fiscalização da geração, 

transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica, em conformidade com 

as políticas e diretrizes do governo federal (LEI Nº 9.427, 1996).    

 

No Brasil, são 63 as concessionárias de distribuição de energia elétrica, onde apenas 

10 dessas são responsáveis por 58% da energia que é consumida no país. Essas 

empresas prestadoras de serviços de transmissão e distribuição se comprometem, 

por meio de contratos de concessão, a cumprir as regras estabelecidas pela ANEEL 

a respeito da tarifa, regularidade, continuidade, segurança, atualidade e qualidade dos 

serviços e atendimento prestado aos consumidores, podendo, em caso de 

irregularidades, ser penalizadas pela reguladora (ABRAADE).   

 

O setor de distribuição elétrica no Brasil é regulado por um regime de incentivos. Por 

tratar-se de um setor que está dividido em áreas de concessão gerenciadas por 

agentes únicos, as forças de mercado não agem sobre as empresas e, portanto, não 

existe um ambiente competitivo. O objetivo desse regime é estimular a redução de 

custos e aumento de produtividade das empresas.  

 

Considerando o mercado no qual o setor está inserido e visando impedir a imposição 

de preços abusivos por parte das concessionárias e ao mesmo tempo garantir a 

remuneração adequada a elas, a própria agência reguladora, ANEEL, é responsável 
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pela regulação dos preços das tarifas. A agência considera, entre outros aspectos, os 

custos operacionais eficientes em suas operações de revisão e reajuste tarifários. 

 

Durante a Revisão Tarifária, a ANEEL avalia as eficiências operacionais das 

distribuidoras. Essa avaliação é utilizada como parâmetro para fins de cálculo do Fator 

X e é realizada por meio da metodologia DEA acoplada ao modelo estatístico 

bootstrap (ANEEL, 2016). 

 

A metodologia DEA exige que as unidades decisoras em análise sejam homogêneas 

para que a avaliação ocorra de maneira correta. No caso da metodologia utilizada pela 

ANEEL, as distribuidoras em análise possuem características bastante distintas, o que 

afeta o resultado obtido fazendo com que algumas distribuidoras sejam prejudicadas 

nesse processo de benchmarking.  

 

Com base nas questões apontadas e destacada a necessidade de homogeneização 

das distribuidoras antes da comparação de suas eficiências operacionais, o presente 

estudo tem como objetivo utilizar Análise Envoltória de Dados acoplada a uma técnica 

de homogeneização que reduza as assimetrias geradas na metodologia em vigor 

determinada pela ANEEL.  

 

Para a homogeneização das DMUs foi utilizada uma clusterização mista. As 

distribuidoras foram, primeiramente, separadas em dois grupos de acordo com as 

características de suas áreas de concessão, ou seja, suas variáveis ambientais. Por 

tratar-se de distribuidoras de tamanhos diferentes, elas estão uma competição 

imperfeita e podem não operar em uma escala ótima, fazendo com que operem com 

variações de escala. A modelagem que permite situações de retornos variáveis de 

escala (VRS) é o BCC (ANGULO MEZA & LINS, 1998). Para evitar o uso desse 

modelo, foi realizada uma segunda clusterização onde as DMUs foram, dessa vez, 

separadas em dois grupos com base em seus tamanhos. Assim foram obtidos na 

clusterização final quatro grupos que se distinguem por suas variáveis ambientais e 

tamanho.   

 

Utilizando os resultados obtidos pela avaliação de eficiência das distribuidoras, foram 

realizadas duas propostas de metodologia de cálculo do Fator X. A primeira proposta 



 6 

é uma adaptação do modelo em vigor da ANEEL e a segunda, uma adaptação do 

antigo modelo utilizado pela reguladora norueguesa. 

 

O estudo está estruturado em 6 capítulos: 

 

O Capítulo 1 introduz ao estudo realizado, onde são apresentadas algumas 

características do setor de distribuição de energia elétrica no Brasil e sua regulação, 

além da composição dos capítulos. 

 

O Capítulo 2 introduz os conceitos teóricos utilizados no desenvolvimento do estudo, 

como a Análise Envoltória de Dados e homogeneizações de DMUs.  

 

No Capítulo 3 está a revisão da literatura, destacando diversos estudos já realizados 

no setor de energia elétrica no Brasil e no mundo.  

 

O Capítulo 4 apresenta o Setor Elétrico Brasileiro, explicando o regime de regulação 

e o modo como é realizado o reajuste e revisão tarifária, além da introdução ao Fator 

X, mostrando como ele é calculado e sua função nesse processo.  

 

O Capítulo 5 traz a metodologia proposta, seu desenvolvimento e aplicação e os 

resultados obtidos. São apresentadas as duas metodologias propostas para o cálculo 

do Fator X e suas viabilidades são discutidas. 

 

O Capítulo 6 apresenta as considerações finais e sugestões para próximos estudos.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

2.1 ANÁLISE ENVOLTÓRIA DE DADOS 

 

Desenvolvido por Charnes et al. (1978), a Análise Envoltória de Dados (DEA – Data 

Envelopment Analysis) é uma técnica que utiliza programação linear para avaliar a 

eficiência de unidades produtivas denominadas DMUs (Decision Making Units ou 

unidades tomadoras de decisão). As eficiências são obtidas comparando a relação 

entre outputs e inputs de cada DMU com as das demais em análise, sendo os pesos 

dos outputs e inputs calculados por meio de um Problema de Programação Linear 

(PPL) de modo a maximizar a eficiência da DMU. 

 

A modelagem DEA determina uma fronteira eficiente a partir do resultado das 

eficiências das DMUs analisadas. As que estão situadas nessa fronteira são 

consideradas eficientes e tornam-se benchmarks das ineficientes, ou seja, elas 

possuem os níveis de outputs e inputs que devem ser alcançados pelas segundas a 

fim de torná-las eficientes.  

 

O primeiro modelo clássico de DEA, o CCR, foi proposto por Charnes et al. (1978). 

Esse modelo, também conhecido como CRS (Constant Return to Scale ou Retorno 

Constante de Escala), assume uma relação de proporcionalidade entre inputs e 

outputs, ou seja, uma variação nos inputs gera uma variação proporcional nos outputs.  

 

O modelo pode ser descrito pela equação (2.1), onde Effo é a eficiência da DMU o que 

está sendo analisada; vi e uj são os pesos dos inputs i e outputs j, respectivamente; 

xik e yjk são os inputs i e outputs j da DMU k e xio e yjo são os inputs i e outputs j da 

DMU o.  

 

Max Eff𝑜 = ∑ 𝑢𝑗𝑦𝑗𝑜
𝑠
𝑗=1  

Sujeito a  

∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖𝑜 = 1𝑟
𝑖=1                                                                                                                        (2.1) 

∑ 𝑢𝑗𝑦𝑗𝑘
𝑠
𝑗=1 − ∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖𝑘 ≤ 0, 𝑘 = 1 … 𝑛𝑟

𝑖=1   
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𝑣𝑖 , 𝑢𝑗 ≥ 0, 𝑖 = 1 … 𝑟, 𝑗 = 1 … 𝑠  

 

Outro modelo clássico de DEA, proposto por Banker et al. (1984), é o BCC, também 

conhecido como VRS (Variable Return to Scale ou Retorno Variável de Escala). 

Diferentemente do CCR, o modelo BCC incorpora os fatores de escala, ou seja, uma 

variação nos inputs não gera uma variação proporcional nos outputs.  

 

Moura et al. (2016) destacaram as desvantagens da utilização do modelo BCC. Os 

autores defendem que apesar da proposta do modelo de tratar fatores de escala, ele 

é muito utilizado para comparar unidades que operam sob escalas de produção 

diferentes, o que traz desvantagens. Dentre essas desvantagens, os autores apontam 

a classificação inadequada de unidades como eficientes; a elevação nas pontuações 

de eficiência, o que reduz a discriminação; e eficiências negativas implícitas. 

 

Essa última é objeto de estudo de Soares de Mello et al. (2013). Os autores 

demonstraram em seu estudo que o modelo BCC orientado a input pode gerar 

eficiências negativas e que o impacto dessas eficiências é mais óbvia no uso dos 

modelos de Avaliação Cruzada orientado a input.   

 

Visando evitar as desvantagens apontadas, o presente estudo utilizará o modelo CCR 

DEA. A orientação escolhida para o modelo foi a input, pois entende-se que o objetivo 

das distribuidoras é atingir a eficiência por meio da redução do input OPEX, mantendo 

seus outputs ou produtos constantes.  

 

 

2.2 HOMOGENEIZAÇÃO DE DMUS 

 

 

A premissa básica do modelo DEA é a homogeneidade das DMUs em análise. Para 

que seja possível realizar a comparação entre elas é necessário que os parâmetros 

analisados sejam homogêneos. Dyson et al. (2001) propuseram uma série de 

alternativas para solucionar a não-homogeneidade das DMUs. Para o caso das 

unidades não-homogêneas, ou seja, unidades que não realizam atividades similares 
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ou produzem produtos e serviços comparáveis, os autores sugerem um agrupamento 

dessas unidades em clusters homogêneos.  

 

A clusterização consiste na formação de grupos de similaridade segundo critérios 

predefinidos por meio de diferentes técnicas de avaliação de semelhanças entre 

unidades de um conjunto. Assim, os grupos formados são não-homogêneos entre si, 

mas internamente homogêneos (Moura et al., 2016). 

 

As técnicas de clusterização podem ser estáticas ou dinâmicas. Dentre as técnicas de 

clusterização estática pode-se destacar o algoritmo K-means (MacQueen, 1967), que 

divide um conjunto em k subconjuntos, sendo k um valor definido a priori, de maneira 

que a soma dos quadrados das distâncias das DMUs até o centro do cluster seja 

minimizada. Outra técnica é o Self-Organizing Map (SOM), um tipo de rede neural 

também conhecido como rede de Kohonen, que, segundo Smith e Gupta (2002), 

segmenta os dados de entrada com base em suas similaridades, de modo a criar 

clusters com unidades homogêneas entre si.  

 

A clusterização dinâmica (Golany & Thore, 1997) permite uma comparação global das 

DMUs pois os clusters gerados podem possuir unidades em comum, uma vez que 

cada grupo criado possui uma DMU como um ponto central, ajustando uma vizinhança 

em torno de cada unidade. Dessa forma, a análise permitida por esse tipo de 

clusterização é mais abrangente do que a de uma clusterização estática convencional. 

 

Além das técnicas mencionadas anteriormente, existem na literatura diversas 

propostas para reparar a não-homogeneidade das DMUs para que seja possível 

compará-las. PO et al. (2009) abandonaram as abordagens de agrupamento 

tradicionais e propuseram a adoção das funções de produção, que foram reveladas 

pelos dados de produção agrupados das fronteiras por partes, para agrupar as DMUs. 

Baseado nas soluções ótimas do método proposto por PO et al. (2009), Amin et al. 

(2011) mostraram que essas soluções podem gerar diferentes agrupamentos para um 

determinado grupo de DMUs.  

 

Pessanha et al. (2002) fizeram uma comparação dos resultados obtidos por cinco 

técnicas diferentes de clusterização: K-means, Ward, NUDYC-DESCR2, rede de 
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Kohonen e classificação fuzzy (FCM). Aplicando as técnicas a um problema de 

construção de tipologias de curvas de carga, os resultados obtidos mostraram que, 

apesar das classes obtidas apresentarem composições ligeiramente distintas, as 

tipologias identificadas pelos diferente métodos foram muito semelhantes.  

 

Gomes et al. (2012) utilizaram uma técnica alternativa para compensar a não-

homogeneidade das fazendas familiares cujas eficiências estavam sendo analisadas. 

Os autores assumiram que as DMUs não eram eficientes quando comparadas com as 

DMUs de outros grupos devido às variáveis exógenas a que cada um está submetido. 

Assim, foi calculado uma DMU eficiente para cada grupo e apenas essas foram 

comparadas com as dos demais clusters. Isso permitiu que cada grupo tivesse suas 

desvantagens compensadas, uma vez identificado os grupos que se beneficiam por 

suas variáveis exógenas.  

 

Para o presente estudo faz-se necessária a aplicação de uma técnica de 

homogeneização das DMUs. As distribuidoras analisadas, que são as unidades 

tomadoras de decisão, possuem diferentes atividades devido às significativas 

diferenças de suas características ambientais, sociais e de mercado de atuação. 

Assim, elas devem ser homogeneizadas antes que possam ser comparadas, seguindo 

o pressuposto básico da modelagem DEA. 

 

 

 

 

 

  



 11 

3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

A metodologia de Análise Envoltória de Dados é utilizada por diversos autores em 

estudos de avaliação de eficiência do setor elétrico. Jasmab e Pollit (2000) destacam 

DEA como um dos métodos mais utilizados por agências reguladoras do setor em 

diversos países para calcular o benchmarking de fronteira nas regulações por 

incentivo. Resende (2002) avaliou a utilização dos scores de eficiência relativas DEA 

no contexto do Yardstick Competition e concluiu que a implantação desse mecanismo 

poderia ser uma grande forma de incentivo à eficiência no setor de distribuição de 

energia elétrica brasileiro. 

 

Marques et al. (2011) realizaram estudos de caso sobre regulação econômica de 

utilities de diversos países. Dentre os países analisados, 40% (20 países) adotam 

regulações por incentivo, sendo a regulação Price Cap a mais utilizada. Entre os 

países que utilizam o Price Cap, 41% adota metodologias de benchmarking para 

determinar o Fator X, ou seja, são baseadas em regulação por comparação. Dois 

países utilizam a metodologia de empresa referência e outros quatro países utilizam 

a regulação Revenue Cap total ou parcial. 

 

O sistema regulatório holandês é baseado em uma Yardstick Competition, ou seja, as 

performances das empresas são comparadas para simular uma competição 

(HESSELING & SARI, 2006). A reguladora holondesa utiliza um modelo regulatório 

integrado para preço e qualidade, uma vez que considera esses fatores como 

mutualmente dependentes. O Fator X, componente de preço, representa a eficiência 

atingida pelas empresas durante o período regulatório. Empresas que conseguem 

reduzir mais seu custo por unidade produzida do que a média geral conseguem lucros 

relativamente maiores. O fator q, componente de qualidade, incentiva as empresas a 

oferecem os níveis corretos de qualidade. Quanto maior a qualidade oferecida em 

relação às outras empresas, maior as tarifas que podem ser cobradas 

(NETHERLANDS COMPETITION AUTHORITY, 2006).  

 

O modelo de Price Cap utilizado pela indústria de água na Inglaterra segue o modelo 

de RPI ± K, onde RPI é o índice de preços no varejo e K é um valor definido que 
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representa a redução esperada nos custos advindas dos ganhos de produtividade e 

os investimentos adicionais para atender os padrões de qualidade que serão 

financiados pelas tarifas. Esse modelo é tema de diversos estudos (AMPARO & 

CALMON, 2000; THANASSOULIS, 2000a; THANASSOULIS, 2000b; HELM & RAJAH, 

1994), e novas propostas são feitas regularmente no meio acadêmico (MAZIOTIS et 

al., 2016).  

 

Neelawala (2013) analisou em sua tese as eficiências relativas das despesas 

operacionais eficientes das distribuidoras de energia elétrica do Sri Lanka. As tarifas 

no país são calculadas de acordo com as especificações da metodologia tarifária da 

Comissão de Serviços Públicos. A fórmula de controle tarifário possui um Fator X, 

porém ainda não existia um estudo de benchmarking para sua definição. O autor 

afirma ainda que cabe aos reguladores decidirem o método de determinação do Fator 

X e que os métodos costumam variar entre esses órgãos. Jamasb et al. (2003) 

escreveram que os procedimentos de transformação dos níveis de eficiência em 

tarifas e Fatores X refletem os diferentes objetivos dos reguladores. 

       

Na Noruega é utilizado o modelo Revenue Cap. Forsberg & Fritz (2003) destacam em 

seu estudo que o país adota a metodologia DEA para analisar as eficiências das 

distribuidoras de energia elétrica e assim calcular um Fator X para cada uma delas. 

Os autores afirmam que estudos comprovaram a melhoria da qualidade no serviço 

prestado durante o período de regulação e que a distribuidora com menor eficiência 

no início foi a que apresentou a maior melhoria.   

 

No Brasil, diversos autores realizaram estudos e propuseram novas metodologias de 

avaliação de eficiência, diferentes do modelo em vigência pela ANEEL, utilizando 

DEA. Pessanha et al. (2010), para cálculo dos custos operacionais eficientes, 

propuseram uma modificação de um dos outputs, além da inclusão de restrições aos 

pesos, como modo de evitar atribuições de pesos nulos aos outputs. 

 

Silva (2015) avalia as diferentes técnicas de estimação de parâmetros nos scores de 

eficiência gerados a partir de DEA no modelo de benchmarking usado no setor de 

distribuição de energia elétrica. A autora aplicou cinco técnicas para identificar o 

impacto de cada uma delas nos scores corrigidos nesse modelo.  
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Andrade et al. (2014) propuseram uma diferente abordagem para o cálculo de 

eficiência dos custos operacionais na segunda etapa do Terceiro Ciclo de Revisões 

Tarifárias. Apesar de os fatores que são considerados pela ANEEL terem sido 

mantidos, foi realizada uma diferente estruturação de clusters das distribuidoras, já 

considerando as variáveis ambientais e evitando assim a utilização de DEA em dois 

estágios. 

 

Rezende et al. (2014) defenderam a classificação das distribuidoras pela utilização de 

técnicas estatísticas multivariadas para análise de agrupamento e propuseram o uso 

da avaliação cruzada para obter os níveis eficientes dos custos operacionais.  

 

Para analisar a eficiência das principais distribuidoras de energia elétrica do Brasil, 

Alves e Soares de Mello (2015), utilizando DEA e a rede neural artificial Self-

Organizing Map (SOM), criaram um modelo híbrido de clusterização que gera 

agrupamentos de acordo com a relevância das variáveis em análise e não os 

tamanhos das DMUs, permitindo assim uma análise mais profunda dos inputs e 

outputs.   

 

Souza et al. (2010), após identificarem grupos similares de distribuidoras utilizando o 

mapa de Kohonen, uma rede neural não supervisionada, utilizaram DEA e modelos 

de fronteira estocástica (SFA) para calcular e comparar os desempenhos das 

distribuidoras brasileiras.  

 

Moreno et al. (2015) apresentam um modelo inovador utilizando Network DEA em dois 

estágios para resolver os debates da literatura sobre a variável de extensão de rede 

no cálculo da eficiência das distribuidoras de energia elétrica, que são usadas como 

entrada ou como saída, dependendo do estudo. Os autores definem essa variável 

como um produto intermediário, sendo assim uma saída para a primeira etapa e uma 

entrada para a segunda.  

 

Machado et al. (2016) desenvolveram um modelo para avaliar as eficiências das 

distribuidoras de energia elétrica brasileiras utilizando avaliação cruzada com os 

pesos definidos pelo DEA Game em conjunto com uma clusterização definida por meio 



 14 

de uma técnica de aglomeração hierárquica. O modelo proposto pelos autores 

apresentou-se como uma nova abordagem para a definição de benchmarks.   

 

Appa et al. (2010) desenvolveram um modelo DEA com um input e quatro outputs para 

o cálculo do Fator X. Além disso, os autores utilizaram clusterização dinâmica para 

comparar a eficiência das distribuidoras que possuem tamanhos muito variados.  

 

Silva (2006) apresentou uma proposta de Fator X que tem como principal elemento a 

eficiência técnica, calculada a partir de um benchmarking realizado entre as empresas 

do setor. Ferreira (2003) realiza uma clusterização dinâmica para identificar empresas 

que são comparáveis operacionalmente e introduz um novo cálculo de Fator X que 

abrange a avaliação das eficiências operacionais e técnicas das distribuidoras. 
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4 O SETOR ELÉTRICO BRASILEIRO 

 

 

O setor de distribuição de energia elétrica no Brasil é regulado pelo regime Price-Cap 

(Preço Teto), o mesmo que regula o setor em países como Inglaterra e Canadá. Esse 

regime por incentivos tem o objetivo de reproduzir um cenário competitivo e estimular 

o aumento de produtividade nas empresas do setor, uma vez que as forças de 

mercado não agem sobre as mesmas por tratar-se de um setor que está dividido em 

áreas de concessão gerenciadas por agentes únicos (ANEEL, 2011).  

 

Há dois momentos de revisões de tarifas no regime Price-Cap: Revisão Tarifária e 

Reajuste Tarifário. Na Revisão Tarifária, a tarifa é redefinida de modo a recompensar 

as concessionárias pela redução de custos e ganhos de eficiência, que serão 

repassados aos consumidores no momento da revisão tarifária. Já o Reajuste Tarifário 

é calculado de acordo com fórmula prevista no contrato de concessão e tem como 

objetivo reestabelecer o poder de compra da concessionária. 

 

O Reajuste Tarifário é realizado anualmente e para fins de cálculo são consideradas 

na fórmula duas parcelas: Parcela A e Parcela B. A parcela A é composta pelos custos 

não gerenciáveis, que compreendem custos que independem da gestão das 

concessionárias. Dentro dessa parcela estão os custos relacionados à compra de 

energia, transmissão e encargos setoriais. A parcela B, ao contrário da parcela A, 

constitui-se dos custos gerenciáveis, que compreendem custos da atividade de 

distribuição que podem ser influenciados pelas práticas de gestão da concessionária. 

Estão contidos nessa parcela os custos operacionais, receitas irrecuperáveis, 

remuneração de capital e cota de depreciação (ANEEL, 2016). 

 

A fórmula do Reajuste Tarifário garante que, conforme determinado no contrato de 

concessão, as variações anuais de custos da Parcela A sejam repassadas 

integralmente para a tarifa de energia. A Parcela B, por sua vez, é reajustada pelo 

índice de preços IGP-M subtraído o Fator X, índice determinado pela ANEEL no 

período da Revisão Tarifária que busca estimar os ganhos de produtividade do setor 

de distribuição (ANEEL, 2016).  
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O Fator X tem como objetivo garantir que o equilíbrio estabelecido na revisão tarifária 

entre receitas e despesas eficientes seja mantido nos reposicionamentos tarifários 

subsequentes, por meio do repasse dos ganhos de produtividade das concessionárias 

de distribuição aos consumidores (ANEEL, 2016). Ademais, esse índice incentiva 

buscas pela melhoria de qualidade do serviço prestado pelas distribuidoras, uma vez 

que o ajuste da tarifa é realizado utilizando o nível real da qualidade do serviço 

prestado, tendo como meta os níveis definidos pelo órgão regulador (ANEEL, 2015).  

 

Os ganhos de produtividade, a qualidade técnica e comercial e a trajetória de custos 

operacionais representam as três parcelas que compõem o Fator X e são 

classificados, respectivamente como Componente Pd, Componente Q e Componente 

T. O Componente Pd mensura os ganhos de produtividade das distribuidoras, que 

dependem da variação do mercado e das unidades consumidoras. Já o Componente 

Q avalia a qualidade dos serviços técnicos e comerciais prestados pelas 

distribuidoras. São levados em consideração no cálculo deste componente 

indicadores e atendimento aos padrões de qualidade estabelecidos pela ANEEL. Por 

último, o Componente T realiza um ajuste dos custos operacionais de cada 

concessionária ao custo operacional eficiente (ANEEL, 2015). 

 

Dentro dos custos operacionais que são levados em consideração no momento da 

Revisão Tarifária estão os custos com pessoal, materiais, serviço de terceiros, outros 

custos operacionais, tributos e seguros relativos à atividade de distribuição e 

comercialização de energia elétrica.  

 

A abordagem da ANEEL para o cálculo dos custos operacionais regulatórios busca 

definir o nível eficiente de custos para a execução dos processos, visando assegurar 

uma prestação de serviço adequada, conforme previsto nos contratos de concessão 

e regulamentação. Com este fim, são observados na definição desses custos 

operacionais regulatórios os custos praticados pelas distribuidoras, as características 

das áreas de concessão e o nível eficiente de custos. Este último é obtido através de 

uma comparação entre as distribuidoras por meio de um método de benchmarking 

que leva em consideração os atributos de cada concessionária. 
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É definida então uma meta de custos operacionais regulatórios para ser atingida ao 

longo do ciclo tarifário. Não se trata de uma meta que deve ser alcançada pela 

empresa e sim de uma referência de custos operacionais que será considerada no 

cálculo da parcela B ao final do ciclo. A meta regulatória é comparada com a receita 

de custos operacionais no momento da Revisão Tarifária. Essa diferença é utilizada 

para calcular uma trajetória regulatória que será incorporada no momento da Revisão 

Tarifária e considerada para fins de cálculo do componente T do Fator X.  

 

A receita de custos operacionais 𝐶𝑂𝐴𝑡 é definida segundo a equação (4.1). 

 

𝐶𝑂𝐴𝑡 =
𝐶𝑂𝑅𝑒𝑣 − 𝑉𝑃𝐵𝑅𝑒𝑣(1 − (1 − 𝑇𝑅𝑒𝑣)𝑁−1)

𝑉𝑃𝐵𝑅𝑒𝑣(1 − 𝑇𝑅𝑒𝑣)𝑁−1
 . 𝑉𝑃𝐵𝐴𝑡 

 

Onde 𝐶𝑂𝑅𝑒𝑣 é o valor dos custos operacionais aprovado na última revisão tarifária, 

com ajustes; 𝑉𝑃𝐵𝑅𝑒𝑣  é o valor da Parcela B na última revisão tarifária; 𝑇𝑅𝑒𝑣  é o 

componente T do Fator X definido na última revisão tarifária; 𝑉𝑃𝐵𝐴𝑡 é a receita da 

Parcela B no ano teste e 𝑁 é o número de anos do ciclo tarifário da concessionária. 

 

A meta de custos operacionais 𝐶𝑂𝑚𝑒𝑡𝑎  é definida pela equação (4.2). Como regra 

geral, ela é ajustada de forma a evitar que a trajetória exceda uma variação de custos 

operacionais regulatórios superior a 5% a.a. 

 

𝐶𝑂𝑚𝑒𝑡𝑎 = 𝐶𝑂𝐴𝑡(1 ± ∆𝐶𝑂)𝑁 

 

Onde, ∆𝐶𝑂 = 𝑚𝑖𝑛 ( √
𝐶𝑂𝑒𝑓

𝐶𝑂𝐴𝑡

𝑁
− 1; 5%) 

 

Caso a razão entre 𝐶𝑂𝑚𝑒𝑡𝑎 e os custos operacionais reais for superior a 120%, a meta 

de custos operacionais será reajustada conforme a expressão (4.3). 

 

𝐶𝑂′𝑚𝑒𝑡𝑎 =  
1,2 . 𝑂𝑝𝑒𝑥𝑚é𝑑𝑖𝑜 +  𝐶𝑂𝑚𝑒𝑡𝑎

2
 

 

(4.1) 

(4.2) 

(4.3) 
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Onde 𝐶𝑂′𝑚𝑒𝑡𝑎 é a meta dos custos operacionais regulatórios com compartilhamento e 

𝑂𝑝𝑒𝑥𝑚é𝑑𝑖𝑜 é a média dos custos operacionais reais.  

 

O valor do custo operacional eficiente 𝐶𝑂𝑒𝑓  é definido a partir da comparação da 

receita de custos operacionais no momento da revisão e o intervalo de custos 

operacionais eficientes para a concessionária em análise, conforme a equação (4.4). 

 

𝐶𝑂𝑒𝑓 = 𝑚𝑖𝑛 (𝑚𝑎𝑥 (𝐶𝑂𝐴𝑡; 𝐿𝐼) ; 𝐿𝑆) 

 

Onde 𝐿𝑆 e 𝐿𝐼 são, respectivamente, o limite superior e inferior dos custos operacionais 

regulatórios eficientes. Os valores desses intervalos de eficiência para cada empresa 

estão apresentados em (ANEEL, 2016) e seus cálculos estão representados nas 

equações (4.5) e (4.6).  

 

𝐿𝑆 = ∝ .
𝜃𝑠𝑢𝑝

𝜃𝑟𝑒𝑓
 . 𝑂𝑝𝑒𝑥 

 

𝐿𝐼 = ∝ .
𝜃𝑖𝑛𝑓

𝜃𝑟𝑒𝑓
 . 𝑂𝑝𝑒𝑥 

 

Onde 𝜃𝑠𝑢𝑝  e 𝜃𝑖𝑛𝑓  são, respectivamente, o limite superior e inferior do intervalo de 

eficiência apurado para a empresa; 𝜃𝑟𝑒𝑓  é a referência de eficiência, definida 

previamente pela reguladora como 76%; Opex é o custo operacional real da empresa 

usado no cálculo da eficiência e ∝ é o fator de atualização.  

 

Para o cálculo das eficiências operacionais das distribuidoras, a ANEEL adota a 

metodologia DEA e, uma vez determinados os scores de eficiência, a agência 

reguladora aplica o bootstrap para identificar intervalos de confiança 𝜃𝑠𝑢𝑝 e 𝜃𝑖𝑛𝑓 para 

essas estimativas de eficiência encontradas.  

 

𝑂𝑝𝑒𝑥𝑒𝑓 =
1

𝑢
(∑ 𝑣𝑗𝑦𝑗 + 𝜑

𝑚

𝑗=1

) 

 

(4.4) 

(4.5) 

(4.6) 

(4.7) 
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Onde 𝑂𝑝𝑒𝑥𝑒𝑓 é o custo eficiente estimado para a concessionária; 𝑦𝑗 é o produto “j” da 

empresa; 𝑣𝑗 é o peso atribuído ao produto “j”; 𝑢 é o peso atribuído ao insumo, 𝑚 é o 

total de produtos e 𝜑 é o fator de escala da empresa.  

 

Os pesos dos produtos e insumos foram obtidos a partir de um estudo de 

benchmarking realizado pela ANEEL utilizando a metodologia DEA. O modelo 

aplicado pela reguladora possui um único insumo ou input, o OPEX. A ANEEL utiliza 

no modelo uma média dos OPEX referentes aos três anos anteriores à Revisão 

Tarifária. Em (ANEEL, 2015), são utilizados os valores referentes aos anos de 2011, 

2012 e 2013.  

 

O modelo em vigor considera sete produtos ou outputs: extensão das redes de 

distribuição subterrâneas, extensão das redes de distribuição aéreas, extensão das 

redes de distribuição de alta tensão, mercado ponderado, consumidores, perdas não 

técnicas e consumidor hora interrompido, sendo os dois últimos variáveis negativas e 

o último um indicador de qualidade.  

 

O fator de atualização ∝ é calculado pela equação (4.8). 

 

∝=
𝑂𝑝𝑒𝑥𝑒𝑓

𝑡+1

𝑂𝑝𝑒𝑥𝑒𝑓
𝑡   .  

𝐼𝑃𝐶𝐴𝑡+1

𝐼𝑃𝐶𝐴𝑡
   

 

Onde 𝑂𝑝𝑒𝑥𝑒𝑓
𝑡+1 é o custo eficiente estimado na data base da revisão tarifária; 𝑂𝑝𝑒𝑥𝑒𝑓

𝑡  o 

custo eficiente estimado na data base do cálculo da eficiência; 𝐼𝑃𝐶𝐴𝑡+1  o número 

índice do IPCA no mês anterior à data base da Revisão Tarifária e 𝐼𝑃𝐶𝐴𝑡 o número 

índice do IPCA no mês anterior à data base do cálculo da eficiência.  

 

O valor dos custos operacionais regulatórios a ser considerado na revisão tarifária e o 

Componente T do Fator X são calculados conforme as expressões a seguir: 

 

𝐶𝑂𝑝 = 𝐶𝑂𝐴𝑡 +  
𝐶𝑂𝑚𝑒𝑡𝑎 − 𝐶𝑂𝐴𝑡

𝑁
 

 

(4.8) 

(4.9) 
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𝑇𝑝 = (1 − √
𝐶𝑂𝑚𝑒𝑡𝑎

𝐶𝑂𝑝

𝑁−1

) .
𝐶𝑂𝑝

𝑉𝑃𝐵𝑝
 

 

Onde 𝐶𝑂𝑝 é o valor dos custos operacionais regulatórios a ser considerado na Revisão 

Tarifária em processamento; 𝑇𝑝 é o componente de trajetória dos custos operacionais 

do Fator X para a revisão em processamento e 𝑉𝑃𝐵𝑝 é o valor da Parcela B da revisão 

tarifária em processamento.  

 

(4.10) 
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5 METODOLOGIA PROPOSTA 

 

 

5.1 A METODOLOGIA 

 

A metodologia desenvolvida é uma alternativa para o cálculo das eficiências de modo 

a compensar a não homogeneidade do conjunto de distribuidoras de energia elétrica 

em análise e corrigir algumas das críticas realizadas ao modelo em vigor pela ANEEL. 

 

Conforme apresentado na revisão de literatura, o modelo atual da ANEEL considera 

como outputs a extensão das redes de distribuição dividas por tipo: rede subterrânea, 

rede de distribuição aérea e rede de alta tensão. Moreno et al. (2015) levantaram em 

seu estudo críticas sobre a adoção dessa variável como insumo e como produto e, 

para solucionar essa polêmica, o colocaram como variável intermediária. Nesse 

estudo, o output de extensão de redes não será considerado para o cálculo de 

eficiência, pois entende-se que a extensão de rede não é um fator relevante para a 

eficiência operacional para uma distribuidora.  

 

Os outputs “Consumidor Hora Interrompido” e “Perdas Não Técnicas” utilizados no 

modelo atual da ANEEL também não serão usados nesse estudo. O output “Perdas 

Não Técnicas” é uma variável negativa no modelo da ANEEL e para que pudesse ser 

utilizada forma correta no modelo, deveria ser considerada como um output negativo, 

mas nesse estudo optou-se por não incluí-la.    

 

O output “Consumidor Hora Interrompido” é uma variável de qualidade. Tschaffon & 

Angulo Meza (2014) avaliaram em seu estudo as eficiências das distribuidoras 

levando em consideração a qualidade operacional. As variáveis de qualidade foram 

consideradas como output e as duas variáveis referentes a interrupção por unidade 

consumidora foram definidas como outputs indesejáveis.  

 

Analisados os possíveis inputs e outputs, serão considerados no modelo proposto 

como input o OPEX e como outputs o número de unidades consumidoras e o mercado 

composto. 
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Visando evitar as desvantagens apontadas nos referenciais teóricos, o presente 

estudo utilizará o modelo CCR DEA. A orientação escolhida para o modelo foi a input, 

pois entende-se que o objetivo das distribuidoras é atingir a eficiência por meio da 

redução do input OPEX, mantendo seus outputs ou produtos constantes. Para os 

cálculos das eficiências utilizou-se o software SIAD (ÂNGULO MEZA et al., 2003). 

 

Os dados utilizados nesse modelo referem-se ao período de 2011 a 2013, os mesmos 

utilizados pela ANEEL para a Quarta Revisão Tarifária Periódica (ANEEL, 2015). 

 

Gomes et al. (2012) propuseram um método capaz de compensar a não-

homogeneidade das DMUs. Os autores assumem que as DMUs eficientes de cada 

grupo tecnológico possuem boas práticas e que essas não são eficientes somente 

quando comparadas com DMUs de outros grupos, devido a variáveis exógenas. A 

proposta dos autores consiste em compensar essas DMUs dando a elas uma 

vantagem a priori para promover uma comparação justa a partir de um fator de 

correção. Esse fator de correção é utilizado para corrigir as eficiências obtidas na 

análise de todas as unidades do conjunto. 

 

Para esse estudo, propõe-se a adoção do fator de correção apresentado por Gomes 

et al. (2012), porém, em vez de corrigir as eficiências em uma solução ex-post, o fator 

de correção será usado para corrigir o input utilizado no cálculo das eficiências do 

conjunto das DMUs em análise, caracterizando-se como uma solução ex-ante.     

 

O modelo proposto neste estudo seguirá os passos relacionados abaixo. Os passos 

de (1) a (4) representam o método para o cálculo do fator de correção desenvolvido 

por Gomes et al. (2012). 

 

(1) Clusterizar as DMUs em grupos homogêneos; 

(2) Rodar um modelo CCR DEA para cada cluster e selecionar as DMUs 100% 

eficientes; 

(3) Rodar um modelo CCR DEA apenas com as DMUs eficientes de cada grupo, 

que foram selecionadas no passo 2; 

(4) Calcular a eficiência média, com base nos resultados do passo 3, para cada 

grupo de DMUs. Como essas DMUs foram eficientes em seus grupos originais, 
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o fato de a eficiência média não ser unitária pode ser atribuído às desvantagens 

exógenas, e não necessariamente a ineficiências intrínsecas da DMU. 

(5) Usar as eficiências médias do passo 4 como fator de correção dos inputs dos 

clusters, multiplicando-se o input de cada DMU pela eficiência média do passo 

4, respeitando os clusters aos quais pertencem; 

(6) Rodar um modelo CCR DEA com todas as DMUs do conjunto de análise com 

seus inputs corrigidos.  

 

 

5.2 MODELAGEM E RESULTADOS 

 

Seguindo a premissa básica de homogeneidade de DEA, as DMUs foram separadas 

em clusters para que então pudessem ser avaliadas. Entre os fatores que levam à não 

homogeneidade do conjunto das distribuidoras, destacam-se seus tamanhos e as 

características das áreas de concessão. Dessa forma, ambos foram levados em 

consideração no processo de clusterização. 

 

A primeira clusterização usada nesse estudo foi desenvolvida por Andrade et al. 

(2014). Os autores propuseram uma clusterização de 51 distribuidoras de energia 

elétrica utilizando a rede Self-Organizing Map. As distribuidoras foram agrupadas 

segundo as características de suas áreas de concessão, ou seja, suas variáveis 

ambientais. A Tabela 1 apresenta a clusterização obtida pelos autores. 

 
O cluster 1 engloba concessionárias cujas áreas de concessão favorecem a atividade 

de distribuição, ou seja, as características exógenas exercem poucos efeitos 

negativos sobre a atividade. O cluster 2, por sua vez, é composto pelas 

concessionárias localizadas em regiões críticas, onde os fatores ambientais 

prejudicam a atividade de distribuição. 

 

Analisando as mesmas 51 distribuidoras, foi realizada uma segunda clusterização, 

dessa vez com o objetivo de agrupar as distribuidoras de acordo com seus tamanhos.  

 

Bana e Costa et al. (2016) propuseram uma abordagem capaz de representar as 

DMUs de um modelo com múltiplos inputs e outputs  em um gráfico bidimensional. A  
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Tabela 1 - Clusters gerados pelo Self-Organizing Map - Fonte: Naciff de Andrade et al (2014). 

Distribuidoras 

Cluster 1 Cluster 2 

AES-SUL CPFL SANTA CRUZ AME 

BANDEIRANTE CPFL SUL PAULISTA AMPLA 

CAIUA DMED CEAL 

CEB EDEVP CELPA 

CEEE EEB CELPE 

CELESC ELEKTRO CEMAR 

CELG ELETROCAR COELBA 

CEMIG ELFSM COELCE 

CFLO EMG EBO 

CNEE ENERGISA MATO GROSSO ELETROACRE 

COCEL ENERGISA MATO GROSSO DO SUL ELETROPAULO 

COPEL ENF EPB 

COSERN ESCELSA ESE 

CPFL JAGUARI ETO LIGHT 

CPFL LESTE PAULISTA HIDROPAN SULGIPE 

CPFL MOCOCA IENERGIA   

CPFL PAULISTA MUX-Energia   

CPFL PIRATININGA RGE   

 

partir desse modelo é possível dimensionar o tamanho das DMUs de acordo com sua 

distância até o ponto (0,0). O passo a passo da proposta está explicitado nos passos 

de (1) a (6).  

 

(1) Rodar um modelo CCR orientado a input para cada DMU j (∀𝑗) conforme a 

equação (5.1)  

𝑀𝑎𝑥 
∑ 𝑢𝑟𝑦𝑟𝑜𝑟

∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖𝑜𝑖
  

s.t. 

∑ 𝑣𝑖 = 1𝑖           

∑ 𝑢𝑟𝑦𝑟𝑗𝑟

∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖𝑗𝑖
 ≤ 1, ∀𝑗   

𝑢𝑟 ≥ 0, 𝑣𝑖 ≥ 0, ∀𝑟, 𝑖   

(2) Calcular a soma 𝑆𝑗 dos pesos 𝑣 dos inputs 𝑖 para cada DMU 𝑗, como indicado 

na equação (5.2) 

 𝑆𝑗 =  ∑ 𝑣𝑖𝑗𝑖    

(5.1) 

(5.2) 
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(3) Calcular os pesos modificados dos inputs e outputs 𝑣′𝑖𝑗 e 𝑢′𝑟𝑗, respectivamente, 

como em (5.3) e (5.4), onde 𝑣𝑖𝑗 é o peso do input 𝑖 para a DMU 𝑗 e 𝑢𝑟𝑗 é o peso 

do output 𝑟 para a DMU 𝑗.  

𝑣′𝑖𝑗 =  
𝑣𝑖𝑗

𝑆𝑗
   

𝑢′ =  
𝑢𝑟𝑗

𝑆𝑗
   

(4) Calcular o input virtual modificado 𝐼′𝑗 e output virtual modificado 𝑂′𝑗 para cada 

DMU j, como nas equações (5.5) e (5.6). 

𝐼′𝑗 =  ∑ 𝑣′𝑖𝑗𝑥𝑖𝑗𝑖     

𝑂′𝑗 =  ∑ 𝑢′𝑟𝑗𝑦𝑟𝑗𝑖    

(5) Usando os inputs e outputs virtuais modificados para cada DMU j, colocar todas 

as DMUs em um gráfico bidimensional onde 𝐼′𝑗 é o eixo x e 𝑂′𝑗 é o eixo y.  

(6) Desenhar uma linha em 45° representando a fronteira eficiente onde a DMU 

eficiente apresenta 𝐼′ = 𝑂′.  

 

O Gráfico 1 apresenta o resultado da aplicação do modelo para as 51 concessionárias 

que serão analisadas neste estudo. 

 

 

Gráfico 1 - Representação bi-dimensional para os tamanhos das DMUs 
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Consideram-se como pequenas as DMUs que estão próximas ao ponto (0,0) e como 

grandes as que estão afastadas desse ponto. Dessa forma, as DMUs serão divididas 

em dois clusters de acordo com seu tamanho. Serão classificadas como “pequenas” 

e alocadas ao cluster 1 as DMUs próximas ao ponto (0,0) até a mediana. As demais 

DMUs serão classificadas como “grandes” e alocadas ao cluster 2. A clusterização 

obtida está apresentada na Tabela 2.  

 

Tabela 2 - Clusterização por tamanho das distribuidoras. 

Distribuidoras 

Cluster 1 Cluster 2 

CAIUA AES-SUL 

CFLO AME 

CNEE AMPLA 

COCEL BANDEIRANTE 

COSERN CEAL 

CPFL JAGUARI CEB 

CPFL LESTE PAULISTA CEEE 

CPFL MOCOCA CELESC 

CPFL SANTA CRUZ CELG 

CPFL SUL PAULISTA CELPA 

DMED CELPE 

EBO CEMAR 

EDEVP CEMIG 

EEB COELBA 

ELETROACRE COELCE 

ELETROCAR COPEL 

ELFSM CPFL PAULISTA 

EMG CPFL PIRATININGA 

ENF ELEKTRO 

EPB ELETROPAULO 

ESE ENERGISA MATO GROSSO 

ETO ENERGISA MATO GROSSO DO SUL 

HIDROPAN ESCELSA 

IENERGIA LIGHT 

MUX-Energia RGE 

SULGIPE   

 

O cluster final que será utilizado na metodologia deste estudo será obtido pela 

combinação dos clusters apresentados anteriormente e está apresentado na Tabela 

3. 
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Tabela 3 - Clusterização final. 

Distribuidoras 

Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4 

CAIUA AES-SUL EBO AME 

CFLO BANDEIRANTE ELETROACRE AMPLA 

CNEE CEB EPB CEAL 

COCEL CEEE ESE CELPA 

COSERN CELESC SULGIPE CELPE 

CPFL JAGUARI CELG  CEMAR 

CPFL LESTE 
PAULISTA 

CEMIG  COELBA 

CPFL MOCOCA COPEL  COELCE 

CPFL SANTA CRUZ CPFL PAULISTA  ELETROPAULO 

CPFL SUL PAULISTA CPFL PIRATININGA  LIGHT 

DMED ELEKTRO   

EDEVP ENERGISA MATO GROSSO   

EEB ENERGISA MATO GROSSO DO SUL   

ELETROCAR ESCELSA   

ELFSM RGE   

EMG    

ENF    

ETO    

HIDROPAN    

IENERGIA    

MUX-Energia    

 

Uma vez separadas em clusters homogêneos, é necessário encontrar o fator de 

correção que será aplicado aos inputs das DMUs antes de rodar o modelo DEA no 

conjunto das 51 distribuidoras em análise, conforme descrito no algoritmo da 

metodologia no item 5.1.  

 

Os scores de eficiência apresentados no Passo 2 da Tabela 4 representam os 

resultados obtidos a partir do CCR DEA que foram rodados, separadamente, para 

cada um dos quatro clusters definidos anteriormente. Do cluster 1, duas DMUs são 

eficientes, as concessionárias COSERN e a CPFL Jaguari. Os clusters 2 e 3 possuem, 

cada um, apenas uma DMU eficiente, CPFL Piratininga e EBO, respectivamente. 

Dentro do cluster 4, COELBA, COELCE e ELETROPAULO se apresentaram como 

DMUs eficientes. 
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O passo seguinte foi rodar um modelo CCR DEA com as DMUs eficientes de cada 

grupo. Dessa forma, formou-se um cluster com as sete DMUs que obtiveram scores 

máximos de eficiência no passo anterior e suas eficiências foram recalculadas. Os 

resultados estão indicados no Passo 3 da Tabela 4. Das 7 DMUs analisadas, 3 delas 

deixaram de ser DMUs eficientes. Isso deve-se ao fato de que essas DMUs são 

eficientes apenas quando comparadas em seus próprios clusters e, quando 

comparadas com outros clusters, permitem a identificação de suas vantagens devido 

a variáveis exógenas, além de compensar os grupos que possuem desvantagens 

(GOMES et al., 2012).  

 

Os fatores de correção que serão aplicados aos inputs de cada DMU são as médias 

dos scores de eficiência de cada cluster. No cluster 1, por exemplo, foi calculada a 

média dos scores de eficiência das duas DMUs analisadas no Passo 3. Assim, a média 

de eficiência entre os scores 0,94165 e 1,00000 das concessionárias COSERN e 

CPFL Jaguari, respectivamente, foi de 0,97083. O mesmo processo foi realizado para 

os clusters 2, 3 e 4, separadamente. As médias dos scores de eficiência de cada 

cluster estão representados na coluna Passo 4 da Tabela 4.  

 

Encontrados os fatores de correção de cada cluster, os inputs OPEX de cada DMU 

foram corrigidos multiplicando-se os inputs por esses fatores. Com os novos inputs já 

corrigidos, rodou-se um modelo CCR DEA para o conjunto de todas as DMUs em 

análise. Os resultados obtidos estão indicados na coluna Passo 6 da Tabela 4. 

 

A Tabela 5 apresenta uma comparação entre os scores de eficiência final obtidos 

pelo modelo proposto neste estudo e os resultados da ANEEL. 
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Tabela 4 - Scores de Eficiência. 

Scores de Eficiência 

DMUs Passo 2 Passo 3 Passo 4 Passo 6 

C
lu

s
te

r 
1

 

CAIUA 0,716929   0,970826 0,647717 

CFLO 0,647689   0,970826 0,587312 

CNEE 0,668549   0,970826 0,603963 

COCEL 0,522578   0,970826 0,470729 

COSERN 1,000000 0,941652 0,970826 0,932542 

CPFL JAGUARI 1,000000 1,000000 0,970826 1,000000 

CPFL LESTE PAULISTA 0,767489   0,970826 0,687398 

CPFL MOCOCA 0,823988   0,970826 0,743912 

CPFL SANTA CRUZ 0,725834   0,970826 0,663788 

CPFL SUL PAULISTA 0,892340   0,970826 0,808608 

DMED 0,449281   0,970826 0,404741 

EDEVP 0,653899   0,970826 0,592830 

EEB 0,652080   0,970826 0,589512 

ELETROCAR 0,437938   0,970826 0,396450 

ELFSM 0,623493   0,970826 0,561629 

EMG 0,598340   0,970826 0,551828 

ENF 0,535211   0,970826 0,492558 

ETO 0,440375   0,970826 0,410251 

HIDROPAN 0,509201   0,970826 0,458327 

IENERGIA 0,484280   0,970826 0,435511 

MUX-Energia 0,988905   0,970826 0,894245 

C
lu

s
te

r 
2

 

AES-SUL 0,835147   1,000000 0,776202 

BANDEIRANTE 0,881667   1,000000 0,837818 

CEB 0,560797   1,000000 0,552460 

CEEE 0,460482   1,000000 0,394991 

CELESC 0,512186   1,000000 0,507884 

CELG 0,636296   1,000000 0,506656 

CEMIG 0,638703   1,000000 0,498761 

COPEL 0,572765   1,000000 0,523864 

CPFL PAULISTA 0,958575   1,000000 0,895976 

CPFL PIRATININGA 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 

ELEKTRO 0,870954   1,000000 0,784574 

ENERGISA MATO GROSSO 0,520634   1,000000 0,463271 

ENERGISA MATO GROSSO DO SUL 0,501023   1,000000 0,414931 

ESCELSA 0,805401   1,000000 0,676157 

RGE 0,967909   1,000000 0,908198 

C
lu

s
te

r 
3

 EBO 1,000000 0,772920 0,772920 0,960606 

ELETROACRE 0,552067   0,772920 0,455758 

EPB 0,956078   0,772920 0,934054 

ESE 0,819885   0,772920 0,763612 

SULGIPE 0,694290   0,772920 0,699052 

C
lu

s
te

r 
4

 

AME 0,368616   0,956485 0,338670 

AMPLA 0,743907   0,956485 0,724115 

CEAL 0,475079   0,956485 0,475080 

CELPA 0,442620   0,956485 0,439025 

CELPE 0,902201   0,956485 0,897657 

CEMAR 0,840830   0,956485 0,840832 

COELBA 1,000000 1,000000 0,956485 1,000000 

COELCE 1,000000 1,000000 0,956485 1,000000 

ELETROPAULO 1,000000 0,869455 0,956485 0,906472 

LIGHT 0,921058   0,956485 0,843420 
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Tabela 5 - Comparação entre scores de eficiência do modelo proposto e da ANEEL. 

Scores de Eficiência 

Distribuidoras Modelo Proposto ANEEL ∆ 

AES-SUL 0,776202 0,830000 -0,053798 

AME 0,338670 0,310000 0,028670 

AMPLA 0,724115 0,700000 0,024115 

BANDEIRANTE 0,837818 0,820000 0,017818 

CAIUA 0,647717 0,740000 -0,092283 

CEAL 0,475080 0,440000 0,035080 

CEB 0,552460 0,530000 0,022460 

CEEE 0,394991 0,420000 -0,025009 

CELESC 0,507884 0,620000 -0,112116 

CELG 0,506656 0,690000 -0,183344 

CELPA 0,439025 0,560000 -0,120975 

CELPE 0,897657 0,860000 0,037657 

CEMAR 0,840832 0,870000 -0,029168 

CEMIG 0,498761 0,690000 -0,191239 

CFLO 0,587312 0,670000 -0,082688 

CNEE 0,603963 0,680000 -0,076037 

COCEL 0,470729 0,570000 -0,099271 

COELBA 1,000000 0,960000 0,040000 

COELCE 1,000000 1,000000 0,000000 

COPEL 0,523864 0,640000 -0,116136 

COSERN 0,932542 0,920000 0,012542 

CPFL JAGUARI 1,000000 1,000000 0,000000 

CPFL LESTE PAULISTA 0,687398 0,880000 -0,192602 

CPFL MOCOCA 0,743912 0,910000 -0,166088 

CPFL PAULISTA 0,895976 0,950000 -0,054024 

CPFL PIRATININGA 1,000000 1,000000 0,000000 

CPFL SANTA CRUZ 0,663788 0,770000 -0,106212 

CPFL SUL PAULISTA 0,808608 1,000000 -0,191392 

DMED 0,404741 0,420000 -0,015259 

EBO 0,960606 0,730000 0,230606 

EDEVP 0,592830 0,700000 -0,107170 

EEB 0,589512 0,690000 -0,100488 

ELEKTRO 0,784574 0,940000 -0,155426 

ELETROACRE 0,455758 0,520000 -0,064242 

ELETROCAR 0,396450 0,520000 -0,123550 

ELETROPAULO 0,906472 0,930000 -0,023528 

ELFSM 0,561629 0,810000 -0,248371 

EMG 0,551828 0,830000 -0,278172 

ENERGISA MATO GROSSO 0,463271 0,770000 -0,306729 

ENERGISA MATO GROSSO DO SUL 0,414931 0,670000 -0,255069 

ENF 0,492558 0,530000 -0,037442 

EPB 0,934054 0,820000 0,114054 

ESCELSA 0,676157 0,720000 -0,043843 

ESE 0,763612 0,600000 0,163612 

ETO 0,410251 1,000000 -0,589749 

HIDROPAN 0,458327 0,520000 -0,061673 

IENERGIA 0,435511 0,560000 -0,124489 

LIGHT 0,843420 0,780000 0,063420 

MUX-Energia 0,894245 1,000000 -0,105755 

RGE 0,908198 1,000000 -0,091802 

SULGIPE 0,699052 0,660000 0,039052 
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5.3 CÁLCULO DO FATOR X 

 

 

5.3.1 MODELO PROPOSTO 1: UMA ADAPTAÇÃO DO MODELO DA ANEEL 

 

Na metodologia atual da ANEEL, o Fator X é a soma de três componentes: de 

qualidade, produtividade e custos operacionais. As metodologias em vigor em 

diversos países, entre eles a Noruega, não incluem fatores de qualidade nesse 

componente de eficiência. Ao contrário da redução de qualidade objetivando reduzir 

custos como é esperado no modelo, casos como o da Noruega provam que o efeito é 

oposto (FORSBERG & FRITZ, 2003).  

 

O Fator X é definido como um fator de eficiência (NEELAWALA, 2013; DTTL, 2014), 

sendo assim, considera-se que os componentes necessários para julgar a eficiência 

das distribuidoras já foram considerados em suas avaliações de eficiência operacional 

pelo modelo DEA. Na proposta desse estudo, o Fator X será composto apenas pelo 

componente dos custos operacionais, ou seja, da avaliação de sua eficiência 

operacional.  

 

A meta de custos operacionais definida pela ANEEL é calculada utilizando um valor 

de custo operacional eficiente 𝐶𝑂𝑒𝑓. Esse custo é definido a partir da comparação da 

receita de custos operacionais e um intervalo de custos operacionais eficientes e esse 

último é definido a partir da utilização do modelo estatístico bootstrap. Esse modelo 

associado à metodologia DEA, apesar de utilizado em alguns estudos, é bastante 

questionado na literatura quanto a seus métodos de aplicação (Tziogkidis, 2012).  

 

Os scores de eficiência que são obtidos na modelagem DEA ajudam a encontrar o 

input alvo, ou nesse caso o OPEX alvo, que deve ser alcançado para que a 

distribuidora seja eficiente. Os valores dos scores indicam o quanto o input atual 

representa no valor do input alvo. Por exemplo, se a distribuidora A possui um OPEX 

de 70.000 e um score de eficiência de 0,7, o OPEX atual representa 70% do OPEX 

alvo, ou seja, o OPEX alvo é 100.000.  
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Nesse estudo os OPEX alvos, removidos os fatores de correção, foram definidos como 

a meta de custos operacionais a ser alcançado pelas distribuidoras. Assim, esses 

valores foram aplicados nas equações (4.9) e (4.10) e o resultado obtido está 

representado na Tabela 6. Foram apresentados os resultados de apenas 30 

distribuidoras pois as demais ainda não passaram pela Quarta Revisão Tarifária onde 

se aplica a nova metodologia da ANEEL, assim os dados disponíveis para essas 

distribuidoras estão desatualizados. 

 

Tabela 6 - Fator X pelo Modelo Proposto 1. 

Fator X 

Distribuidoras 
Modelo 

Proposto 
ANEEL - 

Componente T 
∆ 

BANDEIRANTE 4,78% -0,03% 4,81% 

CAIUA 8,47% 0,02% 8,83% 

CEB 5,20% -1,21% 6,41% 

CEEE 3,93% -1,47% 5,40% 

CELESC 6,27% -1,27% 7,54% 

CELPA 7,77% 0,21% 7,92% 

CFLO 12,89% 1,38% 11,93% 

CNEE 10,92% 1,35% 9,94% 

COCEL 13,63% 1,19% 12,83% 

COELCE -0,14% 0,44% -0,20% 

COPEL 4,70% -1,99% 6,69% 

CPFL JAGUARI 7,71% 0,73% 7,33% 

CPFL LESTE PAULISTA 11,06% 2,70% 8,65% 

CPFL MOCOCA 10,38% 2,43% 8,22% 

CPFL PIRATININGA 4,21% -0,01% 4,21% 

CPFL SANTA CRUZ 12,51% 2,57% 10,28% 

CPFL SUL PAULISTA 8,19% 1,26% 7,19% 

DMED 5,90% 0,21% 5,95% 

EBO 6,53% 0,23% 9,45% 

EDEVP 11,38% 0,94% 10,82% 

EEB 10,93% 1,45% 9,82% 

ELEKTRO 7,60% 1,38% 6,22% 

ELETROPAULO 1,14% -2,37% 3,97% 

ELFSM 12,14% 1,14% 11,28% 

EMG 10,39% -0,22% 10,90% 

ENF 7,13% 0,00% 7,43% 

ESCELSA 6,34% 0,00% 6,34% 

ETO 16,40% -0,49% 17,15% 

IENERGIA 17,82% 3,26% 14,96% 

LIGHT 2,20% -0,96% 3,44% 

 

Os resultados obtidos são relativamente altos quando comparados aos da 

metodologia atual. É por esse motivo que países como Holanda e Noruega 

introduziram em seus sistemas de regulação limites máximos de eficiência requerida. 

Entretanto é importante que o Fator X reflita corretamente a eficiência atingida pelas 
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distribuidoras durante o período regulatório para que o repasse ocorra de maneira 

coerente.  

 

 

5.3.2 MODELO PROPOSTO 2: UMA ADAPTAÇÃO DO MODELO NORUEGÊS 

 

Entre 1997 e 2007, o regime de regulação do setor elétrico norueguês era baseado 

num sistema de regulação por incentivos (FRONTIER ECONOMICS, 2012) que segue 

o modelo Revenue Cap. As empresas tinham seus limites de receita ajustados por um 

Fator X que abrangia um componente de eficiência geral e específico. O regulador 

utilizava uma metodologia que convertia linearmente a eficiência obtida através da 

metodologia DEA nesse fator de eficiência requerida (JASMAB & POLLIT, 2001). 

 

O Fator X norueguês é composto por um fator de eficiência geral 𝜋 pré-definido pela 

reguladora somado a um componente individual 𝜂 conforme apresentado na equação 

(5.7). No cálculo do reajuste do limite de receita, um fator 1-X é multiplicado pelo limite 

de receita do ano anterior.  

 

𝑋 = 𝜋 + 𝜂 𝑚𝑖𝑛 (
1 − 𝐸0

1 − 𝐸𝑚𝑖𝑛
, 1) 

 

O fator 𝜋 era definido previamente pela reguladora e, no ano de 1997, seu valor foi 

fixado em 1,5%. O componente 𝜂  é um fator de recuperação de eficiência anual 

também definido pela reguladora e seu valor foi fixado em 3,5% no ano de 1997, isso 

quer dizer que o limite máximo de recuperação para uma empresa eficiente é de 3,5% 

ao ano. 𝐸0 representa a eficiência da distribuidora obtida através da metodologia DEA 

e 𝐸𝑚𝑖𝑛 é uma eficiência de contenção também definida pela reguladora para moderar 

a recuperação requerida para empresas pouco eficientes e seu valor no ano de 1999 

foi definido como 0,7 (AGRELL et al., 2000; JASMAB & POLLIT, 2001). 

 

Aplicando os valores obtidos da modelagem proposta das eficiências neste estudo 

sobre as distribuidoras brasileiras na metodologia utilizada pela Noruega, observou-

se que a eficiência de contenção 𝐸𝑚𝑖𝑛 definida pela reguladora norueguesa possui um 

valor elevado para aplicação nas distribuidoras brasileiras. Das 52 distribuidoras 

(5.7) 
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analisadas, 30 obtiveram o limite máximo de 5% no Fator X. Isso deve-se ao fato de 

que a média das eficiências obtidas nesse estudo é de 66,58%. Sendo assim, 

redefiniu-se essa eficiência de contenção 𝐸𝑚𝑖𝑛 para 0,6 com o objetivo de adaptar-se 

à realidade brasileira. Os resultados obtidos são apresentados na Tabela 7.  

 

Assim como no Modelo Proposto 1, foram analisadas apenas as distribuidoras que já 

passaram pela Quarta Revisão Tarifária para que houvesse uma base de comparação 

com a metodologia atual da ANEEL. 

 

Tabela 7 - Fator X pelo Modelo Proposto 2. 

Fator X 

Distribuidoras Modelo Proposto 2 
ANEEL - 

Componente T 
∆ 

BANDEIRANTE 2,92% -0,03% 2,95% 

CAIUA 4,58% 0,02% 4,56% 

CEB 5,00% -1,21% 6,21% 

CEEE 5,00% -1,47% 6,47% 

CELESC 5,00% -1,27% 6,27% 

CELPA 5,00% 0,21% 4,79% 

CFLO 5,00% 1,38% 3,62% 

CNEE 4,97% 1,35% 3,62% 

COCEL 5,00% 1,19% 3,81% 

COELCE 1,50% 0,44% 1,06% 

COPEL 5,00% -1,99% 6,99% 

CPFL JAGUARI 1,50% 0,73% 0,77% 

CPFL LESTE PAULISTA 4,24% 2,70% 1,54% 

CPFL MOCOCA 3,74% 2,43% 1,31% 

CPFL PIRATININGA 1,50% -0,01% 1,51% 

CPFL SANTA CRUZ 4,44% 2,57% 1,87% 

CPFL SUL PAULISTA 3,17% 1,26% 1,91% 

DMED 5,00% 0,21% 4,79% 

EBO 1,84% 0,23% 1,61% 

EDEVP 5,00% 0,94% 4,06% 

EEB 5,00% 1,45% 3,55% 

ELEKTRO 3,38% 1,38% 2,00% 

ELETROPAULO 2,32% -2,37% 4,69% 

ELFSM 5,00% 1,14% 3,86% 

EMG 5,00% -0,22% 5,22% 

ENF 5,00% 0,00% 5,00% 

ESCELSA 4,33% 0,00% 4,33% 

ETO 5,00% -0,49% 5,49% 

IENERGIA 5,00% 3,26% 1,74% 

LIGHT 2,87% -0,96% 3,83% 

 

Observa-se que os resultados obtidos não apresentam diferenças acima de 7% sobre 

a metodologia atual. Isso ocorre graças a delimitação de um valor para a eficiência 

requerida.  
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5.3.3 ANÁLISE DOS MODELOS PROPOSTOS 

 

A Tabela 8 apresenta uma comparação entre os dois modelos propostos.  

 
Tabela 8 - Comparação entre os modelos propostos. 

Fator X 

Distribuidoras Modelo Proposto 1 Modelo Proposto 2 ∆ 

BANDEIRANTE 4,78% 2,92% 1,86% 

CAIUA 8,85% 4,58% 4,26% 

CEB 5,20% 5,00% 0,20% 

CEEE 3,93% 5,00% -1,07% 

CELESC 6,27% 5,00% 1,27% 

CELPA 8,13% 5,00% 3,13% 

CFLO 13,31% 5,00% 8,31% 

CNEE 11,29% 4,97% 6,33% 

COCEL 14,02% 5,00% 9,02% 

COELCE 0,24% 1,50% -1,26% 

COPEL 4,70% 5,00% -0,30% 

CPFL JAGUARI 8,06% 1,50% 6,56% 

CPFL LESTE PAULISTA 11,35% 4,24% 7,11% 

CPFL MOCOCA 10,65% 3,74% 6,91% 

CPFL PIRATININGA 4,21% 1,50% 2,71% 

CPFL SANTA CRUZ 12,85% 4,44% 8,40% 

CPFL SUL PAULISTA 8,45% 3,17% 5,28% 

DMED 6,16% 5,00% 1,16% 

EBO 9,68% 1,84% 7,83% 

EDEVP 11,76% 5,00% 6,76% 

EEB 11,27% 5,00% 6,27% 

ELEKTRO 7,60% 3,38% 4,22% 

ELETROPAULO 1,60% 2,32% -0,72% 

ELFSM 12,42% 5,00% 7,42% 

EMG 10,68% 5,00% 5,68% 

ENF 7,43% 5,00% 2,43% 

ESCELSA 6,34% 4,33% 2,01% 

ETO 16,66% 5,00% 11,66% 

IENERGIA 18,22% 5,00% 13,22% 

LIGHT 2,48% 2,87% -0,39% 

 

Os valores de Fator X obtidos pelo modelo 1 são significativamente maiores que os 

do modelo 2. Isso deve-se à delimitação de um valor para a eficiência requerida.  

 

Apesar de ser uma adaptação do modelo em vigor da ANEEL, o modelo 1 apresenta 

valores pouco usuais devido a seus altos valores. A comparação entre o custo 

operacional do ano da revisão e a meta dos custos operacionais mostra que a maioria 
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das distribuidoras está muito longe de atingir total eficiência operacional e que apenas 

um período de Revisão Tarifária para o repasse desses ganhos é um período curto.  

 

O modelo 2 apresenta uma coerência maior com as médias de Fator X aplicadas ao 

redor do mundo. A redução da eficiência de contenção para a realidade do setor 

elétrico brasileiro mostrou-se uma boa solução uma vez que a média das eficiências 

das distribuidoras do país não se encaixavam na contenção definida pela reguladora 

norueguesa.  

 

Ambos os modelos mostraram-se eficientes em corrigir as deficiências do modelo 

atual e limitaram-se ao uso dos resultados de eficiência obtidos pela metodologia DEA 

para o cálculo do Fator X, sem o uso de modelos  estatísticos que interferem na 

credibilidade dos números.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O setor elétrico brasileiro, assim como diversos setores de utilities ao redor do mundo, 

está dividido em áreas de concessão que são gerenciadas por agentes únicos. A 

regulação por incentivos apresenta-se como uma solução para simular a 

competitividade entre as empresas e estimulá-las a reduzirem custos e aumentarem 

sua produtividade.  

 

O controle dos preços das tarifas é responsabilidade da agência reguladora. Dado o 

mercado no qual o setor está inserido, a agência deve impedir que as concessionárias 

imponham aos clientes preços abusivos e, simultaneamente, garantir que elas estejam 

recebendo uma remuneração adequada. 

 

Na Revisão Tarifária é definido um Fator X, um índice que busca estimar os ganhos 

de produtividade do setor de distribuição e funciona como reajuste da Parcela B 

durante os Reajustes Tarifários realizados anualmente. O Fator X tem como objetivo 

garantir o equilíbrio entre receitas e despesas eficientes por meio do repasse dos 

ganhos de produtividade aos clientes. O método de determinação desse fator varia 

entre as agências reguladoras e os procedimentos utilizados para transformar os 

níveis de eficiência em tarifas e no Fator X são um reflexo dos objetivos dos 

reguladores.  

 

A metodologia atual de regulação tarifária em vigor pela ANEEL é amplamente 

discutida na literatura. Seu processo de utilização da metodologia DEA é bastante 

questionado devido à escolha de seus outputs negativos, além de sua aplicação no 

conjunto de distribuidoras com características fortemente divergentes, o que fere a 

premissa básica de homogeneidade de DEA.  

 

O processo de transformação dos níveis de eficiência no Fator X pela metodologia da 

ANEEL também sofre críticas constantes na literatura. A utilização do bootstrap 

associado ao DEA para a definição de intervalos de confiança não se apresenta como 

um modelo determinístico. 
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A partir dos questionamentos levantados, o presente estudo propôs uma nova 

metodologia para o cálculo da eficiência das distribuidoras de energia elétrica 

brasileira após a aplicação de uma técnica de homogeneização das mesmas. Foram 

então propostos dois modelos de cálculo para o Fator X. O primeiro modelo foi uma 

adaptação do modelo atual em vigor pela ANEEL para que se extinguisse o uso do 

modelo bootstrap devido aos erros acumulativos gerados por ele. O segundo modelo 

foi uma adaptação do modelo utilizado pela Noruega no final da década de 90 – e que 

se mantinha em uso até poucos anos atrás – que delimita a eficiência requerida, 

moderando esse fator para que as empresas pouco eficientes não sejam tão 

impactadas.    

 

Para estudos posteriores sugere-se: 

 

• Desenvolvimento de nova forma para clusterização das distribuidoras por 

tamanho; 

• Nova proposta para o valor da eficiência de contenção para o Modelo Proposto 

2;  

• Inserção de um fator de qualidade q semelhante ao modelo utilizado na 

regulação de água da Inglaterra. 
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