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RELATÓRIO ANUAL ABDIB         OS CAMINHOS DA INFRAESTRUTURA EM 2018

energia elétrica

Uma discussão vem sendo travada 
entre executivos de concessionárias 
de transmissão de energia, liderados 
por entidades como a Abdib, e dire-
tores da Agência Nacional de Ener-
gia Elétrica (Aneel) desde 2012 com 
resultados desanimadores para o se-
tor empresarial. O assunto é técnico: 
regras para a qualidade dos serviços, 
a operação dos sistemas, a disponi-
bilidade dos equipamentos e a apli-
cação de penalidades.

Em 2014, a Aneel decidiu alterar as re-
gras vigentes desde 2006. Desde en-
tão, já foram realizadas duas audiên-
cias públicas e sancionadas duas no-
vas resoluções com mais de 50 artigos 
no total. Houve inúmeras reuniões 
para tentar convencer o regulador do 
impacto negativo que as mudanças 
trazem à gestão das concessões de 
transmissão de energia. Em vão.

No dia 19 de setembro de 2017, entrou 
em vigor a Resolução 782/2017, com 
objetivo de aperfeiçoar a Resolução 
729/2016, que já tinha tido o objetivo 

Agentes de transmissão de energia ainda não conseguiram convencer a Aneel a aplicar uma 
fiscalização proporcional a índices de desempenho. Mas não desistiram

regulação baseada no mérito

de melhorar as regras da Resolução 
270/2006. Houve avanços, mas outros 
pontos da resolução podem ainda ser 
aperfeiçoados, na ótica das empresas. 
No fim de 2017, após uma maratona 
de reuniões, os empresários solicitaram 
para a agência reguladora a abertura de 
uma nova audiência pública, já no início 
de 2018, para rediscutir publicamente o 
tema de novo. É mais um esforço para 
evitar prejuízos iminentes.

Nas novas normas, a Aneel descreveu 
os procedimentos que devem ser se-
guidos quando é necessário fazer ma-
nutenção (momentos em que as linhas 
de transmissão ficam indisponíveis), a 
fórmula para calcular o quanto será des-
contado na receita anual das concessio-
nárias por esta indisponibilidade (já que 
a empresa tem uma receita anual para 
manter o sistema disponível) e em quais 
situações haverá penalidades.

As empresas, reunidas no Comitê de 
Transmissão de Energia da Abdib, 
criaram uma verdadeira força-tarefa 
para entender o impacto das novas 

regras propostas em audiências pú-
blicas, coletar dados, realizar simula-
ções de custos adicionais, avaliar ar-
gumentos para demonstrar medidas 
exageradas e produzir explicações 
claras para o regulador, trabalho este 
que foi frustrado com a publicação da 
Resolução 782/2017.

Além de tentar evitar exageros da regu-
lação, a produção de conhecimento em 
torno das regras de fiscalização dos ati-
vos levaram os empresários e a Abdib a 
sugerir um novo modelo – de regulação 
por mérito – para permitir que o regu-
lador possa ser rigoroso na fiscalização 
com mais foco nos ativos que apresen-
tam mais problemas. Isso evitaria proce-
dimentos, ônus e custos desnecessários 
a concessionárias que prestam, histori-
camente, um bom serviço.

Em uma análise da operação de sis-
temas de transmissão de algumas 
concessionárias, a Abdib detectou 
que 75% dos equipamentos e linhas 
de transmissão registraram índices 
de disponibilidade acima de 99,9% 
do tempo entre 2008 e 2014. No en-
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tanto, as penalidades – no jargão téc-
nico, a expressão utilizada é “parcela 
variável” – subiu de 0,5% para 2,0% 
da receita anual permitida.

Dessa forma, concessionárias cujos 
ativos demonstram elevados níveis 
de disponibilidade – ou quaisquer 
indicador que ateste a qualidade do 
serviço – estariam desobrigadas de 

Empresários produziram avaliações, 
simulações e propostas para 
resoluções sobre o setor de 
transmissão de energia

À esquerda: Edson Carneiro  
(em memória) e José Maria Garcia 
(Abdib) coordenam reuniões sobre 

energia elétrica na Abdib.

 À direita: Frederico Perez (Cemig) 
em debates setoriais na Abdib

cumprir anualmente os burocráti-
cos procedimentos instituídos pela 
agência reguladora. Essa obrigação 
voltaria a existir em caso de piora nos 
indicadores.
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