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CONTRIBUIÇÃO PARA A CONSULTA PÚBLICA Nº: 011/2013 

 

Descrição: Obter subsídios para os aprimoramentos das metodologias de 

revisão tarifária que ocorrerão a partir de 2015. 

 

A Nota Técnica 452 (NT 452) faz a discussão conceitual a respeito da 

metodologia da revisão tarifária. Após apresentar as vantagens na adoção do 

modelo de incentivos, especialmente na superação da assimetria de 

informações entre o regulador e as concessionárias, a referida nota deixa claro, 

no parágrafo 41, a importância em conciliar o interesse empresarial (lucro) e o 

do consumidor final (modicidade). Ressalta então que o seu foco de ação é 

nesses em dois atores: empresa e consumidor. 

Para evitar que o incentivo à eficiência se traduza em degradação do serviço, é 

lembrado no parágrafo 64 que a regulação técnica visa impedir essa situação. 

Assim, a qualidade do serviço estaria assegurada na medida em que a 

empresa sofre penalização financeira caso os indicadores de qualidade (DEC e 

FEC) fiquem distantes dos parâmetros definidos no momento da revisão. Em 

outras palavras, seria o mesmo que impedir que a busca da eficiência ocorra a 

qualquer custo, do ponto de vista técnico. 

Considerando que a tarifa atribuída a concessionária é dividida em duas 

parcelas, não gerenciável (A) e gerencial (B), o foco da discussão metodológica 

está concentrada na Parcela B, pois é onde os incentivos à eficiência são 

buscados. Nessa parcela o custo operacional representa 60%, sendo que as 

despesas com pessoal (próprio e terceiros) podem representar 80% deste, 

conforme o parágrafo 150. Portanto, nesse item concentra-se o maior foco do 

regulador e também das empresas na busca pela eficiência. 

A NT 452 também expressa em seu parágrafo 153 que o ideal seria considerar 

no cálculo tarifário apenas os custos operacionais eficientes, sendo estes 

definidos como os menores possíveis, considerando o padrão de qualidade e 

alguns fatores ambientais de cada área de concessão. Ocorre que o padrão de 

qualidade é um indicador exclusivamente técnico (DEC e FEC), portanto, a 

eficiência de fato se resume àquelas empresas que tem custos operacionais 

menores, dito de outra forma: as que gastam menos, principalmente com a 

força de trabalho. 

Diante disto, o efeito colateral da regulação tem sido uma invasão absoluta na 

relação de trabalho, afetando em muito as condições de trabalho, notadamente 



os indicadores de saúde e segurança no setor. Presume-se, nesse caso, que 

ao não se adotar nenhum critério de qualidade e tampouco considerar como 

fator ambiental as condições de segurança com que o trabalho vem sendo 

realizado pelas concessionárias, a redução de custos nessa área tem sido 

considerada pelo regulador como ganhos de “eficiência” por parte das 

empresas. 

Não por acaso que um simples levantamento em sites de notícias permite 

verificar inúmeras reportagens sobre a ocorrência de trabalho análogo ao 

escravo, trabalho infantil, termos de ajustamento de conduta com o Ministério 

Público, mortes de cidadãos por conta da demora no atendimento de 

ocorrência em vias públicas e assim por diante. Curioso que parte das 

denúncias ocorre nas empresas consideradas pelo regulador como as mais 

“eficientes”. 

Segundo os dados do Relatório de Estatísticas de Acidentes no Setor Elétrico 

Brasileiro 2011, da Fundação Coge1, entre 2002 e 2011, 139 empregados do 

quadro próprio das empresas do setor elétrico brasileiro, perderam suas vidas 

em acidentes fatais típicos, enquanto que no quadro das contratadas, foram 

609 mortes. No mesmo período, ocorreram 8.940 acidentes típicos com 

afastamento, entre os quais se inclui um elevado número de mutilações. Para 

se ter ideia da especificidade do setor quanto aos requisitos de segurança do 

trabalho, enquanto a taxa de acidentes fatais típicos de todos os trabalhadores 

brasileiros foi calculado em 5,8 por 100.000 trabalhadores em 2011, entre os 

trabalhadores do quadro próprio das empresas do setor elétrico essa taxa 

chegou a 16,7 por 100.000. Nas empresas terceirizadas, a taxa foi ainda muito 

maior, de 44,3 mortes em cada 100.000 trabalhadores, de acordo com o 

referido Relatório.  

Logo, consideramos fundamental que o regulador insira um terceiro ator na 

regulação: os trabalhadores do setor. Desse modo, sugerimos que o conceito 

de eficiência estabelecido no terceiro ciclo seja revisitado. Pois, não é razoável 

que sejam consideradas eficientes empresas onde se observa o crescimento 

do número de acidentes e mortes de trabalhadores. Portanto, além das 

restrições técnicas entendemos que é preciso estabelecer outras restrições 

para que a redução dos custos operacionais não seja buscada a qualquer 

custo (vida de trabalhadores) pelo concessionário.  

O regulador tem feito uma opção por avaliar os resultados finais da regulação e 

não o processo com que os resultados foram obtidos. No parágrafo 208 da NT 

452 fica clara essa opção quando afirma que a regulação está voltada a 

performance das distribuidoras, e não a sua forma de gestão. Discordamos 

dessa avaliação uma vez que não há dúvida de que a gestão sofre profunda 

influência da regulação, especialmente nas questões trabalhistas. 

                                                        
1
 A Fundação Coge, constituída em 1998, é uma entidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos. 

Tem como missão atuar junto as empresas do setor energético, provendo conhecimento e soluções de 

gestão empresarial. Tem entre os seus associados 67 empresas públicas e privadas do setor de energia 

elétrica (funcoge.org.br). 



Não se deseja, obviamente que o regular exerça o papel de “fiscal do trabalho” 

nas empresas. No entanto, é necessário adicionar na metodologia da 

regulação tarifária a qualidade do trabalho verificado nas concessionárias. Não 

é razoável que a Aneel atribua um conceito de eficiente para uma 

concessionária que responda processos por condições degradantes de 

trabalho por outros órgãos de Estado. Portanto, ampliar o conceito de eficiência 

passa a ser fundamental para que ela seja observada de forma mais 

abrangente, para além dos menores custos operacionais. 

Nessa perspectiva, avaliando as condições estabelecidas nos Procedimentos 

de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional - PRODIST, 

especialmente no Módulo 6 – Informações Requeridas e Obrigações, 

verificamos que no item 5.10 já existe a obrigação para que a distribuidora 

realize o acompanhamento e envie a Aneel os indicadores de segurança do 

trabalho das suas instalações. Desse modo percebe-se que há condições para 

que a regulação considere na metodologia um aperfeiçoamento nos 

indicadores de qualidade e de eficiência do setor. 
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ANEXO: Terceirização e Morte no Trabalho: um olhar sobre o setor elétrico 

brasileiro. DIEESE – Estudos e Pesquisas, número 50. Março de 2010.  


