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RESUMO 
OLIVEIRA, Luís Filipe Azevedo de. Benchmarking e Regulação do Setor de Distribuição de 

Energia Elétrica Nacional: Proposta para Avaliação dos Custos Operacionais Eficientes. 2014. 

93 fls. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Engenharia de Produção) – Centro de 

Tecnologia, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal. 

 

No Brasil, o agente regulador do setor de energia elétrica é representado pela Agência Nacional 

de Energia Elétrica. A revisão das tarifas tem sido uma das suas principais atribuições, ao 

estabelecer uma prática tarifária em um nível compatível com a cobertura dos custos 

operacionais eficientes e a remuneração adequada dos investimentos realizados pelas 

distribuidoras. As mudanças nos procedimentos adotados pelo agente regulador para 

redefinição dos custos eficientes, bem como os diversos estudos encontrados na literatura sobre 

os procedimentos utilizados na regulação desse segmento denotam o desafio enfrentado sobre 

qual a melhor estratégia metodológica a ser empregada. Nesse contexto, esta pesquisa tem como 

objetivo propor um modelo para avaliação de benchmarking, aplicado ao sistema de regulação 

nacional no estabelecimento dos custos operacionais eficientes das concessionárias de 

distribuição de energia elétrica.  O modelo é formulado para promover o desenvolvimento do 

mercado de energia elétrica, associado com políticas governamentais e em benefício da 

sociedade. Para conduzir esta pesquisa, adota-se uma integração do modelo de Análise 

Envoltória de Dados (DEA) com a Análise de Fronteira Estocástica (SFA), em um 

procedimento que estabelece três estágios para corrigir a eficiência em termos dos efeitos 

exógenos: (i) avaliação por meio de DEA para mensurar as folgas nos custos operacionais das 

distribuidoras, em que as variáveis exógenas são omitidas; (ii)  as folgas calculadas no primeiro 

estágio são regredidas sobre um conjunto de variáveis ambientais, por meio de SFA e os custos 

operacionais são corrigidos para contabilizar o impacto dos efeitos ambientais e o ruído 

estatístico; e, (iii) reavaliação do desempenho das concessionárias de distribuição de energia 

elétrica, respaldado pelo uso de DEA. A partir dessa metodologia foi possível obter- uma 

avaliação do desempenho exclusivamente expresso em termos de eficiência de gestão, nos quais 

são controlados pelos efeitos do meio ambiente operacional e do ruído estatístico. A 

metodologia em três estágios alcançou o principal objetivo, ao nivelar os custos das 

concessionárias em termos do efeito exógeno e aleatório, tornando o desempenho das 

concessionárias mais homogêneos. 

Palavras Chaves: Distribuição de Energia Elétrica, Custos Operacionais Eficientes, 

Benchmarking, Análise Envoltória de Dados (DEA), Análise de Fronteira Estocástica (SFA).  
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ABSTRACT 
 

OLIVEIRA, Luís Filipe Azevedo de. Benchmarking and Regulation of the National Electric 

Power Distribution Sector: Proposal for Evaluation of Efficient Operating Costs. 2014. 93 fls. 

Master's Thesis (Master of Science in Manufacturing Engineering) – Centro de Tecnologia, 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal. 

 

In Brazil, the National Agency of Electric Energy (ANEEL) represents the energy regulator. 

The rates review have been one of its main tasks, which establish a pricing practice at a level 

to cover the efficient operating costs and also the appropriate return of the distributors 

investments. The changes in the procedures to redefine the efficient costs and the several studies 

on the methodologies employed to regulate this segment denote the challenge faced by 

regulators about the best methodological strategy to be employed. In this context, this research 

aims to propose a benchmarking evaluation applied to the national regulation system in the 

establishment of efficient operating costs of electricity distribution utilities. The model is 

formulated to promote the electricity market development, partnering with government policies 

ant to society benefit. To conduct this research, an integration of Data Envelopment Analysis 

(DEA) with the Stochastic Frontier Analysis (SFA) is adopted in a three stages procedure to 

correct the efficiency in terms of environmental effects: (i) evaluation by means of DEA to 

measure operating costs slacks of the utilities, in which environmental variables are omitted; 

(ii) The slacks calculated in the first stage are regressed on a set of environmental variables by 

means of SFA and operating costs are adjusted to account the environmental impact and 

statistical noise effects; and, (iii) reassess the performance of the electric power distribution 

utilities by means of DEA.  Based on this methodology it is possible to obtain a performance 

evaluation exclusively expressed in terms of management efficiency, in which the operating 

environment and statistical noise effects are controlled. 

Keywords: Electric Power Distribution, Efficient operating costs, Benchmarking, Data 

Envelopment Analysis (DEA), Stochastic Frontier Analysis (SFA). 
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Capítulo 1: Introdução 

1.1. Apresentação 

O processo de reestruturação e liberalização das indústrias de infraestrutura 

nacional, com o fim de monopólios regulados, abertura ao capital privado e introdução da 

concorrência, influenciou profundamente o setor de energia elétrica. Iniciado na década de 

1990, a reforma do setor elétrico brasileiro teve como principal resultado a desverticalização 

das empresas de energia elétrica, desencadeando na segmentação e privatização do setor, 

dividindo-o em geração, transmissão e distribuição, alterando sua estrutura, ambiente 

operacional e governança. 

A geração é o segmento da indústria de eletricidade responsável por produzir 

energia elétrica e injetá-la nos sistemas de transporte – os segmentos de transmissão e 

distribuição – para que chegue aos consumidores. No entanto, a transmissão e a distribuição de 

energia elétrica constituem monopólios naturais, pois sua estrutura física necessária torna 

economicamente inviável a competição entre mais de um agente em uma mesma área de 

concessão. As condições normais de concorrência não são garantidas e a demanda por energia 

elétrica não varia em relação as sucessivas flutuações da tarifa no curso de um dia, isto é, a 

demanda caracteriza-se como inelástica às variações no preço. 

Torna-se, portanto, imprescindível a presença de um órgão regulador, responsável 

por proporcionar condições favoráveis para o funcionamento do mercado, coibindo o 

comportamento monopolista, zelando pela qualidade de seu fornecimento, estimulando a 

eficiência e progresso técnico por parte das firmas.  

No Brasil, o agente regulador do setor de energia elétrica é representado pela 

Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL. Diferentemente do segmento de geração, a 

transmissão e a distribuição de energia tem seus preços regulados pela ANEEL. Os preços 

praticados são estabelecidos nos contratos de concessão, sofrendo sucessivas revisões e 

reajustes tarifários periódicos, operacionalizados pelo órgão regulador. 

No intuito de estabelecer o equilíbrio econômico-financeiro da concessão, a 

ANEEL adota um procedimento periódico de reposicionamento tarifário, que ocorrem a cada 

quatro ou cinco anos, dependendo do contrato de concessão das empresas distribuidoras. As 

tarifas são posicionadas de modo a garantir o fornecimento de energia e assegurar aos 

prestadores de serviços ganhos suficientes para cobrir os custos operacionais eficientes, 
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remunerar os investimentos realizados para expansão da capacidade do sistema, bem como 

garantir os padrões de qualidade de fornecimento. 

1.2. Questão e Objetivos de Pesquisa 

A revisão das tarifas tem sido uma das suas principais atribuições, ao estabelecer 

uma prática tarifária em um nível compatível com a cobertura dos custos operacionais eficientes 

e com a remuneração adequada dos investimentos realizados pelas distribuidoras, e segue os 

seguintes princípios: (i) corrigir as imperfeições do mercado; (ii) incentivar a eficiência; (iii) 

garantir a qualidade adequada dos serviços prestados; e, (iv) manter o equilíbrio econômico-

financeiro da concessão. 

Tal tipo de avaliação em um sistema de regulação estimula o aumento da eficiência, 

atendendo a necessidade principal da regulação em termos de tornar o setor orientado ao 

mercado. Deve-se ressaltar que diferentes abordagens têm sido discutidas e cada metodologia 

tem suas vantagens e desvantagens, sendo a escolha de uma abordagem uma questão 

controversa, em que cada Estado utiliza uma perspectiva com base no seu ambiente, suas 

habilidades e experiências. As mudanças nos procedimentos adotados para definição de custos 

eficientes e os diversos estudos encontrados na literatura (JAMASB; POLLITT, 2001; 

JAMASB et al, 2003; HANEY; POLLIT, 2009) sobre formas de regulação para este setor 

mostram o desafio enfrentado pelos reguladores sobre qual a melhor estratégia metodológica 

nesses casos. 

Ampliando esse contexto, Pinho Matos et al (2012) e Nascimento (2013) discutem 

as inconsistências metodológicas e as implicações decorrentes da abordagem definida pela 

agência reguladora brasileira para reavaliação tarifária. Discute-se as especificações definidas 

para os modelos paramétrico e não-paramétrico na avaliação de desempenho realizada por 

Pinho Matos et al (2012). Para atenuar os problemas tarifários, Nascimento (2013) propõe uma 

metodologia para identificar o impacto dos fatores exógenos no desempenho das 

concessionárias, com uma avaliação em dois estágios, muito embora não incorpore os efeitos 

das variáveis ambientais no cálculo direto da eficiência.   

Baseando-se na necessidade de se mensurar os custos operacionais eficientes de 

maneira adequada, por meio da realização de benchmarking de seu desempenho ao nível 

industrial, esta pesquisa está balizada pela seguinte questão: Como incorporar os fatores 

ambientais em uma avaliação benchmarking aplicada ao setor de distribuição de energia 

elétrica, sob a perspectiva da ANEEL? 
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Esta pesquisa tem como objetivo propor um modelo para avaliação de 

benchmarking, aplicado ao sistema de regulação por comparação brasileiro, para 

estabelecimento dos custos operacionais eficientes das concessionárias de distribuição de 

energia elétrica. O modelo será desenvolvido no intuito de promover o desenvolvimento do 

mercado de energia elétrica, associado com políticas governamentais e em benefício da 

sociedade. Os fatores ambientais que influenciam as estruturas de custo das concessionárias 

brasileiras, tais como as condições demográficas, geográficas, econômicas e a estrutura 

tecnológica das concessionárias, são levados em consideração, tendo como propósito a 

identificação dos escores de eficiência das distribuidoras de energia elétrica de maneira mais 

adequada. 

Para alcançar tal propósito, os objetivos específicos incluem: 

 Identificar os indicadores recorrentes na literatura para avaliar a conversão eficiente 

dos recursos produtivos em saídas do processo da prestação de serviço de uma 

distribuidora de energia elétrica; 

 Identificar os fatores do ambiente operacional e as condições externas que podem 

influenciar o desempenho operacional e os custos eficientes de uma distribuidora 

de energia elétrica; e, 

 Combinar as variáveis gerenciáveis aos fatores exógenos em um modelo de 

avaliação de performance para mensuração dos custos operacionais eficientes, sob 

a perspectiva dos investidores, dos consumidores e do governo. 

1.3. Justificativa 

A eletricidade constitui um insumo para os mais variados setores da economia, 

sendo fundamental para o desenvolvimento econômico e social das nações. Para que o setor 

energético seja um meio para alavancar os avanços da sociedade, as ações dos investidores e o 

desenvolvimento tecnológico devem ser direcionadas a atingir maiores níveis de qualidade e 

eficiência, bem como aumentar o acesso da sociedade às fontes mais eficientes de energia. 

A experiência internacional demonstra que o processo de tarifação da indústria de 

eletricidade é uma tarefa complexa no âmbito da regulação. Deve estabelecer critérios que 

permitam a introdução da concorrência entre as concessionárias a partir de um regime tarifário 

que estimule o aumento da eficiência econômica, pelo qual se garante a expansão do setor por 

meio de investimentos privados. O avanço e o desenvolvimento do setor energético, contudo, 
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só serão alcançados a partir uma política tarifária para conciliar os interesses dos consumidores, 

dos investidores e do governo. 

O mecanismo de regulação deve ser capaz de estimular a redução de custos e 

garanta a rentabilidade dos investidores, bem como permita aos consumidores apropriar-se de 

parte dos ganhos de produtividade existentes. Caso os custos considerados na determinação da 

tarifa forem superdimensionados, os consumidores pagarão uma tarifa injustamente alta e, por 

outro lado, se os custos forem subdimensionados, os investimentos feitos pelas empresas não 

serão adequadamente remunerados, comprometendo a qualidade e a sustentabilidade dos 

serviços. 

Esta pesquisa se justifica, portanto, diante da necessidade de um instrumento que 

gere incentivos para o contínuo aumento em investimentos, produtividade, eficiência, qualidade 

e universalização dos serviços prestados, em benefício da sociedade e da economia do país. A 

correta identificação do desempenho das concessionárias é relevante para que os incentivos 

sejam compatíveis e as melhorias conquistadas pelo aumento da eficiência sejam repassadas ao 

consumidor final pela redução das tarifas atualmente praticadas. 

1.4. Estrutura e Apresentação do Trabalho 

O presente trabalho será estruturado em quatro capítulos (Figura 1), incluindo esta 

introdução apresentada no capítulo 1, em que se apresentou o tema e o problema de pesquisa, 

delimitou-se os objetivos e esclarece a estrutura do trabalho. 

O capítulo 2 exprime os conceitos referente a avaliação de eficiência e apresenta os 

modelos matemáticos para avaliação de eficiência e de benchmarking por meio de DEA. Por 

sua vez, o capítulo 3 apresenta a contextualização atual do setor de distribuição de energia 

elétrica no Brasil, no que tange sua composição e sua regulação, bem como o procedimento de 

revisão tarifária. O capítulo 4 identifica na literatura os trabalhos que utilizam DEA para avaliar 

o setor de distribuição de energia elétrica em que se tem a presença de um regulador de mercado. 

Fundamentando-se nos conceitos expostos nos capítulos anteriores e delimitado ao 

objetivo desta pesquisa, o capítulo 5 apresenta uma proposta para avaliação dos custos 

operacionais eficientes do setor de distribuição de energia elétrica nacional sob a perspectiva 

de harmonizar os interesses dos agentes envolvidos nesse segmento, fundamentando-se na 

necessidade de incorporar os efeitos do ambiente operacional na avaliação do desempenho. 
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A última etapa da pesquisa trata da validação do modelo teórico proposto. O 

constructo elaborado é aplicado a um conjunto de concessionárias de distribuição de energia no 

capítulo 6, a fim de testar o efeito do ambiente no cálculo dos custos operacionais eficientes 

desse setor. As considerações finais são comentadas no capítulo 7, em que são abordadas as 

conclusões obtidas, bem como as limitações e os trabalhos futuros. 

 
Figura 1: Estrutura de apresentação do trabalho 
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Capítulo 2: Avaliação de Eficiência 

2.1. Introdução aos Conceitos de Produtividade e Avaliação de Eficiência 

A avaliação de desempenho e as práticas de benchmarking induzem as empresas à 

evolução e melhoria contínua, o que as auxiliam na sobrevivência face ao ambiente competitivo 

de escala global. Zhu (2009) demonstra que, mediante a avaliação de desempenho, é possível: 

i. Elucidar as forças e fraquezas das operações, atividades e processos de uma 

empresa; 

ii. Preparar-se melhor para atender as exigências e necessidades dos clientes; e, 

iii. Identificar oportunidades de melhoria dos processos e operações, além da criação 

de novos produtos, serviços e processos. 

A avaliação dos processos produtivos pode se tornar uma atividade complexa e 

fundamental para melhoria contínua de uma empresa, para que permaneça competitiva. Por 

isso, a identificação e utilização de indicadores de desempenho tornam-se de suma importância, 

com atenção especial à produtividade e eficiência.  

Segundo Coelli et al (1998), a produtividade de uma organização (P) mede quanto 

é produzido dada uma quantidade unitária de input, e pode ser expressa como a razão entre os 

produtos ou saídas (y) geradas e os insumos ou recursos (x) necessários para tal, conforme 

Expressão 1. 

𝑃 = 
𝑦

𝑥
 (1) 

Esse enfoque da produtividade é bem intuitivo, muito embora seja distante do que 

se observa nas organizações, dada a complexidade existente nas operações de um sistema. Dado 

a complexidade atual dos sistemas, dificilmente será utilizado um único recurso, 

transformando-o em um único produto final, isto é, em uma situação normal, espera-se que 

qualquer empresa utilize-se de diversos insumos para desempenhar sua função produção, dando 

como resultado múltiplos outputs. 

Frente à necessidade de um indicador de produtividade absoluta que fosse adequado 

a ambientes complexos, com múltiplos inputs e múltiplos outputs, Knight (1933) propôs que o 

cálculo da produtividade fosse representado como a razão entre um único output virtual sobre 

um único input virtual, conforme a Expressão 2. O input virtual (Iv) pode ser calculado a partir 
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da combinação linear entre os m inputs (xi) necessários e seu respectivo fator de utilidade (vi). 

De modo análogo, o output virtual (Ov) é obtido pela ponderação entre os s outputs (yr) gerados 

e seu respectivo fator de utilidade (ur). 

𝑃 =
∑ 𝑢𝑟 ∙ 𝑦𝑟
𝑠
𝑟=1

∑ 𝑣𝑖 ∙ 𝑥𝑖
𝑚
𝑖=1

=
𝑂𝑣
𝐼𝑣

 (2) 

A produtividade é comumente utilizada para calcular a eficiência produtiva de uma 

organização e os termos produtividade e eficiência são frequentemente entendidos como iguais, 

mas não o são. O conceito de eficiência é relativo, cuja avaliação depende dos resultados 

alcançados por todas as unidades produtivas, traduzindo a relação entre os recursos que 

deveriam ser consumidos e os recursos realmente consumidos. 

Utiliza-se a eficiência (E) para comparar dois ou mais resultados de um mesmo 

indicador, o resultado máximo (Indmax) com os demais obtidos (Ind), comparando o que foi 

produzido, dado os recursos disponíveis, com o que poderia ter sido produzido com os mesmos 

recursos, conforme Expressão 3. 

𝐸 =
𝐼𝑛𝑑

𝐼𝑛𝑑𝑚á𝑥
 (3) 

No caso da especificidade do cálculo da eficiência produtiva, Farrel (1957) define 

como uma medida de quão bem sucedida é a transformação de um input em um output. Então, 

neste caso, é a razão entre o indicador de produtividade atual de uma empresa e a máxima 

produtividade atingida, dado que as empresas operem sob retornos de escala constantes.  

Tradicionalmente, a eficiência produtiva é decomposta em dois componentes: a 

eficiência de escala e a eficiência técnica. A eficiência técnica é o componente da eficiência 

produtiva que resulta quando são isolados os efeitos da eficiência de escala, de modo que a 

ineficiência técnica está associada à habilidade gerencial dos administradores na gestão dos 

processos de transformação dos inputs em outputs. Em outras palavras, a eficiência técnica é a 

capacidade de se obter a máxima quantidade de produtos a partir de um nível dado de recursos; 

ou de se utilizar a mínima quantidade de recursos para se atingir um nível dado de produção 

(LOVELL, 1992; COOPER et al, 2000). 

A eficiência de escala, por sua vez, é o componente da eficiência produtiva 

associado às variações de produtividade decorrentes de mudanças na escala de operação. Assim, 

uma empresa apresenta eficiência de escala em seus processos se for capaz de atingir o máximo 

nível de produtividade a partir do seu quadro atual tecnológico (ZHU, 2009). 
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Cook e Seiford (2009) discutem em seus estudos que a avaliação da eficiência vem 

se mostrando um assunto de grande interesse para as organizações que lutam para melhorar sua 

produtividade. Diante da necessidade de conhecer a eficiência das empresas e compará-las entre 

si, esse assunto ganhou atenção nas discussões internacionais, em busca de métodos 

quantitativo estruturados para avaliação de desempenho e detecção das melhores práticas da 

indústria. Percebe-se, assim, uma convergência em busca de um parâmetro que possibilitasse 

não só fornecer um indicador para o aumento do desempenho das empresas ineficientes, mas 

também apontar quanto essas empresas devem evoluir para alcançar o desempenho das 

empresas benchmark do mercado. 

2.2. Modelos Clássicos de Análise Envoltória de Dados 

Por muito tempo, considerou-se satisfatório avaliar apenas a produtividade média 

de um único input (como produtividade da mão de obra, do capital investido, etc.), sendo 

utilizado esse indicador como base para a medida de eficiência produtiva. Esse tipo de medida 

não é suficiente para uma boa avaliação de desempenho, já que ignora os demais recursos de 

uma empresa. Assim, era necessário combinar as dimensões de múltiplos inputs e outputs em 

uma medida de eficiência satisfatória.  

Farrel (1957) propôs uma nova abordagem de análise da atividade que poderia lidar 

melhor com este tipo de problema e ainda aplicável a qualquer organização produtiva. O autor 

se baseou nos trabalhos de Debreu (1951) e Koopmans (1951) para definir a medição da 

eficiência de uma firma que utilizasse múltiplos inputs, além de evitar problemas com 

indexação de uma forma funcional que atribuísse os pesos de utilidade das variáveis. Contudo, 

seu modelo restringia-se a exemplos com um único output, o que representava um avanço, mas 

continuava sendo insuficiente. 

Baseando-se no modelo de Farrel (1957), Charnes et al (1978) demonstraram como 

modificar uma medida de eficiência fracionária não-linear em um problema de programação 

linear. Como resultado, pode-se avaliar a eficiência de unidades produtivas ou DMUs1 que 

utilizam múltiplos inputs e múltiplos outputs, sem a necessidade de se estabelecer previamente 

a função da fronteira produtiva das empresas analisadas. 

                                                           
1 Sigla DMU refere-se a Decision Making Unit, que, em tradução livre, significa “unidade tomadora de decisão”. 

O uso desse termo foi introduzido por Charnes et al (1978), para generalizar qualquer conjunto de unidades 

produtivas que seja analisado com DEA. 
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A partir disso, a representação matemática de avaliação dos sistemas foi intitulado 

por Análise Envoltória de Dados (DEA, do inglês Data Envelopment Analysis), sendo baseada 

em programação linear para estimar a fronteira de possibilidades de produção ou fronteira 

eficiente. Portanto, é uma técnica não paramétrica, pois não submete as condições 

parametrizadas das análises estatísticas e econométricas.  

Os modelos clássicos DEA – desenvolvidos por Charnes et al (1978) e Banker et 

al (1984) dividem as DMUs em dois conjuntos: i) as que são eficientes e definem a fronteira de 

Pareto; e, ii) as ineficientes, localizadas abaixo da fronteira (Figura 2). Adler et al (2002) 

explicam que a fronteira de Pareto ou fronteira eficiente é composta pelas unidades eficientes, 

as quais formam o limite da envoltória no espaço input–output, e as DMUs abaixo desse limite 

são caracterizadas como as unidades ineficientes. Portanto, a fronteira é considerada um 

indicativo de eficiência relativa, que deve ser alcançada por pelo menos uma DMU. 

 
Figura 2: Disposição das DMUs na fronteira de possibilidades de produção 

 

É possível constatar, então, que a fronteira eficiente representa a fronteira das 

melhores práticas. Pode-se dizer que a eficiência mede o êxito de uma DMU em selecionar o 

conjunto ótimo dos recursos, tal que possa gerar a máxima quantidade de output a partir de um 

montante fixo de inputs; ou dada uma quantidade de outputs a se produzir, utilizar a menor 

quantidade de inputs possível.  

A literatura clássica contempla dois modelos básicos comumente utilizados nas 

aplicações. O primeiro é o CRS (Constant Returns to Scale), introduzido por Charnes et al 

(1978) para mensurar a eficiência produtiva de um grupo similar de DMUs, assume retornos 

constantes de escala, isto é, qualquer variação nos inputs produz variação proporcional nos 

outputs de uma unidade produtiva. O segundo é o VRS (Variable Returns to Scale), 

desenvolvido por Banker et al (1984) para avaliar a eficiência técnica, e incorporam o conceito 

y

x

Eficiente Ineficiente
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de retornos variáveis de escala ao DEA, assumindo que as unidades analisadas podem adotar 

tecnologias com rendimentos de escala: constantes, crescentes e decrescentes. 

Esses modelos permitem dois tipos de orientações: ao input, em que os escores de 

eficiência são obtidos pela máxima redução dos recursos e insumos, dado um nível constante 

de produção; e ao output, que busca a maximização das saídas, em uma quantidade fixa dos 

inputs (COOPER et al, 2006). 

A Expressão 4 identifica o modelo linear por partes utilizado para calcular a 

eficiência produtiva de cada uma das j organizações em análise, orientado a minimização dos 

recursos produtivos.  

Min 𝜃0 − 𝜀 (∑𝑠𝑖
−

𝑚

𝑗=1

+∑𝑠𝑟
+

𝑠

𝑟=1

) 

 

(4) 

Sujeito a:   

 
∑𝑥𝑖𝑗 ∙ 𝜆𝑗 + 𝑠𝑖

− = 𝑥𝑖0

𝑛

𝑗=1

∙ 𝜃0 
i = 1, ..., m; 

 
∑𝑦𝑟𝑗 ∙ 𝜆𝑗 − 𝑠𝑟

+ = 𝑦𝑟0

𝑛

𝑗=1

 r = 1, ..., s; 

 𝜆𝑗 ≥ 0; 𝑠𝑖
− ≥ 0; 𝑠𝑟

+ ≥ 0; 𝜃0 ≥ 0 ∀ 𝑖, 𝑟, 𝑗 
 

Os coeficientes yrj e xij, são, respectivamente, os outputs e os inputs conhecidos das 

j organizações em análise (j = 1, ..., n), valores constantes, obtidos por meio de observações 

passadas, em decisões tomadas quanto aos i inputs (i = 1, ..., m), resultando em um conjunto r 

de outputs (r = 1, ..., s). O escore de eficiência total ou produtiva, orientada ao input, é 

representado por θ0; xi0 e yr0 são as quantidades do i-ésimo input e do r-ésimo output, 

respectivamente, apresentados pela DMU 0 analisada;  si
- e sr

+ são as folgas observadas nos 

inputs e outputs; e λj representa a contribuição da DMU j para projetar 0 na fronteira eficiente. 

O termo não arquimediano, ε > 0, é um elemento positivo, menor que qualquer número real. A 

medida de eficiência θ0 deve ser multiplicada por todos os insumos para colocar a DMU 0 na 

fronteira eficiente, por meio de decréscimos nos valores dos insumos. Assim, o primeiro grupo 

de restrições garante que essa redução em cada um dos insumos não ultrapasse a fronteira 

definida pelas DMUs eficientes. O segundo grupo de restrições garante que a redução dos 

insumos não altere o nível atual dos produtos da DMU 0. 

A Expressão 5 identifica modelo linear por partes utilizado para calcular a eficiência 

produtiva de cada uma das j organizações em análise, orientado a maximização das saídas.  
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Max 𝜂0 − 𝜀 (∑𝑠𝑖
−

𝑚

𝑗=1

+∑𝑠𝑟
+

𝑠

𝑟=1

) 

 

(5) 

Sujeito a:   

 
∑𝑦𝑟𝑗 ∙ 𝜆𝑗 − 𝑠𝑟

+ = 𝑦𝑟0

𝑛

𝑗=1

∙ 𝜂0 
r = 1, ..., s; 

 
∑𝑥𝑖𝑗 ∙ 𝜆𝑗 + 𝑠𝑖

− = 𝑥𝑖0

𝑛

𝑗=1

 
i = 1, ..., m; 

 𝜆𝑗 ≥ 0; 𝑠𝑖
− ≥ 0; 𝑠𝑟

+ ≥ 0; 𝜃0 ≥ 0 ∀ 𝑖, 𝑟, 𝑗 
 

O score η0 representa o inverso da eficiência produtiva da DMU 0 em análise. O 

valor de η0, portanto, será maior ou igual a 1 (um) e deve ser multiplicado por todos os outputs 

para colocar a DMU 0 na fronteira eficiente, por meio de acréscimos nos valores dos outputs. 

Assim, o primeiro grupo de restrições garante que esse aumento em cada uma das saídas não 

ultrapasse a fronteira definida pelas DMUs eficientes. O segundo grupo de restrições garante 

que o aumento dos produtos não altere o nível atual dos insumos da DMU 0 (COOPER et al, 

2011). 

Caso seja adicionada a restrição , denominada por restrição de 

convexidade, então os modelos (4) e (5) passam a considerar retornos de escalas variáveis, e 

tanto θ0 e 1 𝜂0⁄  representarão a eficiência técnica da DMU 0 em análise, pois essa restrição 

garante que as DMUs ineficientes sejam comparadas somente com as DMUs de mesmo 

tamanho ou nível de atividade (COELLI et al., 2005). A razão entre a eficiência técnica e a 

eficiência total é dita eficiência de escala, conforme definido anteriormente. 

Uma DMU é considerada eficiente se θ ou 1/η = 1 e si
+ = si

- = 0 para qualquer i e 

r. A DMU será fracamente eficiente se θ ou 1/η = 1 e si
+ ≠ 0 ou si

- ≠ 0 para algum valor de i e 

r. A DMU 0 em análise será ineficiente se θ ou 1/η < 1. 

Cooper et al (2000) definem que as unidades eficientes identificadas ao resolver os 

problemas (4) ou (5) são definidos como alvos ou benchmarks se o escore de eficiência for 1 e 

todas a restrições tiverem folga zero. Cada unidade ineficiente terá um ou mais alvo como 

referência. Seja A o conjunto constituído por todos os alvos, a, e I o conjunto formado pelas 

demais unidades, tal que P ∪ I = N, em que N representa o conjunto de todas as DMUs em 

Max 𝑧0 − 𝜀  ∑𝑠𝑗
−

𝑚

𝑖=1

+ ∑𝑠𝑟
+

𝑠

𝑟=1

   

Sujeito a: ∑𝑦𝑟𝑗 𝜆𝑗

𝑛

𝑗=1

− 𝑠𝑟
+ = 𝑦𝑟0𝑧0 𝑟 = 1,… , 𝑠 , 

 ∑𝑥𝑖𝑗 𝜆𝑗

𝑛

𝑗=1

+ 𝑠𝑗
− = 𝑥𝑖0 𝑖 = 1,… ,𝑚 , 

 ∑𝜆𝑗

𝑛

𝑗=1

= 1  

 𝜆𝑗 , 𝑠𝑗
−, 𝑠𝑟

+ ≥ 0 ∀ 𝑖, 𝑟, 𝑗 , 

 𝑧0 irrestrito  
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análise. O conjunto de alvos ou benchmarks, Ai, a ser atingido por uma dada unidade, i, é 

definido na Expressão 6. 

Ai = {a ∈ A : λa > 0}, i ∈ I (6) 

 

Cada unidade ineficiente, i, terá pelo menos um peso positivo associado a λa, 

referente a cada um dos seus alvos, a, que são obtidos por meio da solução do modelo DEA em 

(4) ou (5). O peso de λj será zero para as unidades ineficientes que não apresentarem a como 

benchmark.  

Os benchmarks são aquelas DMUs a partir das quais são calculadas as metas das 

DMUs ineficientes, ou seja, são as DMUs que efetivamente participam do cálculo da meta da 

DMU em análise. Vale lembrar que a meta de uma DMU foi definida como sendo uma DMU 

virtual, alcançada por meio da combinação linear dos benchmarks dessa DMU. 

2.3. Abordagem DEA em Três Estágios 

No campo da avaliação de eficiência, a maioria das pesquisas concentra-se em 

estudar o desempenho de produtores, tendo em conta a sua capacidade de gerir os recursos que 

podem controlar, a fim de obter o máximo rendimento possível. Na prática, no entanto, os 

resultados dos processos de produção também dependem dos efeitos de outros tipos de 

variáveis, que estão além do controle dos gestores. Portanto, as unidades produtivas devem ser 

avaliadas ao considerar a influência dessas variáveis  sobre os escores de eficiência (SIMAR; 

WILSON, 2007).  

Percebendo a necessidade em entender como as diferenças de eficiência entre as 

unidades produtivas estão relacionadas às características do ambiente operacional externo, 

Cordero et al (2009) descrevem o crescente interesse em estudar como a eficiência pode ser 

corrigido ao se incluir os efeitos de variáveis exógenas. Tais características, externas ao 

ambiente operacional, podem influenciar a capacidade de gestão em converter insumos em 

produtos. 

Em se tratando de DEA, as variáveis exógenas são normalmente incluídas em uma 

segunda fase da pesquisa, a fim de explicar as razões pelas quais as DMUs não conseguem 

alcançar a eficiência plena (LOVELL et al., 1994; HOFF, 2007; SIMAR; WILSON, 2007). No 

entanto, Muñiz (2002) argumenta que a não inclusão de tais variáveis diretamente no cálculo 

do índice de eficiência geraria resultados que não são operacionalmente válidos. 
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A inclusão de varáveis não controláveis no cálculo do escore de eficiência nos 

permite separar dois efeitos básicos: a real eficiência do produtor individual e as circunstâncias 

em que o processo produtivo é realizado. A distinção entre esses efeitos é necessária para 

garantir uma medida rigorosa de eficiência de cada produtor, bem como a sua interpretação 

adequada. A identificação e discriminação desses efeitos serão essenciais, ao se estabelecer 

estratégias para melhorar os resultados das unidades avaliadas (MUÑIZ, 2002). 

Preocupados com essas questões, Fried et al (1999) estabeleceram uma 

metodologia que incorpora os efeitos ambientais na avaliação de desempenho por meio de DEA 

e, posteriormente, a técnica foi aprimorada por Fried et al (2002) e Avkiran e Rowlands (2008), 

ao incorporar também o efeito do ruído estatístico e eliminar o efeito da ineficiência gerencial. 

De uma maneira geral, a técnica estabelece três estágios para corrigir a eficiência em termos 

dos efeitos exógenos: (i) avaliação por meio de DEA inicial para medir as folgas nas entradas 

e saídas das DMUs, em que as variáveis exógenas são omitidas; (ii)  as folgas calculadas no 

primeiro estágio são regredidas sobre um conjunto de variáveis ambientais, por meio de SFA; 

e, (iii) as variáveis de  entrada e saída são ajustadas para contabilizar o impacto dos efeitos 

ambientais e o ruído estatístico, identificados na segunda fase, e DEA é utilizado para 

reavaliação do desempenho. 

O primeiro estágio inicia-se com a especificação da tecnologia de produção, isto é, 

determinar as características do modelo DEA utilizado para estimar a fronteira eficiente, 

usando-se apenas dados quantitativos acerca dos inputs e outputs. A utilização do modelo VRS 

é sugerida por Fried et al (1999) e sua evolução por Fried et al (2002) como o mais adequado, 

independente da orientação, visto que a minimização dos recursos ou a maximização das saídas 

são apropriadas para o modelo. 

A orientação do modelo determinará o termo dependente da regressão no segundo 

estágio: se o modelo for orientado à minimização dos recursos, as folgas dos inputs serão as 

variáveis explicadas no modelo de regressão do segundo estágio; senão, caso o modelo seja 

orientado a maximização das saídas, as folgas dos outputs serão as variáveis explicadas pelas 

variáveis ambientais no segundo estágio. Seguindo o exemplo dado por Fried et al (1999) e 

Fried et al (2002), o modelo VRS orientados aos inputs (conforme descrito pela Expressão 4, 

na seção 2.3, com acréscimo da restrição de convexidade) será utilizado para ilustrar a 

metodologia DEA com abordagem em três estágios.  

O objetivo do segundo estágio é extrair das folgas mensuradas no estágio as 

influências ambientais, ruído estatístico e ineficiência gerencial. Para atingir esse objetivo, 
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Fried et al (2002) e Avkiran e Rowlands (2008) indicam que seja usada a técnica SFA, em que 

é realizada por uma regressão das folgas sobre as variáveis exógenas e um termo de erro 

composto, capaz de identificar e distinguir a ineficiência gerencial e o ruído estatístico atribuído 

aos erros de medição nos dados originais. A função geral das regressões SFA é representada 

pela Expressão 7 para o caso das folgas de entrada. 

𝑠𝑖𝑗
− = 𝑓𝑖(𝑧𝑖𝑗;  𝛽𝑖) + 𝑣𝑖𝑗 + 𝑢𝑖𝑗 i = 1, ..., m;  j = 1, ..., n. (7) 

 

Em que 𝑠𝑖𝑗
− são as folgas dos i inputs, calculadas no primeiro estágio; zij representam 

as variáveis exógenas que explicam as folgas dos inputs; βi são os parâmetros estimados para 

explicar as folgas em função de suas variáveis exógenas. A variável uij é uma estimativa do 

efeito da ineficiência gerencial e segue uma distribuição exponencial ou normal positiva, 

enquanto vij explica o ruído estatístico, que é normalmente distribuído. 

Fried et al (2002) explicam que o impacto das variáveis ambientais são capturados 

pelas “fronteiras determinísticas das possibilidades de folga” (deterministic feasible slack 

frontiers), 𝑓𝑖(𝑧𝑖𝑗;  𝛽𝑖). No entanto, essa relação é influenciada por ruído estatístico, devendo ser 

considerada uma “fronteira estocástica das possibilidades de folgas” (SFSF, sthocastic feasible 

slack frontiers), 𝑓𝑟(𝑧𝑟𝑗;  𝛽𝑟) + 𝑣𝑟𝑗, e, uma vez que 𝑢𝑟𝑗 ≥ 0, a SFSF representa o valor mínimo 

que a folga pode atingir em um ambiente com ruído. Isto é, os efeitos das variáveis ambientais 

e do ruído estatístico já foram controlados na regressão SFSF, então o excesso observado nas 

folgas se deve aos efeitos da ineficiência gerencial. 

O objetivo do ajuste proposto é nivelar o ambiente de atuação antes de repetir a 

análise DEA. Fried et al (2002) e Avkiran e Rowlands (2008) indicam que as DMUs 

beneficiadas por operar em ambientes relativamente mais favoráveis ou por apresentar 

vantagem devido ao ruído estatístico devem ter suas variáveis de inputs ajustados para cima, o 

que gera, por conseguinte, uma redução dos seus escores de eficiência. Os ajustes para cima 

nas variáveis de insumos são preferidos ao método alternativo, nos quais as entradas são 

niveladas para baixo para aquelas unidades que operam em ambientes desfavorecidos ou são 

prejudicadas pelo ruído estatístico, porque alguns inputs podem tornar-se negativos após esse 

tipo de ajuste. 

As estimativas dos parâmetros obtidos a partir de regressões SFA são utilizadas 

para prever as folgas de inputs atribuíveis ao ambiente operacional e ao ruído estatístico. Assim, 

as vaiáveis de entradas, coletadas por dados históricos de cada organização, podem ser 

ajustados pelo impacto do ambiente externo e ruído estatístico por meio da Expressão 8. 
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𝑥𝑖𝑗
𝐴 = 𝑥𝑖𝑗 + [𝑀á𝑥𝑗(𝑧𝑖𝑗 ⋅ �̂�𝑖) − 𝑧𝑖𝑗 ⋅ �̂�𝑖] + [𝑀á𝑥𝑗(𝑣𝑖𝑗) − 𝑣𝑖𝑗] i = 1, ..., m;  j = 1, ..., n. (8) 

 

Em que, 𝑥𝑖𝑗
𝐴  é a quantidade ajustada do input i, da DMU j; xij é o valor observado  

acerca do input i em relação a DMU j. O valor do produto 𝑧𝑖𝑗 ⋅ �̂�𝑖 representa a folga no input 

atribuída ao ambiente operacional, enquanto 𝑣𝑖𝑗 é a estimativa para a folga referente ao ruído 

estatístico.  

O primeiro ajuste na Expressão 10, 𝑀á𝑥𝑗(𝑧𝑖𝑗 ⋅ �̂�𝑖) − 𝑧𝑖𝑗 ⋅ �̂�𝑖], nivela o ambiente 

operacional no tocante as variáveis exógenas, ao posicionar todas as unidades produtivas no 

contexto menos favorável da amostra. O segundo ajuste, [𝑀á𝑥𝑗(𝑣𝑖𝑗) − 𝑣𝑖𝑗], posiciona todas as 

unidades na situação desfavorecida quanto a medição das variáveis. Assim, os insumos obterão 

ajustes para cima quando as DMUs participam de um ambiente favorável e contemplam 

benefícios devido aos ruídos estatísticos.  

O estágio três consiste em repetir o estágio um, substituindo os dados observados 

pelas variáveis ajustadas no segundo estágio. Os resultados no estágio três são uma avaliação 

do desempenho exclusivamente expressa em termos de eficiência de gestão, nos quais são 

controlados os efeitos do meio ambiente operacional e do ruído estatístico. 
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Capítulo 3: O setor de distribuição de energia elétrica e o 

procedimento de revisão tarifária no Brasil 

3.1. Definição e Caracterização do Setor de Energia Elétrica 

O setor de energia elétrica brasileiro foi alvo de grandes mudanças nas últimas 

décadas, passando de um ambiente extremamente centralizado no Estado, para uma governança 

regulatória pela ANEEL. Antes da privatização do setor, no início dos anos 2000, as empresas 

eram verticalizadas e não havia separação dos negócios da cadeia produtiva, isto é, uma mesma 

empresa concentrava as etapas de geração, transmissão e distribuição da energia. Tais 

privatizações no setor de energia foram motivadas por três principais motivos: (i) crise 

financeira da União e dos estados – dificultando o crescimento da oferta de serviço, (ii) 

ineficiência na gestão de empresas de energia, e (iii) regime tarifário baseado no custo de 

serviço e de remuneração garantida (PIRES, 1999).  

A Abradee (ANO) destaca os benefícios das privatizações para o setor, afirmando 

que as empresas conseguiram, a partir da entrada de capital privado, melhorar suas operações 

de consolidarem no mercado. Desde a primeira privatização, datada em julho de 1995, e a 

última, em 2006, o montante arrecadado foi de R$ 25.858,55 milhões (valores não corrigidos) 

Para que a energia seja fornecida aos consumidores são necessários três processos 

principais: a geração, a transmissão e a distribuição de energia. O processo de geração consiste 

na transformação de outras energias, provenientes das usinas hidrelétricas, das termoelétricas, 

eólicas, solares e nucleares, em energia elétrica. Independente da força motriz, as usinas geram 

uma corrente alternada de alta tensão podendo variar entre 88kv e 750kv. 

 Segundo a ANEEL (2014), os empreendimentos em operação têm capacidade 

outorgada de geração de 133,9 MW. Sendo assim, a maior parte da geração é de origem 

hidrelétrica, representando aproximadamente 65% da energia elétrica produzida em âmbito 

nacional e na segunda posição, a energia gerada por processos termoelétricos, representam 28% 

da produção brasileira. O Tabela 1 mostra os demais tipos de geração.  

Após ser gerada, a energia é transportada por meio de cabos aéreos fixados em altas 

torres de metal. O conjunto de cabos e torres é denominado de rede de transmissão de energia 

elétrica. As linhas de transmissão são formadas por três cabos em cada lado da torre e mais um 

denominado cabo guarda (ABRADEE). As linhas de transmissão transportam a energia 
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diretamente aos grandes consumidores – como fábricas, mineradoras, universidades – e as 

empresas distribuidoras. 

 

Tabela 1: Composição do Mercado Gerador de Energia Elétrica 

Tipo Quantidade  %  
Potência 

Outorgada (kW) 

Central Geradora Hidrelétrica 433 0,20% 264.289 

Central Geradora Eólica 108 1,66% 2.229.565 

Pequena Central Hidrelétrica 462 3,46% 4.636.436 

Central Geradora Solar Fotovoltaica 51 0,01% 8.946 

Usina Hidrelétrica 195 64,73% 86.720.625 

Usina Termelétrica 1.782 28,46% 38.124.042 

Usina Termonuclear 2 1,49% 1.990.000 

Total 3.033 100% 133.973.903 

Fonte: Aneel (2014).  

As distribuidoras de energia elétrica são responsáveis, além do processo de 

distribuição em si, por algumas linhas de transmissão de alta tensão (porém de menor tensão 

que as linhas sob responsabilidade das transmissoras) e pelas média e de baixa tensão – as quais 

variam entre, 69 kV e 138 kV; e 2,3 kV e 44 kV; e 110 e 440 V respectivamente (ABRADEE,).  

Depois de percorrer as linhas de transmissão – estejam sob responsabilidade das 

transmissoras ou distribuidoras – a energia elétrica chega a subestações de distribuição, nas 

quais a tensão é abaixada, seguindo posteriormente para transformadores menores, instalados 

nos postes de ruas, para que então aborde às residências, ao comércio, às empresas e indústrias.  

A distribuição de energia é realizada sob regulamentação da ANEEL, que o define 

como o processo que entrega a energia elétrica ao consumidor final. É um conjunto de redes e 

equipamentos operando em sua maioria a tensões inferiores a 130kV (ANEEL, ANO), podendo 

ser classificado como: (1) grande porte – aquelas que possuem mercado faturado de mais de 1 

TWh, e (2) porte pequeno – possuem valor faturado menor que 1TWh.   

Atualmente, o Brasil contempla 64 companhias de fornecimento de energia 

distribuídas geograficamente pelo Brasil. Essas concessionárias são constituídas por 35 de 

grande porte e 28 de pequeno porte. Quanto a origem do capital, as classificações são 

subdivididas em: 47 tem origem de capital privado, enquanto três concessionárias possuem 

capital de origem público municipal; oito, público estadual; e seis, público federal 

(ABRADEE). 
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A coordenação e controle dos processos de geração e a transmissão no Brasil 

contam com o Sistema Interligado Nacional (SIN), responsável por congregar o sistema 

hidrotérmico nacional que utiliza predominantemente usinas hidrelétricas, formado por 

empresas de todas as regiões do país. A região Norte, no entanto, é parcialmente inserida nesse 

sistema, dadas as suas peculiaridades de relevo e vegetação, que exigiriam a construção de 

linhas de transmissão de grande extensão para haver conexão com o SIN. Apenas 1,7% da 

energia requerida pelo país encontra-se fora do SIN e têm origem dos chamados Sistemas 

Isolados. 

Algumas variáveis importantes impactam no abastecimento de energia elétrica ao 

consumidor. A ANEEL destaca: (i) o nível de atividade econômica; (ii) capacidade de geração 

e circulação de renda; e, (iii) densidade demográfica. As regiões do Nordeste, Norte e Centro-

Oeste são as historicamente com pior atendimento. O Nordeste, pelo grande número de 

habitantes com baixo poder aquisitivo; o Centro Oeste, pela baixa densidade demográfica; a 

região Norte, além de apresentar baixa geração de renda e baixa densidade demográfica, deve-

se também pelas particularidades do seu relevo e vegetação. Segundo o IBGE (2012), a região 

brasileira com menor acesso à energia elétrica é a Norte, onde 6,32% dos domicílios 

permanentes não possuem energia (Tabela 2).  

Tabela 2: Composição do Domicílios sem Energia por Região do Brasil 

Federação Total de Domicílios 
Domicílios que não 

possuem energia 

Brasil 57.324.185 1,27% 

Região Norte 3.975.533 6,32% 

Região Nordeste 14.922.901 2,27% 

Região Sudeste 25.199.799 0,26% 

Região Sul 8.891.279 0,36% 

Região Centro-Oeste 4.334.673 0,92% 

Fonte: IBGE (2012) 

Sobre o processo de distribuição, em 2012, eram 41 distribuidoras associadas a 

Abradee, que abrangiam cerca de 70 milhões UC (Unidades Consumidoras), outras 23 

distribuidoras não associadas abordavam cerca de 1,8 milhão de UC, sendo 85% desse montante 

unidades consumidoras residenciais (ABRADEE, 2012).  

As distribuidoras realizam as atividades mediante um Contrato de Concessão 

celebrado com a Aneel, no qual recebe o poder de monopólio de distribuição de uma 



19 
 

determinada região do país. A responsabilidade da Agência reguladora é assegurar o direito do 

consumidor de um acesso contínuo a energia e de custo justo e garantir equilíbrio financeiro às 

distribuidoras.  

Vale também ressaltar que as distribuidoras de energia, assim como as 

transmissoras, não podem estabelecer seus próprios preços, pois são reguladas pelo Poder 

Concedente, representado pela ANEEL (ABRADEE, 2014). Isso se deve principalmente ao 

fato de as distribuidoras serem concessionárias do serviço público de distribuição de energia, 

signatárias de contratos de concessão que preveem métodos regulatórios para o estabelecimento 

de preços aos consumidores. Cabe ao órgão regulador estabelece os preços máximos que podem 

ser aplicados por essas empresas, definindo um sistema regulatório do tipo preço-teto (price-

cap), aplicado à distribuição de energia no Brasil, baseando-se no modelo britânico para regular 

o sistema de distribuição de energia elétrica. 

3.2. Processo de Formação Tarifárias do Fornecimento de Energia Elétrica 

A tarifa de energia consiste no preço cobrado por unidade de energia, formado 

pelos custos incorridos desde a geração até a sua disponibilização aos consumidores. Incide, 

também, todos os serviços de operação e manutenção ao longo da cadeia produtiva de energia, 

necessários para o fornecimento contínuo e ininterrupto de energia elétrica, haja vista que este 

é um serviço essencial para a sociedade e a indústria. Portanto, espera-se que o preço da energia 

seja suficiente para arcar com os custos de operação e expansão de todos os elementos elétricos 

que compõem o sistema. Estes custos devem cobrir os investimentos realizados na rede e a sua 

operação diária, que devem resultar em baixos índices de falhas e menores tempos para 

eventuais consertos. 

Nesse sentido, a tarifa de energia elétrica é a composição de valores calculados que 

representam cada parcela dos investimentos e das operações técnicas realizados pelos agentes 

da cadeia de produção e da estrutura necessária para que a energia possa ser utilizada pelo 

consumidor. A tarifa representa, portanto, a soma de todos os componentes do processo 

industrial de geração, transporte e comercialização de energia elétrica. São acrescidos ainda os 

encargos direcionados ao custeio da aplicação de políticas públicas (Figura 3).  
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Fonte: ANEEL (2007) 

Figura 3: Composição da Receita do Serviço de Distribuição de Energia 

 

Tradicionalmente, os custos que compõe a receita requerida advêm da soma da 

Parcela A e Parcela B. A Parcela A compreende os custos relacionados às atividades de 

transmissão e geração de energia elétrica, além dos encargos setoriais definidos em legislação 

específica. Este valor é coberto integralmente pela tarifa de energia elétrica, visto que os 

montantes e preços inclusos na parcela A estão além do controle e da gestão da distribuidora. 

O Valor da Parcela A (VPA) pode ser expresso, conforme descrito na Equação 9.  

𝑉𝑃𝐴 = 𝐶𝐸 + 𝐶𝑇 + 𝐸𝑆 (9) 

Em que os Custos com Energia (CE) são os custos de aquisição de energia elétrica, 

bem como os custos de gerar a própria energia; o Custo da Transmissão (CT) representa o custo 

com conexão e uso dos sistemas de transmissão; e os Encargos Setoriais (ES) indicam os 

encargos e tributos referentes ao setor econômico, definidos em legislação específica.  

A Parcela B compreende os custos próprios da atividade de distribuição e de gestão 

comercial dos clientes, tais como: distribuição de energia, manutenção da rede, cobrança das 

contas, centrais de atendimento e remuneração dos investimentos.  O Valor da Parcela B (VPB) 

é composta pela soma dos componentes, conforme a Expressão 10. Os custos gerenciáveis. 

𝑉𝑃𝐵 = 𝐶𝑂 + 𝑅𝐶 + 𝐶𝐴𝐴 (10) 

Em que os Custos Operacionais (CO) são os custos de operação e manutenção da 

rede de distribuição de energia elétrica; a Remuneração do Capital (RC) corresponde à 

remuneração dos investimentos realizados pela concessionária; e o Custo Anual dos Ativos 

(CAA) indica a parcela da tarifa que remunera a depreciação dos ativos utilizados na atividade 

de distribuição de Energia Elétrica. 

Receita do Serviço de Distribuição

Compra de energia

Transmissão

Encargos Setoriais

Custos Operacionais

Cota de Depreciação

Remuneração do 

Investimento

PARCELA A PARCELA B
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A porção correspondente aos custos operacionais decorrem dos serviços prestados 

diretamente pelas concessionárias de distribuição de energia e estão sujeitos ao controle ou 

influência das práticas gerenciais adotadas pela concessionária. Nesse sentido, cabe aos 

gestores arranjarem adequadamente seus processos, tal que alcancem os ganhos de 

produtividade decorrentes do crescimento do mercado e da redução dos custos operacionais 

alcançados pela gestão eficiente da concessionária.  

Diante da necessidade de estabelecer o equilíbrio econômico-financeiro da 

concessão, a ANEEL adota um procedimento periódico de reposicionamento tarifário, que 

ocorrem a cada quatro ou cinco anos, dependendo do contrato de concessão das empresas 

distribuidoras. Esse processo é realizado no intuito de garantir cobertura dos custos 

operacionais eficientes de cada concessionária de distribuição de energia, estimulando a 

competitividade e a melhoria contínua entre as empresas, bem como garantir um preço justo 

para o mercado consumidor. 

Para alterar as Tarifas das Distribuidoras de Energia, a ANEEL fixa, desde o 

contrato de concessão, as metodologias de alterações de preço-teto das tarifas de energia. Isto, 

pois as Tarifas de Energia não seguem o simples reajuste através dos Índices de Preços ao 

Consumidor, como o IGP-M ou IPCA; esse ajuste é feito por meio de uma metodologia 

complexa e com periodicidades diferenciadas para cada objetivo socioeconômico que a tarifa 

de energia deve buscar. Desse modo, as alterações nas tarifas se dividem, basicamente, em: (i) 

Reajustes Tarifários e (ii) Revisões Tarifárias. 

Nos Reajustes Tarifários, a análise é realizada pela ANEEL de forma anual e 

costuma considerar, em geral, a variação da inflação, as variações de preço da energia por conta 

dos despachos térmicos do setor de geração, ganhos de produtividade e a variação da qualidade 

de fornecimento de cada distribuidora, com a finalidade de assegurar que o equilíbrio 

econômico-financeiro da concessão não sofrerá a corrosão do processo inflacionário. 

Já nas Revisões Tarifárias, a análise é feita a cada 4 ou 5 anos, sendo que a ANEEL 

leva em conta os investimentos em infraestrutura, eficiência na gestão dos custos, níveis 

mínimos de qualidade e ganhos de escala, bem como a variação inflacionária do ano anterior. 

Isso contribui para a modicidade tarifária, induz as distribuidoras a serem eficientes na 

prestação do serviço e a introdução de modernização em seus processos, prestando melhor 

serviço público em termos de qualidade de fornecimento. 
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3.3. Modelo de Benchmarking para o Terceiro Ciclo de Revisões Tarifárias das 

Distribuidoras no Brasil 

Para validar a parcela correspondente aos custos operacionais ditos eficientes das 

concessionárias, ao longo dos anos, a ANEEL vem adotando diferentes metodologias e 

procedimentos para a revisão tarifária periódica das concessionárias.  

No Primeiro e Segundo Ciclo de Revisão Tarifária Periódica (1CRTP e 2CRTP, 

respectivamente) do segmento de distribuição de energia, a metodologia da Empresa de 

Referência (ER) foi adotada para determinação dos custos operacionais eficientes, que segue 

uma abordagem tipo bottom-up. Esse procedimento se inicia com a identificação dos processos 

inerentes à atividade de distribuição de energia elétrica nas áreas comercial e técnica, para 

estabelecer os custos de cada um dos processos identificados e estimar os custos operacionais 

eficientes (ANEEL, 2003; 2006). Trata-se de uma metodologia complexa, envolvendo o 

regulador em um processo de gestão individual da empresa, contrário ao recomendo pelas boas 

práticas da ação reguladora. 

Para evitar a complexidade da metodologia ER e tornar mais objetivo o processo 

de estabelecimento dos custos operacionais eficientes das concessionárias de distribuição de 

energia elétrica, a ANEEL (2010) propôs a utilização de técnicas de benchmarking de 

construção da fronteira de eficiência. O modelo adotado pela ANEEL na definição dos custos 

operacionais eficientes no 3 Ciclo de Revisão Tarifária periódica (3CRTP) baseia-se em um 

modelo de regulação por desempenho, competição ou comparação (yardstick competiton), 

proposto por Shleifer (1985), em um modelo amplamente utilizado pelas agências reguladoras 

dos setores de energia em todo o mundo. 

No 3CRTP, a definição dos custos operacionais eficientes se atém ao custo global 

e à observância de seu nível eficiente, considerando as características de cada área de concessão, 

em detrimento às minúcias do modelo de ER. Por meio da Nota Técnica 265/2010, a ANEEL 

implantou um modelo de avaliação benchmarking para mensurar a eficiência técnica das 

distribuidoras de energia elétrica brasileiras, combinando os índices de eficiência obtidos por 

meio de técnicas paramétricas e não paramétricas de estimação e fronteira de eficiência. 

A ANEEL havia proposto uma avaliação em duas etapas, utilizando Análise 

Envoltória de Dados (DEA) por meio de dois modelos, que variavam em termos dos produtos 

utilizados para representar as concessionárias. Tendo ambos a variável custo operacional como 

único insumo e a variável extensão de rede como produto, os dois modelos se distinguiam a 
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medida que um adotava a segunda variável de saída como número de consumidores, enquanto 

o outro incluía o mercado faturado de energia. O Quadro 1 mostra os insumos e produtos de 

cada modelo. Os modelos DEA foram aplicados assumindo que as empresas operam sob 

Retornos Não Decrescentes à Escala. 

Quadro 1: Modelo de Avaliação Benchmarking adotado pela ANEEL 

Modelos Insumos Produtos 

Modelo 1 (DEA – NDRS) - Custos Operacionais - Extensão da Rede (km) 

- Consumidores 

Modelo 2 (DEA – NDRS) - Custos Operacionais - Extensão da Rede (km) 

- Mercado Faturado (R$) 

Após as contribuições dos agentes de interesse – que inclui órgãos governamentais, 

empresas reguladas, bem como a sociedade –, nas ditas Consultas Públicas para discussão do 

procedimento metodológico de avaliação, a ANEEL modificou-o, agregando as mesmas 

variáveis em um único modelo. Além disso, introduziu uma segunda ferramenta de 

benchmarking, denominada Corrected Ordinary Least Squares (COLS), apresentado na Nota 

Técnica nº 101/2011. O COLS é um modelo paramétrico e corresponde a uma regressão por 

mínimos quadrados ordinários, onde a reta de regressão é ajustada para o menor valor observado 

para o caso de funções de custo, utilizando a forma funcional Cobb-Douglas. 

Esse método é usado pelos reguladores da Dinamarca e Grã-Bretanha (Bogetoft; 

Otto, 2011), e é reconhecidamente mais restritivo, penalizando ainda mais as empresas que não 

estão na fronteira (MATOS et al, 2012). Na etapa final, foi proposta a mesma média do DEA e 

COLS.  O Quadro 2 mostra os diferentes modelos apresentados pelo regulador para o cálculo 

dos custos operacionais regulatórios do 3º CRTP.  

Quadro 2: Modelos de Avaliação Benchmarking adotado pela ANEEL 

Modelos Insumos Produtos 
Modelo 1 (COLS –Cobb-Dolglas) - Custos Operacionais - Extensão da Rede (km) 

- Consumidores 

- Mercado Faturado - 

ponderado(R$) 

Modelo 2 (DEA – NDRS) - Custos Operacionais - Extensão da Rede (km) 

- Consumidores 

- Mercado Faturado - 

ponderado(R$) 

 

Para a realização do benchmarking, as empresas de distribuição foram separadas 

em dois grupos sendo o primeiro das maiores empresas, chamado Grupo A, pelo critério do 

mercado anual de energia maior que 1 Terawatt/hora (TWh) e o segundo grupo para as menores 

empresas, Grupo B, com o mercado inferior a este patamar.  
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Capítulo 4: Modelos de Avaliação Benchmarking no Segmento de 

Distribuição de Energia Elétrica 

4.1. Regulação do fornecimento de energia elétrica por meio de DEA 

Desde 1990, o processo de liberalização da economia influenciou profundamente o 

setor de energia elétrica ao redor do mundo, desencadeando na segmentação e privatização do 

setor, que alterou sua estrutura, ambiente operacional e governança (JAMASB et al, 2004; 

SALEEM, 2007). O objetivo da liberalização e reestruturação do setor de energia é torná-lo 

mais eficiente e competitivo, de modo a fornecer eletricidade confiável e a um custo mais 

acessível. No entanto, para que isso ocorra, é necessário o desenvolvimento de um sistema 

regulatório que garanta a transformação de serviços públicos em entidades reguladas e 

orientadas a atender as exigências do mercado.  

Um número crescente de reguladores tem utilizado o benchmarking como forma de 

estabelecer parâmetros para o controle periódico de tarifa e os padrões de qualidade do 

fornecimento, como parte da regulação baseada em incentivos de monopólios naturais 

(BLÁZQUEZ-GÓMEZ; GRIFELL-TATJÉ; 2011). A avaliação bechmarking em um sistema 

de regulação por incentivo estimula o aumento da eficiência, atendendo a necessidade principal 

da regulação em termos de tornar o setor orientado ao mercado. 

De acordo com Giannakis et al (2005), diferentes abordagens para uma avaliação 

benchmarking em sistemas de regulação têm sido discutidas. Cada metodologia tem suas 

vantagens e desvantagens, sendo a escolha de uma abordagem uma questão controversa, em 

que cada Estado utiliza uma perspectiva com base no seu ambiente, suas habilidades e 

experiências. Saleem (2007), no entanto, afirma que as técnicas baseadas na construção de 

fronteiras de eficiência são as mais indicadas para uma avaliação benchmarking, dentre as quais 

se destacam as técnicas Análise Envoltória de Dados (DEA, Data Envelopment Analysis) e 

Análise de Fronteira Estocástica (SFA, Stochastic Frontier Analysis). 

Observa-se o crescente uso de DEA no setor de distribuição de energia elétrica, no 

intuito de se otimizar o benchmarking no sistema de regulação do setor de energia elétrica 

(SANTOS et al., 2011). A técnica DEA, proposta por Charnes et al (1978), se estabeleceu como 

a abordagem matemática mais amplamente utilizada para a análise comparativa das unidades 

organizacionais, à medida que se mostra a metodologia de benchmarking mais avançada e com 
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uma abordagem viável para avaliar a eficiência relativa de unidades homogêneas 

(EDVARDSEN; FØRSUND, 2003; YADAV et al, 2010; 2013).  

Os estudos que utilizam DEA como meio para avaliação em esquemas de regulação 

por incentivo no setor de fornecimento de energia elétrica apresentam três temáticas principais: 

(i) melhorar a qualidade e a confiabilidade no fornecimento de energia e estabelecer parâmetros 

para controle para um sistema de regulação por penalidade e incentivo; (ii) melhorar a eficiência 

das empresas em termos de custo, por meio de metodologias que regulam a revisão tarifária; e,  

(iii) avaliar a evolução do setor em termos de produtividade e eficiência após o processo de 

reestruturação do setor de distribuição de energia elétrica (Figura 4). 

 
Figura 4: Perspectivas de avaliação no fornecimento de energia elétrica por meio de DEA 

 

Para detalhar esses três enfoques temáticos e compreender as particularidades do 

segmento, este capítulo tem como objetivo apresentar as diversas abordagens dos esquemas de 

regulação no setor de distribuição de energia elétrica por meio de DEA como técnica de 

benchmarking. Serão abordados: (i) os trabalhos sob a perspectiva da qualidade no 

fornecimento de energia elétrica; (ii) os métodos que incentivam os custos operacionais 

eficientes; (iii) as análises que conduzem uma avaliação e discutem a evolução produtiva da 

indústria de distribuição de energia elétrica; e, (iv) a sistematização e discussão da ocorrência 

das variáveis, modelos e demais especificações utilizadas nas avaliações. 

Evolução do 
setor

CustoQualidade
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4.2. Avaliação benchmarking com foco na continuidade do fornecimento 

A qualidade do serviço surgiu como uma questão importante para a regulação após 

a reestruturação do setor de energia elétrica, visto que o trade-off entre a redução de custos e 

qualidade no fornecimento de energia elétrica exige adoção de esquemas economicamente 

eficientes e orientados ao mercado. De acordo com Pessanha et al (2007), os modelos de 

controle da qualidade no fornecimento de energia ocorrem sob três perspectivas: (i) qualidade 

da comercialização do serviço; (ii) a qualidade da tensão fornecida; e (iii) a continuidade do 

abastecimento, que se refere a confiabilidade do sistema. Simab e Haghifam (2012) explicam 

que, entre os aspectos da qualidade do fornecimento de energia elétrica, destaca-se a 

continuidade do fornecimento, que expressa o grau de disponibilidade do serviço prestado pela 

concessionária, mensurando-a com base na duração e na frequência das interrupções do 

fornecimento. 

Conceitualmente, o nível ótimo de continuidade acontece quando os benefícios 

marginais da confiabilidade são iguais aos custos marginais para provê-la. Para isso, o nível 

ideal de continuidade deve refletir o equilíbrio entre os custos de fornecimento incorridos pela 

concessionária e os custos de interrupção incorridos pelos consumidores, minimizando o custo 

total para a sociedade (PESSANHA et al., 2007; GROWITSCH, et al., 2010).  

Ao sistematizar os estudos que avaliam esquemas de regulação no fornecimento de 

energia elétrica sob a ótica da qualidade, foi possível identificar uma amostra de quatro 

trabalhos que respaldam a análise DEA como procedimento metodológico para avaliação da 

performance dos operadores (Figura 5). O trabalho de Pessanha et al (2007) abordam o tema 

no Brasil. Na Europa, Giannakis et al (2005) e Growitsch et al (2010) tratam da realidade do 

Reino Unido e da Noruega, respectivamente. Por fim, Simab e Haghifam (2012) avaliam o 

sistema de regulação no Irã. 

 
Figura 5: Sistematização dos estudos com DEA na regulação sob a perspectiva da qualidade 

 

Preocupados com a tendência global em busca pela qualidade dos serviços, a 

pesquisa de Giannakis et al (2005) incorporam essa perspectiva na avaliação das empresas de 

Qualidade

Giannakis et al (2005) Pessanha et al (2007)

Growitsch et al (2010) Simab e Haghifam (2012)
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fornecimento energético do Reino Unido entre 1992 e 1999. Para tanto, essa pesquisa 

primeiramente avalia a eficiência técnica, produtiva e de escala em modelos que consideram 

retornos de escala constante e variável, na tentativa de estabelecer metas que minimizam os 

recursos utilizados pela empresa. Em seguida, propõe uma avaliação da evolução da 

produtividade ao longo do tempo por meio do Índice Malmquist, incorporando novamente 

fatores relacionados a qualidade do serviço prestado.  

Para o modelo sugerido, Giannakis et al (2005) utilizam como inputs do sistema o 

custo operacional, despesas totais, o número de interrupções no fornecimento de energia e o 

tempo total que durou as interrupções. Os dois últimos indicadores representam o fator de 

qualidade de cada concessionária e são modelados como recursos para serem minimizados. As 

saídas físicas do sistema são o número de consumidores atendidos, a quantidade de energia 

distribuída e o comprimento de cada unidade. 

O modelo sugerido por Giannakis et al (2005) indicam que as empresas eficientes 

em empregar seus custos operacionais e suas despesas totais não necessariamente apresentam 

um alto nível de qualidade na prestação de seus serviços. Além disso, os investimentos em 

qualidade indicam ter forte relação com o aumento na produtividade do setor energético.  

Sob a perspectiva de definir as metas de continuidade do fornecimento de energia 

elétrica no Brasil, Pessanha et al (2007) propõem um procedimento em dois estágios. A 

avaliação realizada no primeiro estágio segue a forma usual de uma regulação por comparação, 

com a finalidade de definir os valores máximos do número e a duração de interrupções para 

cada concessionária. No segundo estágio, considera-se a melhoria global da continuidade do 

fornecimento em uma concessionária como um recurso a ser repartido entre os seus diversos 

conjuntos de unidades consumidoras, no intuito de estabelecer metas locais coerentes. 

Pessanha et al (2007) utilizam um modelo de Análise Envoltória de Dados no 

primeiro estágio que considera retornos variáveis de escala e a minimização dos níveis médios 

da frequência e da duração do fornecimento. Estes indicadores são categorizados como 

produtos indesejáveis do sistema e para que seja usado em um modelo orientado ao output, foi 

feita a translação desses vetores. Os insumos considerados no modelo contemplam a 

participação da classe industrial no mercado da concessionária, o consumo por consumidor e o 

carregamento da rede de cada concessionária.  

Para garantir a comparabilidade entre as distribuidoras analisadas no primeiro 

estágio no trabalho de Pessanha et al (2007), as concessionárias foram agrupadas em clusters 
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com perfis semelhantes, por meio de uma rede neural auto organizável. Desse modo, as 45 

distribuidoras foram agrupadas em três clusters, considerando oito atributos referentes ao 

tamanho, concentração e composição do mercado de cada concessionária. 

Em uma outra vertente, Growitsch et al (2010) argumentam que a regulamentação 

é fundamental para harmonizar incentivo ao lucro pela eficiência econômica e as preferências 

dos clientes em termos de continuidade do fornecimento. Os autores propõem que ao 

internalizar os custos do baixo nível de qualidade no lucro do distribuidor é possível estabelecer 

um incentivo para elevar o nível de qualidade dos serviços. 

A partir desse argumento, Growitsch et al (2010) avaliam o caso da Noruega, 

investigando o impacto sobre a eficiência ao se incorporar os custos da energia não distribuída 

na avaliação de performance das distribuidoras. Os autores utilizaram um conjunto de dados de 

painel para 131 operadores de rede de distribuição da Noruega do período de 2001 a 2004. O 

modelo assume uma fronteira orientada aos recursos e retornos constantes de escala, sob a 

hipótese que os operadores podem otimizar sua escala, atribuindo às ineficiências o seu desvio 

da escala ótima. 

As saídas da modelagem sugerida por Growitsch et al (2010) consistem na energia 

fornecida e o número de clientes. Utiliza-se um único input, em dois modelos distintos, em que 

um deles considera as despesas totais como o input e outro que considera o custo social. Os 

autores definem que o custo social incorpora o custo da energia não distribuída às despesas 

totais. Como principal resultado, percebe-se que a internalização dos custos de qualidade não 

resulta em melhorias da eficiência, uma vez que o nível de qualidade do serviço já estava perto 

de ótimo. 

No intuito de propor um sistema de penalidade e recompensa em regulação, Simab 

e Haghifam (2012) propõem um algoritmo para obtenção de parâmetros em um sistema de 

recompensa e de sanções para cada empresa de distribuição elétrica utilizando DEA. O principal 

objetivo deste algoritmo é melhorar o de nível de qualidade do setor. 

 Simab e Haghifam (2012) estabelecem um modelo de DEA associado a um 

algoritmo, considerando as características e fatores de cada empresa que afetam os níveis de 

confiabilidade no fornecimento. O modelo é orientado a maximizar as saídas e considera 

retornos de escala constantes para avaliar 42 concessionárias iranianas. As variáveis de entrada 

são a extensão da rede de distribuição, a quantidade de energia distribuída, o número de 

unidades consumidoras, o número de consumidores por área e a quantidade de transformadores. 
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As saídas usadas para avaliar as concessionárias são a frequência e a duração das interrupções 

de fornecimento de energia, utilizando-se a inversão desses vetores, visto que são outputs 

indesejáveis do sistema. 

4.3. Avaliação custos operacionais eficientes 

Em função da presença de economias de escala na distribuição de energia elétrica, 

a expansão do mercado é atendida com custos incrementais decrescentes, resultando em um 

ganho de produtividade e que, portanto, deve ser repassado para os consumidores. Para que os 

ganhos de produtividade possam ser repassados para os consumidores, cabe aos órgãos 

reguladores realizar revisões das tarifas periodicamente, tal que possam garantir a cobertura dos 

custos operacionais eficientes, bem como a remuneração dos investimentos realizados pelas 

distribuidoras (SOUZA et al, 2010a; 2010b). 

Nesse tipo de procedimento, para um dado nível de qualidade exigido pelo 

regulador, a empresa de referência é orientada para a utilização eficiente dos recursos, 

estabelecendo assim um padrão de desempenho a ser perseguido. Essa estratégia segue as linhas 

gerais da regulação por comparação, pois emula a competição entre uma distribuidora real e a 

respectiva empresa de referência (SOUZA et al, 2010a). Jamasb et al (2004) e Blázquez-Gómez 

e Grifell-Tatjé (2011) enfatizam que os reguladores utilizam diferentes técnicas de 

benchmarking para determinar os custos operacionais eficientes das distribuidoras, das quais se 

destaca DEA, por utilizar um modelo de referência que incentiva as empresas a aumentar a sua 

eficiência operacional e reduzir assim os seus custos. 

As avaliações em esquema de regulação por incentivo no setor de energia elétrica 

contam com uma amostra de quatro trabalhos que utilizam DEA como procedimento 

metodológico para obtenção dos custos operacionais eficientes de fornecimento de energia 

(Figura 6). O trabalho de Jamasb et al (2004) avalia distribuidoras norte americanas. Saleem 

(2007) trata da realidade do Paquistão. Souza et al (2010a; 2010b) utilizam abordagens 

semelhantes no Brasil. 

 
Figura 6: Sistematização dos estudos com DEA na regulação sob a perspectiva de redução dos custos 

operacionais 

Custo

Jamasb et al (2004) Souza et al (2010a)

Saleem (2007) Souza et al (2010b)
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A assimetria de informação entre o regulador e a empresa regulada é uma questão-

chave na regulação dos monopólios naturais, à medida que influencia os resultados na regulação 

por incentivo. É nesse contexto que Jamasb et al (2004) concentram-se no comportamento das 

empresas reguladas por meio de DEA, para examinar as implicações do comportamento 

estratégico, relatado pelos reguladores, nos resultados da avaliação benchmarking. 

Jamasb et al (2004) avaliam um conjunto composto por empresas de 28 

concessionárias que operam nos Estados Unidos, em um modelo orientado a minimizar os 

insumos e assume retornos constantes de escala. Essa avaliação utiliza o modelo com uma única 

entrada no custo operacional, enquanto a quantidade de eletricidade distribuída, o número de 

consumidores atendidos e extensão da rede de distribuição são as variáveis de saída do modelo. 

Os resultados obtidos por Jamasb et al (2004) demonstram que tal comportamento 

pode ter efeitos significativos sobre a eficiência e sobre a lucratividade das empresas. A fim de 

obter um falso aumento da eficiência, algumas concessionárias desafiam o propósito de 

incentivo de benchmarking, os objetivos de regulação e a proteção do interesse público. 

Diversas reformas foram introduzidas para tornar o setor de energia elétrica do 

Paquistão mais eficiente, competitivo e orientado ao mercado, a partir de 1997, quando foi 

implantado o sistema de regulação no país. O objetivo de liberalização e reestruturação do setor 

de energia foi fornecer eletricidade acessível, eficiente e confiável. Como resultado, contudo, 

houve um aumento no preço da tarifa de energia elétrica muito superior aos aumentos anteriores 

(SALEEN, 2007). 

Diante do cenário desfavorável para a população paquistanesa, Saleem (2007) 

utiliza DEA e o índice de Malmquist para calcular e decompor as mudanças na produtividade 

e as fontes de eficiência para verificar se o cenário condiz com o desempenho do setor de 

energia elétrica. Nove empresas de distribuição no Paquistão, entre 1998 e 2003, foram 

avaliadas por meio de um modelo que considera retornos de escala variável e constante, sendo 

maximizadas as saídas das concessionárias. As variáveis de inputs utilizadas são a capacidade 

dos transformadores e a extensão da rede de distribuição. Utilizou-se a quantidade de energia 

distribuída para representar o único output do sistema. 

Nessa análise, os resultados obtidos por Saleem (2007) sugerem que as reformas do 

setor de distribuição não foram bem sucedidos em contribuir para o desempenho da indústria. 

Com isso, há possibilidades de melhorias de eficiência nesse segmento, principalmente em 

empresas ineficientes que empregam recursos em excesso. 
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Após a reestruturação do setor energético brasileiro, diversas revisões no método 

de avaliação benchmarking foram realizadas a fim de se obter um método mais robusto e 

confiável. Nesse contexto, Souza et al (2010a) e Souza et al (2010b) sugerem utilizar modelos 

DEA e SFA na determinação dos custos operacionais eficientes.  

Baseando-se na metodologia de Pessanha et al (2007), Souza et al (2010a) também 

agrupam as concessionárias em clusters com perfis semelhantes. Para tanto, as 40 unidades 

foram processadas por uma rede neural auto organizável, de modo a agrupar as distribuidoras 

em três clusters, considerando os atributos sugeridos por Pessanha et al (2007). Souza et al 

(2010b), entretanto, não fazem essa distinção entre as 60 concessionárias analisadas. 

Souza et al (2010a) utilizam o modelo DEA com retornos de escala constantes para 

comparar apenas as empresas classificadas em um mesmo agrupamento. Em seguida, utilizam 

o modelo com retornos de escala não decrescentes na análise das 40 concessionárias para 

explicar os desvios entre os índices obtidos. Evoluindo essa abordagem, Souza et al (2010b) 

realizam modificações ao utilizar o modelo DEA com retornos de escala não crescentes. Ambos 

orientam a avaliação ao input, como uma medida para minimizar os custos operacionais. As 

medidas das saídas nos sistemas avaliados são a quantidade de energia distribuída por cada 

concessionária, o total de unidades consumidoras atendidas e a extensão da rede de distribuição. 

Para reforçar as análises, Souza et al (2010a) e Souza et al (2010b) avaliam a 

eficiência por meio da técnica SFA, adotando-se a forma funcional Cobb-Douglas para obter a 

fronteira estocástica de custos, considerando que o termo de erro aleatório apresenta 

distribuição normal truncada. O custo operacional passa a ser o termo dependente da regressão, 

enquanto a quantidade de energia distribuída por cada concessionária, o total de unidades 

consumidores atendidas e a extensão da rede de distribuição são as variáveis explicativas. 

4.4 Avaliação e evolução do setor em termos de produtividade e eficiência 

Em alguns países, embora as reformas no setor de energia elétrica tenham sido 

implementadas, o fornecimento de energia elétrica continuou apresentando um desempenho 

insatisfatório (YADAV et al, 2010; YADAV et al, 2013). Nesse contexto, alguns autores 

utilizam as técnicas de benchmarking para averiguar se a reestruturação do setor de energia 

elétrica alcançou o objetivo de fornecer eletricidade acessível, eficiente e confiável ao longo do 

tempo. 

As aplicações que avaliam o efeito da reestruturação no setor de energia elétrica 

atém-se na avaliação estática da performance das concessionárias após a reforma, bem como a 
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avaliação dinâmica, em que mensura a evolução da produtividade e da alteração tecnológica do 

setor ao longo do tempo (Figura 7). Foram identificados nove estudos que analisam a evolução 

do setor em termos de produtividade e eficiência após o processo de reestruturação do setor de 

distribuição de energia elétrica por meio de DEA, dos quais: no Peru (PÉREZ-REYES; 

TOVAR, 2009); na Dinamarca, Suécia, Finlândia, Noruega e Holanda (EDVARDSEN; 

FØRSUND, 2003); no Brasil (RESENDE, 2002; ESTELLITA LINS et al, 2007; RAMOS-

REAL et al, 2009); em Portugal (SANTOS et al, 2011); na Índia (YADAV et al, 2010; 2013); 

e um na Espanha (BLÁZQUEZ-GÓMEZ; GRIFELL-TATJÉ, 2011). 

 
Figura 7: Estudos que tratam da evolução do setor em termos de produtividade e eficiência por meio de DEA 

 

Como marco, o trabalho de Resende (2002) é um dos primeiros a utilizar o conceito 

de avaliação de eficiência relacionado ao setor de fornecimento de energia elétrica brasileiro, 

introduzindo uma metodologia para construção de fronteira de eficiência que suporte o sistema 

de regulação no Brasil. Avalia-se a eficiência de 24 concessionárias em uma análise 

exploratória entre as variáveis, expondo-se uma avaliação comparativa entre os modelos, a fim 

de compor um modelo robusto para tal avaliação. 

O modelo utilizado para a avaliação das concessionárias é orientado a redução dos 

inputs. As concessionárias são avaliadas sobre a perspectivas de apresentarem retornos de 

escala constante e variável, de maneira que Resende (2002) avalia a eficiência total, de escala 

e técnica. Os recursos empregados para tal avaliação são: o número de empregados de cada 

distribuidor, a capacidade dos transformadores e a extensão da rede. Quanto aos produtos 

desencadeados, foram incluídos: a área de concessão, a energia vendida para consumidores da 

classe industrial e a energia vendida para consumidores não industriais. 

Sob outra perspectiva, Edvardsen e Førsund (2003) defendem que as análises 

benchmarking em âmbito internacional dão-se em duas situações: (i) em função do número 

limitado de empresas semelhantes para compor a análise dentro de um país; e (ii) assegurar que 
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os serviços públicos de melhores práticas também incluem organizações internacionais. 

Baseando-se nesses princípios, os autores avaliam, de maneira unificada, as empresas de 

distribuição de energia elétrica da Dinamarca (24 unidades), Finlândia (25 unidades), Noruega 

(16 unidades), Suécia (42 unidades) e Holanda (15 unidades), assumindo uma fronteira de 

produção comum para todos os países.  

O modelo avalia a eficiência total e a evolução da produtividade no setor elétrico 

dos países. Edvardsen e Førsund (2003) utilizam uma integração de DEA com índice 

Malmquist, em uma análise que considera os retornos de escala constantes, por considerar que 

as distribuidoras podem adequar seus processos para operar em escalas semelhantes, e 

resultados que minimizam o consumo dos recursos utilizados. Os inputs considerados incluem 

os custos operacionais, o valor de substituição da concessionária e as perdas de energia. Como 

resultado das saídas no sistema, elenca-se como outputs a quantidade de energia distribuída e o 

número de unidades consumidoras.  

Edvardsen e Førsund (2003) destacam a importância de comparar as unidades de 

uma nação às de outras que operem de forma similar e, especialmente, as unidades que teriam 

suas referências dentro de uma tecnologia nacional, apontando as divergências ao se considerar 

uma fronteira tecnológica comum de âmbito internacional. Os resultados indicaram a Finlândia 

como o país mais produtivo dentro da tecnologia comum, reflexo da distribuição mais uniforme 

das unidades finlandesas na fronteira produtiva. 

Buscando desenvolver uma ferramenta que contemplasse a perspectiva do órgão 

regulador, bem como das concessionárias, Estellita Lins et al (2007) propõem um modelo 

integrado DEA em dois estágios. Na primeira fase é utilizado um DEA com restrições aos 

pesos, ao considerar as preferências e conhecimento técnico do agente regulador para 

estabelecê-los. Esse modelo com retornos de escala variável é orientado a redução do consumo 

dos insumos de 20 concessionárias brasileiras. Para tanto, avalia-se o sistema a partir de dois 

recursos: a razão entre os custos operacionais e número de empregados e a perda de energia, 

que é modelada como um insumo por ser um output indesejado do sistema. Os autores, contudo, 

não fazem uso de nenhuma variável de output na representação do modelo. 

A segunda fase da avaliação utiliza um modelo desenvolvido pelos próprios 

autores, Estellita Lins et al (2007), que permite escolher o benchmark, dentre as opções 

possíveis na fronteira de Pareto, para atingir a eficiência. Portanto, nesse ponto, a 

concessionária que estiver abaixo da fronteira pode escolher o alvo que desejar e, assim, 

identificar a redução necessária nos recursos para alcançar o desempenho de referência. 
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Na tentativa de melhor entender o processo de reestruturação do setor energético 

brasileiro, implantado na década de 1990, Ramos-Real et al. (2009) avaliaram a eficiência e a 

produtividade do setor de fornecimento de energia elétrica do período de 1998 a 2005. Os 

autores utilizaram o Índice Malmquist para avaliar a alteração na produtividade das 17 

concessionárias avaliadas ao longo de 8 anos, decompondo-as em termos de eficiência técnica, 

eficiência de escala e progresso técnico, com o intuito de investigar os fatores determinantes da 

evolução da produtividade no setor. A avaliação é realizada em um modelo de análise envoltória 

de dados que minimiza o consumo dos recursos no sistema e considera que as alterações nos 

inputs desencadeiam uma alteração proporcional nos outputs.  

Os recursos considerados por Ramos-Real et al. (2009) contemplam o número de 

funcionários e o tamanho da rede de distribuição, como proxy do trabalho e do capital 

empregado, respectivamente, por cada concessionária; as perdas de energia são modeladas 

como insumo do sistema, a fim de serem minimizadas, já que são um produto indesejado do 

sistema; a área de concessão de serviço é usada na modelagem como um insumo não controlado, 

visto que está além do controle da firma, mas que contribui para sua produtividade.  Foram 

consideradas como saídas das concessionárias a quantidade de energia distribuída e o número 

de consumidores atendidos. 

Motivado por uma forte crise econômico-financeira e seguindo a tendência global 

em adotar o liberalismo econômico, o setor de energia elétrica peruano passou por um processo 

de descentralização de sua gestão na década de 1990. No intuito de avaliar a influência de tal 

reforma, Pérez-Reyes e Tovar (2009) analisam a evolução da produtividade das empresas de 

distribuição de energia elétrica do Peru, avaliando 14 concessionárias de 1996 à 2006.  

Em um primeiro momento, Pérez-Reyes e Tovar (2009) avaliam os níveis de 

eficiência técnica, bem como a evolução da produtividade por meio do Índice Malmquist. O 

segundo estágio executa uma composição entre técnicas paramétricas e não paramétricas, 

avaliando os fatores determinantes para a eficiência técnica obtida no primeiro estágio. Utiliza-

se o teste Mann-Whitney e um modelo de regressão truncada para verificar quais variáveis 

ambientais explicam o aumento na eficiência técnica das companhias avaliadas. 

O modelo de Pérez-Reyes e Tovar (2009) para mensurar a eficiência e a evolução 

da produtividade considera retornos de escala variáveis, orientado a redução dos recursos 

produtivos. As variáveis de saída do sistema incluem a quantidade de energia elétrica vendida 

e o número de unidades consumidoras atendidas. Os insumos considerados são o número de 

empregados, a perda de energia, a extensão total da rede e o número de subestações. 
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Para expor os fatores ambientais, utiliza-se variáveis categóricas para classificar sua 

propriedade (pública ou privada), a principal característica da região de concessão (montanha, 

floresta ou cidade) e se são companhias que passaram pela reforma do setor ou não. Além das 

variáveis binárias, Pérez-Reyes e Tovar (2009) consideram as seguintes variáveis métricas 

como fatores exógenos: investimento por consumidor, energia distribuída e número de 

consumidores de acordo com o nível da voltagem (alta, média e baixa). Os resultados sugerem 

que ocorreram melhorias na eficiência e produtividade no setor de distribuição de energia 

elétrica do Peru e que há uma relação entre a reestruturação do setor de distribuição e o aumento 

da produtividade. 

Na década de 90, o rápido aumento da população e do desenvolvimento econômico 

alcançado pela Índia resultou na escassez de energia elétrica, desencadeando um processo de 

reestruturação do setor de energia no país, que culminou em 1991, com o objetivo principal de 

atender a lacuna cada vez maior entre a demanda e a disponibilidade de energia elétrica. Yadav 

et al (2010) e Yadav et al (2013) avaliam se a reforma ocorrida no setor energético indiano 

atingiu seu objetivo, de melhorar o desempenho técnico e diminuir a diferença entre a energia 

elétrica demandada e distribuída. Os autores avaliam a eficiência técnica e de escala de 29 

subestações de uma concessionária Indiana, em uma modelagem para reduzir o consumo dos 

insumos. Os insumos utilizados são os custos operacionais e o número de empregados. Já as 

saídas incluem a energia distribuída, a quantidade de unidades consumidoras atendidas, a 

duração das interrupções no fornecimento de energia, a extensão da rede de distribuição e a 

capacidade dos transformadores. 

Yadav et al (2010) revelam que a maioria das divisões são ineficientes e a análise 

das folgas identifica o escopo para possível redução de custos operacionais e do número de 

empregados. Em uma abordagem temporal, Yadav et al (2013) avaliam as unidades entre 2005 

e 2008. Durante este período, o número de subestações aumentou de 23 para 30, devido ao 

processo de reestruturação do setor. A análise dos resultados revelou, no entanto, que os escores 

de eficiência médios diminuíram continuamente ao longo do período de análise, em contradição 

com o objetivo básico de reestruturação. 

Os países da União Europeia introduziram reformas importantes para o setor 

elétrico: reformas foram promovidas como iniciativa às partes interessadas em criar um 

mercado comum de energia na Europa, resultando na implantação de modelos regulatórios 

baseados em incentivos do setor. A Espanha desempenhou um papel pioneiro na 
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implementação de tais modelos, visto que o fornecimento de energia elétrica nesse país é 

historicamente realizada pelo setor privado (BLÁZQUEZ-GÓMEZ; GRIFELL-TATJÉ, 2011). 

Blázquez-Gómez e Grifell-Tatjé (2011) avaliaram as ações tomadas pelo regulador 

de distribuição de eletricidade espanhola entre 1988 e 2002, verificando se os reembolsos pagos 

às empresas de distribuição estão ligados à sua eficiência. O modelo utiliza uma combinação 

entre DEA e Índice Malmquist. Os modelos consideram retornos de escala constantes e é 

orientado a minimização dos inputs, que são a extensão da rede de acordo com a voltagem 

(baixa, média e alta) e a capacidade total dos transformadores. Os produtos utilizados são o 

número de consumidores atendidos e a quantidade de energia distribuída, de acordo com o tipo 

de voltagem disponível. 

Os resultados de Blázquez-Gómez e Grifell-Tatjé (2011) mostram que o regulador 

espanhol não estabelece um vínculo entre o desempenho das concessionárias e os reembolsos 

concedidos, à medida que o regulador reembolsou as empresas ineficientes por seus custos reais 

e pagou-lhes um bônus, recompensando essas empresas por sua ineficiência. Percebe-se que as 

empresas não recebem real incentivo para melhorar seu desempenho e ter ganhos de 

produtividade, de tal modo que as empresas de energia elétrica se beneficiam em detrimento 

dos seus consumidores.  

Seguindo a tendência observada no continente europeu em constituir um mercado 

de energia comum, o sistema de eletricidade português também passou por um processo de 

reestruturação devido à sua integração no mercado ibérico, baseando-se na coexistência de um 

sistema elétrico público e de um sistema elétrico privado (SANTOS et al., 2011). 

Santos et al (2011) centram-se na avaliação das concessionárias de distribuição 

pertencentes ao sistema elétrico público, responsável por garantir o fornecimento de energia 

elétrica em Portugal. Os autores avaliam o custo eficiente das concessionárias entre 2002 e 

2006. Uma análise dinâmica ao longo do tempo é conduzida por meio do Índice de Malmquist, 

a fim de avaliar as mudanças na produtividade durante este período. 

Santos et al (2011) avaliam a eficiência das 14 distribuidoras de energia elétrica 

que operam em Portugal, através de um modelo que assume orientação aos insumos, tecnologia 

com retornos de escala constante e duas restrições aos pesos, garantindo maior poder 

discriminatório nos resultados e informações mais úteis para os tomadores de decisão. As 

variáveis de entrada do sistema incluem os custos operacionais, a extensão total da rede de 
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distribuição e a capacidade dos transformadores. As saídas são representadas pela quantidade 

de energia distribuída e o tempo total de interrupção. 

4.5. Sistematização de modelos e variáveis recorrentes na literatura 

A literatura sobre análise de eficiência relativa e benchmarking não assume um 

consenso universal no conjunto de variáveis  para a modelagem de concessionárias de 

distribuição de energia elétrica. Em sua revisão sobre estudos que avaliam a eficiência na 

transmissão e distribuição de energia elétrica, Jamasb e Pollitt (2001) apontam para a 

disparidade presente entre as variáveis usadas como um indicativo da ausência de um consenso 

acerca de como as funções básicas das concessionárias de energia eléctrica devem ser 

modeladas. O Quadro 1 sistematiza as variáveis utilizadas nos diferentes modelos. 

Frente ao exposto, o Quadro 3 sintetiza as informações obtidas nessa etapa de 

fundamentação teórica, sistematizando as variáveis utilizadas nos estudos que avaliam o setor 

de fornecimento de energia elétrica com respaldo em DEA. As variáveis de input (I), output 

(O) e ambientais (A) foram agrupadas em quatro categorias: (i) Processo, que indica materiais 

ou recursos utilizados diretamente no processo de distribuição da energia; (ii) Financeiro, 

representado por indicadores monetários representativos desse segmento; (iii) Mercado, 

indicando medidas que avaliam e identificam o mercado atendido; e (iv) Serviço, em que as 

variáveis mensuram a produção do serviço prestado. 

De acordo com Jamasb e Pollitt (2001), os insumos mais utilizados são os custos 

operacionais, número de funcionários, a capacidade dos transformadores e comprimento da 

rede de distribuição. Em consonância com a pesquisa de Jamasb e Pollitt (2001), a presente 

revisão indica que as variáveis de inputs mais frequentes são:  

i. Custos operacionais: utilizado em uma modelagem mais tradicional de regulação 

por incentivo, no intuito de expressar o potencial de redução dos custos 

operacionais de cada concessionária (JAMASB et al, 2004; GIANNAKIS et al, 

2005; ESTELLITA LINS et al, 2007; SOUZA et al, 2010a; SOUZA et al, 2010b; 

YADAV et al, 2010; SANTOS et al, 2011; YADAV et al, 2013);  

ii. Extensão da rede de distribuição: funcionam como proxy do capital investido pela 

concessionária (RESENDE, 2002; SALEEM, 2007; RAMOS-REAL et al, 2009; 

PÉREZ-REYES; TOVAR, 2009; SANTOS et al, 2011; SIMAB; HAGHIFAM, 

2012); 
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iii. Número de funcionários:  utilizado como proxy para estimar o capital humano 

necessário para desempenhar as funções dentro do sistema (RESENDE, 2002; 

ESTELLITA LINS et al, 2007; RAMOS-REAL et al, 2009; PÉREZ-REYES; 

TOVAR, 2009; YADAV et al, 2010; YADAV et al, 2013); 

iv. Perdas de Energia: remete a qualidade do sistema e do desperdício gerado, sendo 

um output indesejado do sistema e por vezes é modelado como input¸ a fim de ser 

eliminado (EDVARDSEN; FØRSUND, 2003; ESTELLITA LINS et al, 2007; 

RAMOS-REAL et al, 2009; PÉREZ-REYES; TOVAR, 2009; GROWITSCH et al, 

2010);  

v. Capacidade dos transformadores: também funciona como proxy do capital 

necessário para que as concessionárias possam desempenhar suas funções 

(RESENDE, 2002; SALEEM, 2007; BLÁZQUEZ-GÓMEZ; GRIFELL-TATJÉ, 

2011; SANTOS et al, 2011). 

Ainda, de acordo com Jamasb e Pollitt (2001), as variáveis mais utilizadas para 

expressar as saídas são a quantidade de energia distribuída, o número de unidades consumidoras 

atendidas e o tamanho da área de concessão. Essa revisão, no entanto, identifica os seguintes 

outputs como mais frequentes:  

i. Extensão da rede de distribuição: variável utilizada para indicar a dispersão do 

mercado (EDVARDSEN; FØRSUND, 2003; JAMASB et al, 2004; GIANNAKIS 

et al, 2005; SALEEM, 2007; PÉREZ-REYES; TOVAR, 2009; RAMOS-REAL et 

al, 2009; GROWITSCH et al, 2010; SOUZA et al, 2010a; SOUZA et al, 2010b; 

YADAV et al, 2010; SANTOS et al, 2011; YADAV et al, 2013). 

ii. Unidades consumidoras atendidas: mede diretamente o tamanho do mercado 

atendido (EDVARDSEN; FØRSUND, 2003; JAMASB et al, 2004; GIANNAKIS 

et al, 2005; PÉREZ-REYES; TOVAR, 2009; RAMOS-REAL et al, 2009; SOUZA 

et al, 2010a; SOUZA et al, 2010b; GROWITSCH et al, 2010; YADAV et al, 2010; 

BLÁZQUEZ-GÓMEZ; GRIFELL-TATJÉ, 2011; YADAV et al, 2013). 

iii. Energia elétrica distribuída: mensura a quantidade de energia elétrica distribuída 

por cada concessionária (EDVARDSEN; FØRSUND, 2003; GIANNAKIS et al, 

2005; RAMOS-REAL et al, 2009; PÉREZ-REYES; TOVAR, 2009; SOUZA et al, 

2010a; SOUZA et al, 2010b; YADAV et al, 2010; YADAV et al, 2013). 
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As outras especificações requeridas para utilizar DEA também fogem de uma 

concordância entre os autores estudados, como pode ser observado no Quadro 4. Alguns 

utilizam retornos constantes de escala, argumentando que os operadores de rede podem otimizar 

sua escala, considerando ineficiências devido a um desvio da escala ótima (EDVARDSEN; 

FØRSUND, 2003; JAMASB et al, 2004; GIANNAKIS et al, 2005; SALEEM, 2007; PÉREZ-

REYES; TOVAR, 2009; RAMOS-REAL et al, 2009; GROWITSCH et al, 2010; SOUZA et 

al, 2010b; YADAV et al, 2010; SANTOS et al, 2011; SIMAB; HAGHIFAM, 2012). Outros as 

avaliam sob a hipótese de que as concessionárias utilizam tecnologia que proporciona retorno 

de escala variável (ESTELLITA LINS et al, 2007; PESSANHA et al, 2007; SOUZA et al, 

2010a; BLÁZQUEZ-GÓMEZ; GRIFELL-TATJÉ, 2011). 

Frente ao exposto, a literatura apresenta uma ampla utilização da modelagem por 

retornos constantes. No entanto, existem pesquisas (BANKER, 2011; PINHO MATOS et al, 

2012) com a utilização da modelagem associada para refletir a realidade da indústria de 

fornecimento de energia elétrica. A modelagem que considera retornos de escala variável tem 

sido mais adequadamente aplicada, por considerar os ganhos de produtividade decorrentes: (i) 

do crescimento do mercado atendido pela concessionária; (ii) do crescimento do consumo das 

unidades consumidoras existentes; (iii) pela ligação de novas unidades. Essas características 

dependem diretamente do tamanho da concessionária, da tecnologia que utiliza, da área de 

concessão atendida, dentre outros fatores associados. Deve-se considerar que as unidades 

analisadas podem adotar tecnologias com rendimentos de escala constantes, crescentes e 

decrescentes na construção de uma fronteira empírica em tais condições. 

Com relação a orientação dos modelos, observa-se que os modelos orientados ao 

input são geralmente considerados mais adequados para concessionárias de distribuição de 

energia elétrica, visto que a demanda por seus serviços é uma demanda derivada e deve ser 

cumprida. A medida de eficiência, portanto, dependerá da habilidade do operador em minimizar 

as suas entradas, dado um vetor fixo de saídas (RESENDE, 2002; EDVARDSEN; FØRSUND, 

2003; JAMASB et al, 2004; GIANNAKIS et al, 2005; SALEEM, 2007; ESTELLITA LINS et 

al, 2007; PÉREZ-REYES; TOVAR, 2009; RAMOS-REAL et al, 2009; GROWITSCH et al, 

2010; SOUZA et al, 2010a; SOUZA et al, 2010b; YADAV et al, 2010; SANTOS et al, 2011; 

BLÁZQUEZ-GÓMEZ; GRIFELL-TATJÉ, 2011; YADAV et al, 2013). 
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Quadro 3: Framework das variáveis utilizadas para benchmarking no segmento de distribuição de energia elétrica 

 
Indicadores 

Qualidade Custos Evolução do Setor Resumo 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) I O A 
P

ro
ce

ss
o
 

Carregamento da rede I/A    A             1 0 2 

Quantidade de transformadores    I              1 0 0 

Capacidade do transformador       I  I    I  O O I 4 2 0 

Tamanho da rede de distribuição  A O  I A/O A/O I O I  I I I  O O I 7 6 3 

Número de funcionários         I I I I   I I  6 0 0 

Quantidade de Subestações            I      1 0 0 

F
in

a
n

ce
ir

o
 

Custo Operacional  I   I I  I  I    I I I I 9 0 0 

Despesas Totais  I I               2 0 0 

Valor de substituição              I    1 0 0 

Investimento por consumidor            A      0 0 1 

M
e
rc

a
d
o
 

Caracterização da área de concessão             A      0 0 1 

Área de concessão de atuação         O  A       0 1 1 

Número de unidades consumidoras I/A O O I I/A A/O  O   O O/A O O O O  2 11 3 

Consumidor por área de concessão    I              1 0 0 

Consumo por consumidor I/A    A             1 0 2 

S
er

v
iç

o
 

Frequência de Interrupção O I  O              1 2 0 

Energia elétrica distribuída A O O I O/A O/A O O O  O O/A O O O O O 1 14 4 

Perdas de Energia   I       I I I  I    5 0 0 

Fonte: adaptado de (1) Giannakis et al (2005); (2) Pessanha et al (2007); (3) Growitsch et al (2010); (4) Simab e Haghifam (2012); (5) Jamasb et al (2004); (6) Saleem (2007); 

(7) Souza et al (2010a); (8) Souza et al (2010b); (9) Resende (2002); (10) Edvardsen e Førsund (2003); (11) Estellita Lins et al (2007); (12) Ramos-Real et al (2009); (13) Pérez-

Reyes e Tovar (2009); (14) Blázquez-Gómez e Grifell-Tatjé (2011); (15) Yadav et al (2010); (16) Yadav et al. (2013); (17) Santos et al (2011) 
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Quadro 4: Framework dos modelos de avaliação benchmarking no segmento de distribuição de energia elétrica 

Autor Estágio 
Técnica associada Retorno de escala Orientação 

IM SFA RN COLS MW C V NC ND I O 

Resende (2002) -      x x   x  

Estellita Lins et al. (2007) 
1º             x     x   

2º             x     x   

Pessanha et al. (2007) 
1º   x    x    x 

2º             x       x 

Souza et al. (2010a) 
1º     x     x       x   

2º   x             x x   

Souza et al. (2010b) -   x           x   x   

Ramos-Real et al. (2009)  - x         x x     x   

Giannakis et al. (2005) -   x   x x   x  

Pérez-Reyes e Tovar (2009) 
1º x         x  

2º    x x  x   x  

Blázquez-Gómez e Grifell-Tatjé (2011)  - x     x    x  

Edvardsen e Førsund (2003) - x     x    x  

Yadav et al. (2010) -      x x   x  

Yadav et al. (2010) - x     x    x  

Saleem (2007)  - x     x x    x 

Jamasb et al (2004)   -      x    x  

Growitsch et al (2010)  -      x    x  

Santos et al (2011)  - x     x    x  

Simab e Haghifam (2012) -           x         x 
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Capítulo 5: Método de Pesquisa 

5.1. Caracterização Geral da Pesquisa 

A presente pesquisa objetiva desenvolver um modelo para dimensionamento dos 

custos operacionais eficientes do fornecimento de energia em âmbito nacional. Serão estudadas 

as empresas que atuam no mercado de distribuição de energia elétrica no Brasil, atendendo a 

aproximadamente 68 milhões de unidades consumidoras e distribuindo um total de 309 GWh 

por ano (IBGE, 2012).  

O mercado nacional de fornecimento de energia elétrica é composto por 64 

empresas. No entanto, dadas as limitações nas informações necessárias para compor esta 

pesquisa, a amostra é constituída por 48 concessionárias de fornecimento de energia elétrica, 

distribuídas ao longo de todo o território nacional, num horizonte de 10 anos, entre 2003 e 2012, 

totalizando 480 observações.  A Figura 7 e o Quadro 3 identificam a localização das empresas 

pertencente a amostra estudada. Tem-se 8 companhias que atuam na região Sul; 18, na região 

sudeste; 5, na região Centro Oeste; 11, na região Nordeste; e 6 na região norte. 

A ANEEL, classifica o porte das concessionárias de energia de acordo com a 

quantidade de energia distribuída. Com isso, são classificadas como distribuidoras de grande 

porte, aquelas que atuam em uma área de concessão com consumo superior a 1 TW. Caso o 

consumo seja inferior a este limite, a empresa é classificada como de porte pequeno. No 

contexto da presente análise, são observadas 34 concessionárias de grande porte, enquanto 14 

são de pequeno porte. 

O estudo é desenvolvido em três etapas, conforme a metodologia de Fried et al 

(2002), Muñiz (2002) e Avkiran e Rowlands (2008): 

i. Aplicação do modelo DEA para obter o escore de eficiência de cada unidade 

distribuidora de energia. Neste estágio, a análise foca na conversão dos inputs em 

outputs, de modo a se obter um indicador de eficiência e de benchmark das 

melhores práticas do setor; 

ii. Redimensionamento dos custos operacionais, baseando-se nos fatores do ambiente 

operacional que impactam na eficiência da empresa, utilizando-se de uma análise 

econométrica para determinar uma possível compensação dada a relação entre os 

custos das operadoras e as variáveis de controle; e, 
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iii. Reavaliação da performance das concessionárias, utilizando-se dos custos 

operacionais ajustados ao ambiente externo e aos efeitos da ineficiência gerencial. 

5.2. Estágio 1: Definição da tecnologia de produção das concessionárias por meio 

de DEA 

O primeiro estágio da metodologia proposta por Fried et al (1999), Fried et al 

(2002) e Avkiran e Rowlands (2008) consiste na definição da tecnologia de produção para 

determinar a fronteira eficiente das organizações em análise. Como o presente estudo trata de 

um modelo para benchmarking no setor de fornecimento de energia elétrica, buscou-se elencar 

as características para melhor representar o sistema, de modo a realizar uma avaliação mais 

adequada. 

O modelo contempla um único input, os custos operacionais das concessionárias 

(opexj), em uma abordagem tradicional de regulação por incentivo que expressa a potencial 

redução dos custos operacionais de cada concessionária j (j = 1, ..., N). Nascimento (2013) 

explica que essa parcela dos custos representa o grande desafio do processo de regulação 

econômica e sobre o qual recai o foco dos mecanismos de incentivos, visto que depende 

diretamente das ações gerenciais das empresas distribuidoras. As medidas de eficiência devem, 

portanto, ser orientadas a redução dos insumos, para se ter um meio de incentivo em reduzir os 

custos operacionais, como proposto.  

Extraídos do site da ANEEL (2013), a Tabela 3 apresenta a estatística descritiva 

acerca dos custos operacionais das 48 concessionárias de fornecimento de energia, para o 

horizonte estudado, isto é, de 2003 a 2010. O valor médio para essa variável aumentou 2,91 

vezes, conforme esperado, dado o crescimento do mercado atendido e de suas operações. 

Tabela 3: Estatística Descritiva para os Custos Operacionais entre 2003 e 2012 

Ano Média Mediana 
Desvio 

padrão 
Mínimo Máximo 

2003 149449,47 85022,30 190570,65 2731,29 888505,35 

2004 149449,47 85022,30 190570,65 2731,29 888505,35 

2005 183929,11 122520,37 227038,38 3781,69 1159923,34 

2006 207162,51 132600,88 257520,63 4235,20 1322133,33 

2007 221027,15 141085,00 275340,93 4499,25 1464580,40 

2008 230844,41 159367,64 282791,35 4640,17 1523704,77 

2009 250209,39 182585,23 315965,10 4792,12 1678325,30 

2010 279347,05 212295,00 324584,49 4471,71 1586500,47 

2011 302558,09 241746,00 342865,62 4941,74 1700789,49 

2012 332420,25 247611,00 381493,51 5560,52 1873436,00 
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Procurou-se medir a eficiência dos distribuidores em função do desenvolvimento 

do mercado de energia elétrica, em harmonia com as políticas governamentais e em benefício 

da sociedade (PEDROSA, 2005) (Figura 8). Nesse sentido, foram selecionadas variáveis que 

atendessem a avaliação do desempenho das concessionárias sob as três perspectivas de atuação 

da ANEEL: investidores, consumidores e governo.  

 
Fonte: adaptado de Pedrosa (2005). 

Figura 8: Perspectivas para elaboração de um modelo benchmarking da ANEEL 

 

No tocante a avaliação de desempenho sob as perspectivas dos investidores, foram 

selecionadas duas variáveis: (i) mercado faturado; e, (ii) perdas não técnicas de energia. Os 

proprietários das concessionárias desejam maximizar o seu faturamento, mesmo não tendo 

como influenciar a demanda pelos seus serviços. Para representar esse efeito, utilizou-se o 

indicador mercado faturado (MFj) por cada concessionária j, consistindo na soma algébrica dos 

resultados do faturamento de cada empresa, para os mercados de baixa, média e alta tensão. 

A Tabela 4 apresenta a estatística descritiva acerca do mercado faturado das 48 

concessionárias de distribuição de energia entre os anos 2003 a 2010, obtidos no site da ANEEL 

(2013), indicando um aumento médio de 1,46 vezes para o período analisado. 
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Tabela 4: Estatística Descritiva para o mercado faturado entre 2003 e 2012 

Ano Média Mediana 
Desvio 

padrão 
Mínimo Máximo 

2003 5875974,82 2669925,76 8165678,90 64090,37 36383657,89 

2004 5875974,82 2669925,76 8165678,90 64090,37 36383657,89 

2005 6512354,78 3102471,08 8703113,41 69069,47 36690838,51 

2006 6713101,65 3121257,56 8957386,39 68362,56 38314597,68 

2007 7046486,16 3258015,35 9346689,06 73794,58 40017763,25 

2008 7334392,61 3400326,06 9677278,16 78317,70 41477230,27 

2009 7306694,25 3571717,73 9476867,24 80656,61 41129704,04 

2010 7993317,39 4148706,11 10312352,17 89515,90 43293035,52 

2011 8275437,65 4374110,87 10701532,56 93596,05 45032910,21 

2012 8601172,38 4807368,44 10895746,74 101546,77 45609295,14 

 

Araujo (2007) explica que existem perdas inerentes ao processo de distribuição de 

energia, chamadas perdas técnicas, que decorrem da interação entre a corrente elétrica com o 

meio físico de transporte. Entretanto, o maior problema está nas perdas não técnicas ou perdas 

comerciais, que se referem a furtos, fraudes, erro nos processos comerciais de leitura, medição 

e faturamento, ou seja, a energia é entregue, porém não existe receita sobre o seu consumo.  

As perdas não técnicas (PNTj) constituem um output indesejado, sob a ótica dos 

investidores, pois consomem recursos para transportar a energia, mas não geram a devida 

receita, devendo ser mitigadas de seu processo produtivo. Em tais situações, Seiford e Zhu 

(2002) recomendam a transformação destes produtos pelo inverso aditivo transladado (𝑃𝑁𝑇̅̅ ̅̅ ̅̅
𝑗), 

de modo que os valores permaneçam positivos e possam ser incorporados ao modelo de 

programação linear como output. O procedimento consiste em multiplicar o vetor de output 

indesejado por −1 e então somar cada um desses ao valor máximo (PNTmáx) referente às PNTj 

encontrado na amostra, conforme a Expressão 11. 

𝑃𝑁𝑇̅̅ ̅̅ ̅̅
𝑗 = 𝑃𝑁𝑇𝑚á𝑥 − 𝑃𝑁𝑇𝑗 (11) 

 O valor de PNTmáx na amostra estudada é de 1,5486%, que representa a máxima 

taxa de energia perdida por causas não técnicas na amostra. Os dados para as perdas não técnicas 

foram obtidos no site da ANEEL (2013) e a estatística descritiva para o vetor transladado das 

perdas não técnicas, das 48 concessionárias de distribuição de energia entre os anos 2003 a 

2010, é apresentada na Tabela 5. Os resultados indicam que não houve grande variação no valor 

médio dessa variável ao longo do tempo, mesmo com o crescente gasto com as despesas 

operacionais. 
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Tabela 5: Estatística Descritiva para o vetor transladado da variável perdas não técnica entre 2003 e 2012 

Ano Média Mediana 
Desvio 

padrão 
Mínimo Máximo 

2003 1,3766 1,4466 0,1915 0,5277 1,5486 

2004 1,3766 1,4466 0,1915 0,5277 1,5486 

2005 1,3627 1,4263 0,2320 0,2665 1,5486 

2006 1,3497 1,4294 0,2469 0,1326 1,5486 

2007 1,3522 1,4350 0,2458 0,1379 1,5473 

2008 1,3648 1,4458 0,2361 0,1599 1,5486 

2009 1,3617 1,4611 0,2558 0,0000 1,5486 

2010 1,3744 1,4532 0,2277 0,2028 1,5332 

2011 1,3742 1,4571 0,2406 0,1799 1,5486 

2012 1,3833 1,4532 0,2001 0,4173 1,5390 

 

Sob a perspectiva do consumidor, o aspecto mais importante a ser observado no 

desempenho do distribuidor é a qualidade da energia que está sendo fornecida. A literatura 

(PESSANHA et al, 2007; GROWITSCH et al, 2010; SIMAB; HAGHIFAM, 2012) enfatizam 

entre os aspectos da qualidade da distribuição de energia elétrica, a continuidade do 

fornecimento, avaliando-a com base na duração das interrupções do fornecimento (DECj) e na 

frequência das interrupções do fornecimento (FECj) ocorridas na área de atuação da 

concessionária j, conforme as Expressões 12 e 13, respectivamente. 

𝐷𝐸𝐶𝑗 =
∑ 𝐶𝑎(𝑖) ∙ 𝑡(𝑖)𝑛
𝑖=1

𝐶𝑠
 (12) 

𝐹𝐸𝐶𝑗 =
∑ 𝐶𝑎(𝑖)𝑛
𝑖=1

𝐶𝑠
 (13) 

O total de interrupções observadas durante o período de apuração é representado 

por n; Ca(i) significa o número de unidades consumidoras atingidas na interrupção i; t(i) é a 

duração (em horas) da interrupção i; e, Cs é o total de unidades consumidoras na área observada. 

As interrupções no fornecimento são frequentemente associadas a fatores 

ambientais, como as interrupções intempestivas, não sendo diretamente controláveis pelas 

concessionárias. Pessanha et al (2007), no entanto, explicam que as interrupções dependem 

substancialmente das práticas adotadas no planejamento, na operação e na gestão da rede de 

distribuição. Assim, a forma como as concessionárias gerenciam seus recursos físicos e 
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estabelecem suas políticas de manutenção devem ser suficientes para manter um nível 

satisfatório de continuidade. 

A melhoria da continuidade implica minimizar os níveis médios desses indicadores, 

sendo, portanto, produtos indesejáveis do sistema de fornecimento de energia elétrica. Diante 

do exposto, optou-se por realizar inverso aditivo transladado de ambos DEC e FEC, seguindo 

a metodologia proposta por Seiford e Zhu (2002), conforme as Expressões 14 e 15. 

𝐷𝐸𝐶̅̅ ̅̅ ̅̅
𝑗 = 𝐷𝐸𝐶𝑚á𝑥 − 𝐷𝐸𝐶𝑗 (14) 

𝐹𝐸𝐶̅̅ ̅̅ ̅̅
𝑗 = 𝐹𝐸𝐶𝑚á𝑥 − 𝐹𝐸𝐶𝑗 (15) 

Os valores de DECmáx e FECmáx na amostra estudada são de 99,21 e 61,41, 

respectivamente. Enquanto o primeiro indica o número de horas que, em média, as unidades 

consumidoras de determinado conjunto ficaram sem energia elétrica durante um ano, o segundo 

mensura quantas vezes, em média, as unidades consumidoras de determinado conjunto 

sofreram interrupção durante o período em análise. Com isso, os valores do DEC e FEC ao 

longo de 2003 a 2010 das 48 concessionárias, obtidos a partir do site da ABRADEE (2013), 

foram transladados e sua estatística descritiva representada na Tabela 6. Novamente, percebe-

se que não houve grande variação no valor médio dessa variável ao longo do tempo, mesmo 

com o crescente gasto com as despesas operacionais durante o período de análise. 

Tabela 6: Estatística Descritiva para as variáveis de continuidade, DEC e FEC, entre 2003 e 2012 

 DEC  FEC 

Ano Média Mediana 
Desvio 

padrão 
Mínimo Máximo  Média Mediana 

Desvio 

padrão 
Mínimo Máximo 

2003 84,42 89,40 13,26 34,06 97,73  48,01 53,17 12,02 0 59,17 

2004 84,42 89,40 13,26 34,06 97,73  48,01 53,17 12,02 0 59,17 

2005 83,59 89,15 14,34 36,43 98,86  47,88 53,72 12,70 7,37 59,10 

2006 84,38 88,71 13,33 50,33 99,21  49,18 53,75 11,04 15,32 61,40 

2007 83,80 88,08 13,66 35,42 98,85  48,01 53,03 13,01 7,73 60,50 

2008 83,42 87,99 14,99 25,07 98,67  48,40 52,72 12,16 14,04 60,26 

2009 81,98 87,36 16,21 18,57 98,5  48,72 53,02 12,46 7,31 61,41 

2010 82,77 89,01 17,80 0,13 98,88  49,56 53,10 12,24 4,44 60,79 

2011 83,02 87,12 16,57 2,45 97,91  49,83 54,43 11,90 11,22 59,93 

2012 82,25 87,51 18,28 0 98,68  49,60 55,39 12,58 8,98 61,01 

 

Com relação a avaliação sob a ótica do governo, buscou-se adotar indicadores que 

captassem a necessidade de se expandir o serviço de fornecimento de energia elétrica, haja vista 

que a reestruturação ocorrida no setor de energia elétrica transferiu a responsabilidade de gestão 

do Estado para o setor privado. Para o desenvolvimento econômico e social, a energia elétrica 
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é fundamental, sendo de interesse governamental oferecer esses serviços e disseminá-los o 

máximo possível a fim de promover a universalização do serviço no país. Ao mensurar o efeito 

da universalização do acesso à energia elétrica no Brasil, optou-se pelo número de unidades 

consumidoras (UCj) atendidas numa dada área de concessão j.  

A Tabela 7 apresenta a estatística descritiva acerca das unidades consumidoras das 

48 concessionárias de fornecimento de energia, ao longo dos 10 anos analisados, entre 2003 a 

2012. O valor médio para essa variável aumenta apenas 1,41 vezes, isto é, de 2003 para 2012, 

houve um aumento de apenas 141%, valor significativamente inferior ao aumento observado 

nos custos operacionais. 

Tabela 7: Estatística Descritiva para o número de unidades consumidoras entre 2003 e 2012 

Ano Média Mediana 
Desvio 

padrão 
Mínimo Máximo 

2003 50301,78 29920,91 72593,31 408 374782,50 

2004 50656,96 29920,91 73733,95 408 374782,50 

2005 50828,37 34053,26 69777,69 430 394681,30 

2006 53387,74 37049,37 72583,74 432 410925,72 

2007 57248,27 40066,22 76459,48 436 433857,40 

2008 60506,73 41722,22 80346,67 442 455038,27 

2009 63096,96 41145,94 81978,29 446 458640,64 

2010 65751,79 41473,28 84191,83 432,1 470202,53 

2011 68125,33 45259 87034,85 449,2 487948,35 

2012 70925,85 48555 89316,73 505,91 497665,79 

 

Além disso, o governo tem interesse em alcançar todas as áreas habitadas por meio 

da sua infraestrutura de distribuição, de modo a dispor energia para toda população atendida. 

Como meio de expressar a dispersão da infraestrutura para disponibilizar o serviço de energia 

na área de concessão, utilizou-se a extensão total da rede de distribuição (netj) de cada uma das 

concessionárias j. 

Os dados para a extensão da rede de distribuição foram obtido no site da ANEEL 

(2013) e a sua estatística descritiva, das 48 concessionárias de distribuição de energia entre os 

anos 2003 a 2010, é apresentada na Tabela 8. Os resultados indicam que não houve grande 

variação no valor médio dessa variável ao longo do tempo, mesmo com o crescente gasto com 

as despesas operacionais. 

As variáveis elencadas encontram-se resumidas no Quadro 5. Verificou-se o 

respaldo na literatura das variáveis elencadas para modelar o objeto de estudo, relacionando a 

ocorrência das variáveis usadas e os respectivos autores, bem como a sua unidade de medida. 
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Tabela 8: Estatística Descritiva para a extensão da rede de distribuição entre 2003 e 2012 

Ano 
 

Média Mediana 
Desvio 

padrão 
Mínimo Máximo 

2003  1100157,46 669935 1309772,56 12021 5744178 

2004  1100157,46 669935 1309772,56 12021 5744178 

2005  1194850,85 730382 1394952,95 13168 5999222 

2006  1224686,23 768531 1418573,05 13443 6239806 

2007  1275776,14 812266 1477321,44 13747 6439823 

2008  1325706,40 848763 1531854,37 14243 6690019 

2009  1371850,09 892390 1575434,75 14652 6832360 

2010  1417704,12 956369 1615497,25 15289 6960467 

2011  1469028,49 1013602 1672883,34 15828 7228125 

2012  1511861,32 1064338 1712337,75 16314 7460089 

 

 

 Variável Sigla Referências 

 
Custos 

operacionais 
opexj 

Jamasb et al (2004), Giannakis et al (2005), Estellita Lins et al (2007), 

Souza et al (2010a), Souza et al (2010b), Yadav et al (2010), Santos 

et al (2011) e Yadav et al (2013) 

In
v

es
ti

d
o

r
 

Mercado Faturado MFj 

Edvardsen e Førsund (2003), Giannakis et al (2005), Ramos-Real et 

al (2009), Pérez-Reyes Tovar (2009), Souza et al (2010a), Souza et al 

(2010b), Yadav et al (2010) e Yadav et al (2013) 

Perdas não 

técnicas de energia 
perdj 

Edvardsen e Førsund (2003), Estellita Lins et al (2007), Ramos-Real 

et al (2009), Pérez-Reyes Tovar (2009) e Growitsch et al (2010) 

C
o

n
su

m
id

o
r
 

Duração das 

interrupções 
DECj 

Pessanha et al (2007), Giannakis et al (2005), Growitsch et al (2010) 

e Simab e Haghifam (2012) 

Frequência das 

interrupções 
FECj 

Pessanha et al (2007), Giannakis et al (2005) e Simab e Haghifam 

(2012) 

G
o

v
er

n
o
 

Unidades 

consumidoras 

atendias 

UCj 

Edvardsen e Førsund, (2003), Jamasb et al (2004), Giannakis et al, 

(2005), Pérez-Reyes e Tovar, (2009), Ramos-Real et al, (2009), Souza 

et al, (2010a), Souza et al, (2010b), Growitsch et al, (2010), Yadav et 

al, (2010), Blázquez-Gómez e Grifell-Tatjé (2011), Yadav et al 

(2013) 

Extensão da Rede 

distribuição 
netj 

Edvardsen e Førsund (2003) Jamasb et al (2004), Giannakis et al 

(2005), Saleem (2007), Pérez-Reyes Tovar (2009), Ramos-Real et al 

(2009), Growitsch et al (2010), Souza et al (2010a), Souza et al 

(2010b), Yadav et al (2010), Santos et al (2011), Yadav et al (2013) 

Quadro 5: Indicadores para avaliação das distribuidoras de energia elétrica sob as perspectivas de avaliação da 

ANEEL 

 

Para garantir a comparabilidade das DMUs, propõe-se a utilização do modelo com 

rendimentos variáveis de escala, dada a restrição de convexidade para garantir a comparação 

entre as unidades que operam na mesma escala de produção (COELLI et al., 2005). Essa 

escolha se reforça ao analisar o resumo estatístico das variáveis, dado que o aumento nos 
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investimentos dos custos operacionais não foi acompanhado na mesma proporção pelos 

produtos do sistema analisado. 

No que concerne a avaliação de empresas que operam sob retornos de escalas 

variáveis, as DMUs que apresentam os menores níveis de insumos ou os maiores níveis de 

produtos, em pelo menos uma das variáveis, são classificadas como eficientes. Assim, uma 

concessionária pode ser considerada como eficiente por operar a maior rede de distribuição, 

não significando necessariamente maior eficiência. 

Um dos métodos usados para contornar este problema é restringir o número de 

variáveis usadas no modelo (WAGNER; SHIMSHAK, 2007), sendo evitadas as possíveis 

armadilhas dos modelos (DYSON et al, 2001). Para que não sejam excluídas as variáveis de 

saída, por contemplar as três perspectivas de atuação da ANEEL, optou-se em efetuar a 

avaliação da performance das concessionárias nos três âmbitos separadamente, isto é, serão 

utilizados três modelos de forma individual, para avaliar as concessionárias em cada uma das 

áreas de interesse da ANEEL. Ao final, determina-se o índice de eficiência combinado (�̅�), a 

partir da média aritmética dos três escores de eficiência distintos, conforme a Expressão 16. 

�̅� =
𝜃𝑖𝑛𝑣 + 𝜃𝑐𝑜𝑛𝑠 + 𝜃𝑔𝑜𝑣

3
 (16) 

Em que, θinv, θcons e θgov representam o escore de eficiência obtido nos modelos sob 

a perspectiva do investidor, consumidor e governo, respectivamente. De maneira análoga, a 

folga combinada da variável opexj pode ser calculada por meio da média aritmética dos 

resultados dos três modelos, conforme a Expressão 17. 

�̅�𝑜𝑝𝑒𝑥𝑗
   − =

𝑠𝑜𝑝𝑒𝑥
𝑔𝑜𝑣

+ 𝑠𝑜𝑝𝑒𝑥
𝑐𝑜𝑛𝑠 + 𝑠𝑜𝑝𝑒𝑥

𝑖𝑛𝑣

3
 (17) 

Em que, �̅�𝑜𝑝𝑒𝑥𝑗
   −  representa a folga radial combinada, calculada por meio de 

𝑠𝑜𝑝𝑒𝑥
𝑔𝑜𝑣

, 𝑠𝑜𝑝𝑒𝑥
𝑐𝑜𝑛𝑠 𝑒 𝑠𝑜𝑝𝑒𝑥

𝑖𝑛𝑣 , que representam as folgas radiais dos custo operacional calculada no 

modelo orientado ao governo, consumidor e ao investidor, respectivamente. 

 A Figura 9 sistematiza o modelo adotado para a avaliação das distribuidoras de 

energia elétrica de atuação nacional, representando as características pertinentes em um modelo 

de programação linear para avaliação da eficiência técnica. 
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Figura 9: Sistematização do modelo utilizado para avaliar a eficiência técnica dos distribuidores de energia 

elétrica 

5.3. Estágio 2: Ajuste dos custos operacionais por meio de SFA 

O objetivo do segundo estágio é decompor as folgas e incorporar o efeito do ruído 

estatístico, bem como eliminar o efeito da ineficiência gerencial por meio da técnica fronteira 

estocástica (SFA), para o posterior ajuste dos custos operacionais (opexj). Para tal, identificar 

as variáveis que representem devidamente os fatores ambientais, por influenciar de forma 

significativa os custos operacionais. 

Os custos de fornecimento dependem, segundo Pessanha et al (2007), do tipo da 

rede de distribuição e das características do mercado atendido. Seguindo essa tendência, as 

variáveis ambientais utilizadas para caracterizar os custos operacionais foram classificadas 

como: (i) fatores de mercado, que relacionam a composição do mercado aos custos; (ii) fatores 

geográficos, investigando quais as características locais de serviço podem influenciar os custos 

operacionais; (iii) o período em que foi feita a avaliação; e, (iv) fatores relacionados a estrutura 

e porte da empresa, por indicar como o aporte necessário para atender a demanda influencia 

nos custos operacionais. 
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Figura 10: Categorias das variáveis ambientais utilizadas para caracterizar os custos operacionais 

 

A composição do mercado é utilizada para identificar os tipos de clientes atendidos 

por uma dada concessionária e de que modo essa composição influencia seus custos 

operacionais. Diante desta premissa, emerge a primeira hipótese de pesquisa (H1) para o 

presente trabalho: 

 Hipótese 1 (H1): o tamanho e a composição do mercado diferenciam a taxa de 

eficiência das concessionárias de fornecimento de energia elétrica. 

Com relação à análise da ineficiência das concessionárias, da hipótese 1 derivam 

nuances consideradas proposições. A proposição é o desdobramento da hipótese em etapas 

menores para um segundo nível de investigação objetivando atender à hipótese. Para verificar 

o efeito do tamanho e da composição do mercado no desempenho das concessionárias, optou-

se por utilizar três variáveis quantitativas: (i) mercado faturado de baixa tensão (BTj); e (ii) 

mercado faturado de média tensão (MTj); e, (ii) mercado faturado de alta tensão (ATj).  Com 

isso, tem-se as seguintes proposições: 

 Proposição 1.1: O faturamento obtido pelo mercado atendido por rede de baixa 

tensão, com tensão elétrica que pode variar entre 110 e 440V, influencia o 

desempenho das distribuidoras de energia elétrica; 
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 Proposição 1.2: O faturamento obtido pelo mercado atendido por rede de média 

tensão, com tensão elétrica entre 2,3 kV e 44 kV, diferencia o desempenho das 

distribuidoras de energia elétrica;  

 Proposição 1.3: O faturamento obtido pelo mercado atendido por rede de alta 

tensão, com tensão elétrica que pode variar entre 69 kV e 138 kV, influencia o 

desempenho das distribuidoras de energia elétrica;  

Os fatores geográficos dizem respeito as características das regiões atendidas por 

cada concessionária. Para Pérez-Reyes e Tovar (2009) e Nascimento (2009), a inclusão de 

variáveis exógenas que caracterizam o clima, o relevo e a extensão da área atendida são 

fundamentais para explicar as causas da ineficiência nos modelos para a distribuição de energia 

elétrica. Baseando-se nessa premissa, elaborou-se a hipótese 2: 

 Hipótese 2 (H2): as características geográficas da área de concessão atendida 

diferenciam o desempenho das distribuidoras de energia elétrica. 

As proposições derivadas da hipótese 2 gerou cinco variáveis para mensurar o efeito 

das características geográficas no desempenho das concessionárias: (i) extensão da área de 

concessão (areaj); (ii) a declividade média do terreno de concessão (declj); (iii) a densidade de 

descarga atmosférica (descj); (iv) a extensão da área vegetativa remanescente (vegj); e, (v) índice 

de precipitação (chuvaj); região do território nacional que a concessionária atua. A partir dessas 

variáveis, pretende-se responder as seguintes proposições: 

 Proposição 2.1: A extensão da área de concessão diferencia o desempenho das 

distribuidoras de energia elétrica; 

 Proposição 2.3: A declividade média da área de concessão diferencia o 

desempenho das distribuidoras de energia elétrica; 

 Proposição 2.3: A densidade de carga atmosférica da área de concessão diferencia 

o desempenho das distribuidoras de energia elétrica; 

 Proposição 2.4: A extensão da área vegetativa remanescente da região de concessão 

diferencia o desempenho das distribuidoras de energia elétrica; 

 Proposição 2.5 O índice de precipitação na área de concessão diferencia o 

desempenho das distribuidoras de energia elétrica; 
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A região do território nacional que a concessionária atua é tida como um fator que 

influencia no seu desempenho, visto que as características econômicas e geográficas divergem 

entre si (PÉREZ-REYES; TOVAR, 2009). Com isso, pode-se elaborar a hipótese 3: 

 Hipótese 3 (H3): a região em que a área de concessão se encontra diferencia o 

desempenho das distribuidoras de energia elétrica. 

Os fatores relacionados ao porte da concessionária podem não ser considerados 

exógenos. Ao fornecer energia elétrica para uma dada área de concessão, a empresa tem a 

responsabilidade de prestar um serviço adequado para alcançar o nível de abastecimento 

exigido. Nesse sentido, considerou-se que as decisões relacionadas a estrutura tecnológica e os 

recursos produtivos necessários para a prestação de serviço, são fatores representativos na 

composição da estrutura de custo das concessionárias de distribuição de energia elétrica. Com 

isso, pode-se elaborar a hipótese 3: 

 Hipótese 3 (H3): O porte e a estrutura da concessionária diferenciam o desempenho 

das distribuidoras de energia elétrica. 

Para mensurar o efeito do porte e da estrutura de uma concessionária no seu 

desempenho, utilizou-se duas variáveis: (i) número total de transformadores (Vj); (ii) o número 

de susbestações de distribuição (subj); e, (iii) Capacidade dos transformadores (MVAj). 

Baseando-se no critério de classificação do porte da empresa, incluiu-se uma variável dummy 

(portej) para verificar a diferenciação no desempenho das empresas de grande porte, isto é, caso 

a empresa seja de grande porte, essa variável recebe o valor de uma unidade, caso contrário, 

recebe zero. A partir dessas duas variáveis, a hipótese 3 foi desdobrada em duas proposições: 

 Proposição 3.1: O número total de transformadores instalados da concessionária 

pode influenciar no seu desempenho; 

 Proposição 3.1: O número total de subestações da concessionária diferencia o 

desempenho das distribuidoras de energia elétrica; 

 Proposição 3.3: A potência instalada total dos transformadores diferencia no 

desempenho das concessionárias de energia elétrica;  

 Proposição 3.4: O porte diferencia o desempenho das concessionárias de energia 

elétrica; 

A presente análise utiliza dados em painel, onde são feitos cortes transversais e 

longitudinais, simultaneamente, para coletar os dados e as informações necessárias à pesquisa. 
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As informações são coletadas de um mesmo grupo de unidades ao longo de um período, tal que 

será observado uma variável de interesse (eficiência) ao longo do tempo. Logo, a hipótese 4 

surge: 

 Hipótese 4 (H4): o período correspondente da análise diferencia o desempenho das 

distribuidoras de energia. 

A resposta para tal hipótese foi respondida por meio de uma variável categórica 

(ano), utilizada para classificar a que ano tal observação corresponde, em um horizonte de 2003 

a 2012. 

A Figura 11 sistematiza todas as variáveis elencadas para representar o efeito 

exógeno sobre a ineficiência em relação aos custos operacionais de cada concessionária. Para 

tanto, será medido o efeito das folgas nos custos operacionais, mensuradas no primeiro estágio, 

sobre as variáveis exógenas que determinam o desempenho de uma distribuidora de energia 

elétrica de atuação nacional.  
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Figura 11: Constructo de avaliação das folgas nos custos operacionais no segundo estágio do modelo 

 

Conforme proposto por Fried et al (2002) e Avkiran e Rowlands (2008), a 

abordagem DEA em três estágios pretende identificar os efeitos ambientais, o ruído estatístico 

e os efeitos da ineficiência técnica aos quais as concessionárias são expostas. Esses autores 

recomendam que, para alcançar esse objetivo, deve-se regredir as folgas dos custos operacionais 

sobre os efeitos das variáveis ambientais, por meio de Fronteira Estocástica (SFA).  

Frente ao exposto, o efeito das folgas dos custos operacionais da população, sobre 

as variáveis contextuais elencadas, somados ao ruído estatístico e o efeito da ineficiência 

técnica, pode ser descrito, conforme a Expressão 18. 

 

Custos 
Operacionais

Condições 
climáticas e 
Geográficas

Composição 
do Mercado

Estrutura e 
Porte

Ano

ATj

MTj

BTj

subjVj MVAj portej

áreaj declj descj vegj chuvaj

2012

2011

...

2004

2003



57 
 

�̅�𝑜𝑝𝑒𝑥
   − = 𝛽0 + 𝛽1𝑎𝑟𝑒𝑎 + 𝛽2𝑑𝑒𝑐𝑙 + 𝛽3𝑑𝑒𝑠𝑐 + 𝛽4𝑣𝑒𝑔 + 𝛽5𝑐ℎ𝑢𝑣𝑎 + 𝛽6𝐵𝑇 + 𝛽7𝑀𝑇

+ 𝛽8𝐴𝑇 + 𝛽9𝑉 + 𝛽10𝑠𝑢𝑏 + 𝛽11𝑀𝑉𝐴 + 𝛽12𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 + 𝛽13𝑎𝑛𝑜 + 𝑢 + 𝑣 
(18) 

 Dada a equação, ao assumir v e u como independentes, v é a variável aleatória com 

distribuição normal, v ~ N(0, 𝜃𝑣
2), e  representam as variações puramente aleatórias em relação 

à fronteira, por capturar erros de medição, ruídos estatísticos e choques aleatórios fora do 

controle da empresa, além dos efeitos das variáveis explicativas não especificadas na função de 

produção. Por outro lado, o termo de erro u é responsável por identificar a ineficiência técnica 

da empresa. A escolha da distribuição dos erros u tem impacto reduzido nos índices de 

eficiência das empresas, optando-se por um modelo mais simples, a distribuição Half-Normal, 

u ~ N+(µ, 𝜃𝑢
2). 

Fried et al (2002) e Avkiran e Rowlands (2008) explicam que os parâmetros 

estimados na equação utilizam como base no método de Máxima Verossimilhança, 

proporcionando pouca sensibilidade aos erros de medida e sem que seja necessário assumir 

nenhuma hipótese a respeito de retornos de escala. Com a obtenção desses parâmetros, é 

possível nivelar o ambiente operacional, a partir dos custos operacionais de cada organização, 

ajustados pelo impacto do ambiente externo e ruído estatístico, conforme indicado na Expressão 

8, da Seção 2.3 deste trabalho. 

5.4. Estágio 3: Ajuste dos custos operacionais por meio de SFA 

O estágio três converge na reavaliação do primeiro estágio, por substituir os dados 

observados pelos dados ajustados no segundo estágio. Os resultados no estágio três é uma 

avaliação do desempenho exclusivamente expressa em termos de eficiência de gestão, bem 

como, controlados pelos efeitos do meio ambiente operacional e do ruído estatístico. 

Para fim de comparação, contrapõe-se os resultados obtidos no primeiro estágio em 

relação aos resultados obtidos no terceiro estágio, após o nivelamento do ambiente operacional 

das concessionárias. Os resultados serão comparados considerando as perspectivas do governo, 

investidor e consumidor, individualmente, e de forma global, a partir do escore combinado. 

Tais resultados serão expostos e analisados por meio de tabelas, gráficos e figuras, dispondo a 

organização das concessionárias no espaço input-output. 

A Figura 12 resume as etapas propostas nesse procedimento metodológico para 

avaliação dos custos operacionais eficientes em um procedimento DEA em três estágios. 
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Figura 12: Procedimento metodológico para avaliação dos custos operacionais eficientes em um procedimento 

DEA em três estágios 
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Capítulo 6: Resultados da Avaliação dos Custos Operacionais das 

Empresas de Distribuição de Energia Elétrica 

O presente capítulo tem como objetivo apresentar os resultados obtidos mediante 

as pesquisas quantitativas para obtenção dos custos operacionais eficientes das concessionárias 

de distribuição de energia elétrica no Brasil, por meio de uma avaliação benchmarking em três 

estágios. Os resultados serão apresentados em etapas, conforme ilustrado pela Figura 13. 

 

Figura 13: Etapas da apresentação dos resultados 

6.1. Primeiro Estágio 

O primeiro estágio busca analisar parâmetros necessários na construção da fronteira 

eficiente e avaliação dos custos operacionais da distribuição de energia no Brasil. A finalidade 

desta análise é mediar e comparar parâmetros mensuráveis das concessionárias, mediante a 

relação entre as condições oferecidas e respostas de produtividade, saídas e produtos 

desencadeados por esses operadores. 

A base de dados utilizada foi extraída do inventário da ANEEL (2013) e 

ABRADEE (2013). Dentre as informações observadas, encontram-se os dados que são usados 

nesta pesquisa como input e output para análise. Na primeira etapa da análise DEA, foi 

selecionado o conjunto de concessionárias dentre as 64 DMUs possíveis de comparação. O 

conjunto a ser analisado deve apresentar as mesmas entradas e saídas, variando apenas na 

intensidade de tais variáveis. De acordo com os princípios de Dyson et al (2001), as DMUs são 

homogêneas quanto as atividades realizadas, capazes de executar as tarefas similares com os 

Definição das características da fronteira de produção e aplicação do
modelo DEA para obter o escore de eficiência de cada unidade
distribuidora de energia, em uma análise focada na conversão dos inputs
em outputs;

Redimensionamento dos custos operacionais, dados os exógenos que
impactam no desempenho das concessionárias, por meio de uma análise
econométrica para determinar uma possível compensação e penalização no
desempenho, dada a relação entre os custos das operadoras e as variáveis
de controle;

Reavaliação da performance das concessionárias, utilizando-se dos custos
operacionais ajustados ao efeito do ambiente operacional e aos efeitos
aleatórios de erro de medida.
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mesmos objetivos. Ao extrair uma amostra referente ao conjunto de 64 empresas, selecionou-

se 48 DMUs para compor a análise, dada à carência de dados registrados, em que a completa 

falta de dados nas variáveis de output, ocasiona a não convergência da função objetivo, 

inviabilizando o cálculo da eficiência. 

Para a construção da fronteira empírica, foi adotado o modelo que considera 

retornos de escala variáveis, proposto por Banker et al (1984), em que as concessionárias 

operam sob rendimentos de escala diferentes, partindo-se do pressuposto que apresentam 

retornos crescentes, decrescentes ou constante. No que concerne à orientação dos modelos, 

assumiu-se à minimização dos inputs, numa abordagem tradicional adotada para regulação dos 

custos operacionais eficientes. Como padrão desse tipo de modelo de regulação por incentivo, 

adotou-se também por uma única variável de input, como sendo os custos operacionais de cada 

concessionária. 

Na compilação dos dados do primeiro estágio, foi aplicado o software Frontier 

Analyst Profissional version 3.2, para determinar a eficiência das unidades avaliadas sob cada 

dimensão avaliada.  

O objetivo desta etapa foi avaliar quantitativamente o nível de eficiência sob 

diferentes perspectivas: Investidores, Consumidores e Governo. A avaliação do desempenho 

em cada dimensão articulou diferentes combinações entre as variáveis de inputs e outputs, com 

o objetivo de classificar as concessionárias de distribuição de energia de acordo com sua 

eficiência e estabelecer, portanto, um modelo final para estimação da fronteira de eficiência 

nesse segmento.  

Para realizar uma melhor análise do desempenho das DMUs em questão, 

representou-se o valor médio de cada variável, por unidade analisada. A Tabela 7 apresenta 

esses valores e, com base nas medianas dessas observações, classificou-se as DMUs 

selecionadas a partir de uma escala de cores, sendo a escala verde um fator positivo e escala de 

vermelho, um fator negativo.  

O primeiro indicador representa um input do sistema (opex) e, portanto, é 

classificado dentro do conceito de “quanto menor, melhor”, isto é, todos os valores menores ou 

iguais a mediana foram classificados como bons resultados e receberam tons de verde. Os 

valores que ficaram acima da mediana foram classificados como maus resultados e receberam 

tons de vermelho. Os demais indicadores são classificados dentro do conceito de “quanto maior, 

melhor”, pois são saídas das concessionárias de energia. Todos os valores iguais ou maiores 
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que a mediana foram classificados como bons resultados e receberam tons de verde. Os valores 

que ficaram abaixo da mediana foram classificados como maus resultados e receberam a cor 

vermelha (Tabela 9). 

Tabela 9: Valores médios das variáveis por DMU 

DMU opex MF PNT DEC FEC UC net 

1 170127,14 7736933,36 1,47 92,24 58,43 60281,26 1114593,20 

2 208152,66 4405814,21 0,24 84,03 53,14 19729,65 656355,70 

3 360826,50 9166795,03 1,22 83,34 52,03 50099,30 2229898,70 

4 231851,81 13134706,83 1,33 87,09 53,13 26459,12 1413878,70 

5 49860,38 467706,69 1,34 91,77 53,96 2363,73 74724,50 

6 30692,16 954730,39 1,52 95,06 50,10 7870,15 200597,10 

7 45407,89 2391559,68 0,94 87,65 48,52 30447,27 787554,00 

8 165623,31 4882355,60 1,47 79,94 52,18 15756,58 787325,80 

9 224681,18 7165070,43 1,27 85,49 43,56 62282,65 1400754,50 

10 328584,79 17400085,58 1,51 77,60 21,12 127581,05 2194938,30 

11 621005,51 8900064,01 1,47 36,26 56,19 185707,12 2115873,60 

12 550409,52 5462078,10 1,12 86,27 32,52 71116,35 1541775,00 

13 311371,93 9418918,21 1,30 58,13 42,04 113822,13 2762859,85 

14 314899,86 1163093,01 1,45 64,78 40,47 54067,33 384079,20 

15 100898,78 3424459,27 1,23 73,18 57,61 80638,22 1546045,60 

16 181603,67 5127151,98 1,41 89,02 59,38 88356,88 920003,00 

17 226081,47 39397952,13 1,47 97,95 29,17 436655,77 6546902,60 

18 1422578,75 1884545,14 1,00 84,96 55,33 48416,10 844847,80 

19 167943,39 1809735,05 1,08 84,56 55,87 29955,96 431662,90 

20 135404,14 235150,15 1,54 91,50 52,50 1469,59 46545,50 

21 11202,85 79386,46 1,51 88,78 55,74 2724,66 28543,90 

22 7249,43 459441,25 1,53 88,82 51,33 2932,15 94280,30 

23 418694,35 13247918,43 1,42 93,61 56,38 192432,36 4244453,10 

24 279872,34 7657695,07 1,45 95,52 58,84 109020,39 2591527,00 

25 778137,58 22479843,56 1,51 94,83 58,83 218352,62 3528491,90 

26 110248,51 3965250,09 1,45 97,50 58,97 40130,42 991798,80 

27 11417,19 281719,54 1,50 92,28 58,08 2590,37 48521,70 

28 448289,47 13555949,80 1,48 91,46 49,05 21499,60 1317470,70 

29 17724,94 24085736,47 1,48 92,24 56,86 90500,84 3395185,10 

30 20767,67 362113,89 1,52 73,05 57,84 1291,29 60695,60 

31 330374,39 625867,22 1,41 78,84 31,69 4737,64 153715,90 

32 51890,25 690984,80 1,54 43,25 48,25 6988,99 152193,90 

33 993423,99 853244,37 1,53 55,76 56,99 5344,01 117699,70 

34 63412,27 13504848,94 1,50 64,09 46,75 103480,21 2049897,30 

35 173221,31 564403,70 1,26 89,41 12,66 10232,46 172535,60 

36 18906,26 40041899,82 1,40 90,13 28,58 42335,91 5731039,10 

37 133452,90 346872,88 1,45 66,65 52,61 6506,71 79589,90 

38 192062,55 1219106,62 1,51 85,11 21,02 23446,19 350510,20 

39 86326,48 3426790,85 1,35 90,24 36,91 64089,82 741398,00 

40 4292,90 310939,80 1,50 89,80 53,94 1873,73 88020,20 

41 11759,25 2976797,41 1,30 90,58 47,61 60711,82 1004484,10 

42 531010,91 8451600,54 1,32 94,96 53,13 53840,73 1135622,00 

43 21900,54 2554161,61 1,35 85,09 55,57 20844,18 535514,40 

44 177434,34 80912,35 1,54 88,95 48,51 440,43 14137,60 

45 153011,54 179724,09 1,45 94,98 57,39 2153,66 27408,20 

46 17367,99 24603033,35 1,10 83,36 54,88 57575,35 3563998,10 

47 18616,22 7749745,29 1,49 92,49 56,88 80968,67 1181497,55 

48 35825,84 243207,14 1,41 84,57 57,60 5912,64 107796,50 
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A primeira dimensão avaliada é sob a perspectiva dos investidores. Para tanto, 

selecionou-se variáveis, com respaldo na literatura, que indicassem melhores resultados para os 

proprietários das concessionárias de energia elétrica. Os indicadores selecionados como saídas 

de cada DMU foram: (i) o mercado faturado total (MF), representando a soma do faturamento 

obtida nos mercados de baixa, média e alta tensão; e, (ii) as perdas não técnicas de energia 

(PNT), representando um output indesejado para os proprietários (Figura 14). 

 
Figura 14: Modelo para avaliação das concessionárias sob a perspectiva dos Investidores 

 

A Tabela 8 apresenta os escores de eficiência obtidos pelas concessionárias de 

energia elétrica ao longo do horizonte de tempo analisado, isto é, entre 2012 e 2003, sob a 

dimensão dos investidores. Um escore de eficiência igual a 100 indica que a distribuidora foi 

eficiente no âmbito dos investidores, para o ano em questão, em uma avaliação comparativa 

entre o conjunto de concessionárias analisadas. 

A partir do modelo empregado, obteve-se que 3 empresas (6,25% da amostra) 

obtiveram escore de 100% de eficiência ao longo dos 10 anos que compõe a análise, sendo 

respectivamente  as DMUs 29, 36 e 40. Outras duas DMUs merecem destaque: 17 e 22. Apesar 

de não obter 100% de eficiência para todos os anos da análise, essas duas DMUs aparecem 

como eficientes para 8 dos 10 anos analisado. 

Ao analisar os indicadores dessas unidades (Tabela 10), observa-se que todas 

apresentaram pelo menos bons resultados em duas das três variáveis utilizadas na avaliação. A 

unidade 17 apresentou bom desempenho nas duas variáveis de output, MF e PNT. As unidades 

22, 29, 36 e 40 apresentaram bom desempenho na variável de entrada, opex, e em mais uma 

das variáveis de saída: enquanto as unidades 22, 29 e 40 apresentaram bons resultados para a 

variável PNT, a DMU 36 apresentou um alto valor na variável MF. Conforme destaca Saleem 

(2007), esses resultados indicam a possibilidade de melhorias de eficiência nesse segmento, 

principalmente em empresas ineficientes que empregam recursos em excesso. 
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Tabela 10: Eficiência das concessionárias sob a perspectiva dos Investidores 

Eficiência sob a perspectiva dos Investidores 

DMU 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Média 

01 4,44 4,92 10,67 8,02 8,02 4,16 4,02 3,58 3,57 3,83 5,52 

02 4,10 3,94 4,12 4,00 4,00 3,56 3,27 2,16 1,58 2,19 3,29 

03 2,04 2,07 2,02 1,96 1,96 2,01 2,14 2,00 2,25 2,37 2,08 

04 3,42 3,60 3,79 3,35 3,35 4,00 4,08 4,02 4,08 4,30 3,80 

05 12,00 13,34 11,20 10,81 10,81 8,09 8,29 7,02 6,94 7,64 9,61 

06 13,92 44,46 20,37 20,76 20,76 17,15 22,66 15,71 14,54 13,82 20,42 

07 8,23 8,55 11,09 13,14 13,14 12,20 14,29 12,50 11,92 8,59 11,37 

08 4,29 4,45 4,62 4,24 4,24 3,98 3,29 3,10 3,02 3,27 3,85 

09 1,87 2,14 2,75 3,13 3,13 4,00 3,67 2,89 3,10 3,16 2,98 

10 20,98 19,60 33,52 100 100 4,64 4,26 7,36 6,93 100 39,73 

11 1,16 1,25 1,45 1,23 1,23 1,17 1,26 1,04 1,21 1,33 1,23 

12 1,32 1,21 1,06 0,94 0,94 1,13 1,09 1,06 1,20 1,34 1,13 

13 2,33 3,05 2,97 2,79 2,79 2,79 2,29 2,27 2,37 1,98 2,56 

14 1,31 1,53 1,54 1,47 1,47 1,63 1,66 1,23 1,47 1,38 1,47 

15 5,67 5,56 6,44 5,80 5,80 5,03 5,56 4,94 5,62 4,95 5,54 

16 2,78 3,09 4,13 4,55 4,55 4,10 3,65 2,79 2,73 2,78 3,52 

17 100 100 100 100 100 100 7,73 100 100 7,04 81,48 

18 0,34 0,35 0,36 0,35 0,35 0,34 0,32 0,33 0,34 0,35 0,34 

19 3,60 3,55 3,36 3,49 3,49 3,20 2,84 2,33 2,42 2,36 3,06 

20 28,36 100,00 31,00 13,86 13,86 6,05 18,43 100,00 100,00 6,94 41,85 

21 33,77 41,99 100,00 77,37 77,37 39,58 39,06 32,81 54,46 100,00 59,64 

22 100 100 100 100 100 100 100 53,10 100 56,18 90,93 

23 1,67 1,96 2,23 2,10 2,10 2,45 2,64 2,44 2,21 1,91 2,17 

24 2,19 2,60 2,55 2,60 2,60 2,35 2,67 2,49 2,64 2,58 2,53 

25 11,11 11,33 9,84 31,20 31,20 100 100 100 100 2,09 49,68 

26 4,21 5,16 5,52 5,03 5,03 5,75 5,68 4,69 5,09 4,88 5,10 

27 31,92 36,88 37,99 43,06 43,06 43,86 52,49 37,50 37,40 44,21 40,84 

28 14,07 3,58 3,26 2,60 2,60 2,25 2,32 1,79 1,83 1,79 3,61 

29 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,00 100,00 

30 26,43 28,44 35,32 100 100 21,72 29,84 17,05 18,18 18,72 39,57 

31 1,22 1,38 1,33 1,34 1,34 1,35 1,34 1,24 1,27 1,46 1,33 

32 100 100 100,00 32,42 32,42 19,52 13,38 7,67 8,64 10,48 42,45 

33 2,26 10,69 3,48 1,00 1,00 0,85 0,46 0,40 0,44 0,41 2,10 

34 13,74 14,09 20,82 27,51 27,51 21,01 17,73 100 100 21,07 36,35 

35 3,00 3,19 2,97 2,54 2,54 2,61 2,69 2,26 2,25 2,19 2,62 

36 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,00 

37 4,13 4,09 4,17 4,50 4,50 3,26 3,11 2,53 2,59 2,69 3,56 

38 2,80 3,24 3,42 3,13 3,13 2,81 3,26 2,06 2,16 2,39 2,84 

39 6,65 7,34 8,07 7,90 7,90 6,36 6,54 5,38 5,41 5,23 6,68 

40 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

41 44,80 42,53 43,96 35,17 35,17 40,19 46,28 63,73 64,04 57,46 47,33 

42 1,05 1,24 1,38 1,36 1,36 1,48 1,55 1,30 1,45 1,49 1,37 

43 18,19 17,68 25,59 27,83 27,83 24,07 24,83 23,13 23,19 23,38 23,57 

44 15,08 56,29 19,45 100 100 100 100 74,48 2,03 2,69 57,00 

45 2,66 3,41 3,77 3,11 3,11 3,23 3,19 2,19 2,40 2,60 2,97 

46 72,99 91,48 92,56 80,05 80,05 75,76 67,13 76,44 70,08 74,12 78,07 

47 46,44 52,82 55,10 43,72 43,72 46,43 34,54 30,69 31,56 31,79 41,68 

48 7,69 8,44 11,83 14,86 14,86 14,27 13,75 12,55 11,74 11,33 12,13 

 

A segunda avaliação é feita sob a perspectiva dos investidores. As variáveis 

selecionadas indicam melhores resultados, no que concerne a qualidade do serviço prestados 

no fornecimento de energia. Para tanto, verificou-se, com respaldo na literatura, a qualidade no 

fornecimento de energia mais frequentemente expressa em termos do grau de disponibilidade 



64 
 

do serviço prestado pela concessionária, mensurando-o com base na duração e na frequência 

das interrupções do fornecimento (GROWITSCH, et al., 2010). Num modelo similar ao de 

Giannakis et al (2005), os indicadores selecionados como saídas de cada DMU foram: (i) a 

duração média das interrupções (DEC); e, (ii) a frequência média das interrupções do 

fornecimento (FEC) ocorridas na área de atuação da concessionária (Figura 15). 

 
Figura 15: Modelo para avaliação das concessionárias sob a perspectiva dos Consumidores 

 

Os escores de eficiência obtidos pelas distribuidoras de energia elétrica, sob a 

dimensão dos consumidores, ao longo do horizonte de tempo analisado, estão apresentados na 

Tabela 9. Um escore de eficiência igual a 100 indica que a distribuidora foi eficiente no âmbito 

dos consumidores, ao obter resultados positivos na qualidade do fornecimento de energia 

elétrica (PESSANHA et al, 2007; SIMAB; HAGHIFAM, 2012) 

A partir do modelo empregado, obteve-se que 2 empresas (4,17% da amostra) 

obtiveram score de 100% de eficiência ao longo dos 10 anos que compõe a análise, sendo elas 

as DMUs 27 e 40. Apesar de não obter 100% de eficiência para todos os anos da análise, as 

DMUs 06, 26 e 47 também se destacaram, visto que essas unidades apresentaram 100% de 

eficiência em alguns anos, resultando em um escore médio superior a 80%. 

De maneira similar ao que foi observado anteriormente, ao analisar os indicadores 

dessas unidades elencadas, tem-se que todas apresentaram pelo menos bons resultados em duas 

das três variáveis utilizadas na avaliação. A Tabela 7 indica que as unidades 06, 27 e 47 exibem 

bom desempenho na variável de entrada, opex, e em pelo menos mais uma das variáveis de 

saída: as unidades 06 e 47 indicam bons resultados na variável DEC e FEC, respectivamente, 

ao passo que a unidade 27 apresentou bons resultados em ambas.  A unidade 26, por sua vez, 

não apresentou um baixo custo operacional, mas apresentou bons resultados em todos os anos 

para os indicadores DEC e FEC, alcançando a fronteira de eficiência e altos índices, conforme 

observado na Tabela 11. 

Por fim, a unidade 40, apesar de exibir apenas resultados medianos nas variáveis de 

saída, DEC e FEC, alcançou a fronteira de eficiência em todo horizonte analisado. Isto foi 
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possível, pois seus custos operacionais são muito inferiores e apenas resultados medianos a 

levaram a atingir a fronteira. Corroborando com os resultados de Giannakis et al (2005) e 

Growitsch et al (2010), tem-se que as empresas eficientes em empregar seus custos operacionais 

não necessariamente apresentam um alto nível de qualidade na prestação de seus serviços.  

Tabela 11: Eficiência das concessionárias sob a perspectiva dos Consumidores 

Eficiência sob a perspectiva dos Consumidores 

DMU 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Média 

01 8,29 7,84 44,15 44,15 15,06 100,00 4,56 22,38 10,30 33,71 29,04 

02 3,16 3,00 3,13 3,13 3,00 3,05 2,99 2,67 1,11 2,84 2,81 

03 1,24 1,22 1,18 1,18 1,28 1,84 1,49 1,17 1,18 2,19 1,40 

04 2,80 1,71 1,73 1,73 1,94 2,42 2,56 3,35 1,77 5,37 2,54 

05 100,00 20,81 23,47 23,47 9,32 10,35 13,42 13,55 6,79 13,46 23,46 

06 67,62 100 96,13 96,13 66,97 73,76 83,39 100 100 96,79 88,08 

07 9,64 7,39 11,48 11,48 11,83 10,44 12,18 10,37 9,75 11,16 10,57 

08 3,27 3,26 3,26 3,26 3,03 4,31 3,49 3,78 1,99 3,51 3,32 

09 1,21 1,36 2,11 2,11 2,78 2,57 2,35 1,74 1,81 3,30 2,13 

10 1,36 1,49 1,74 1,74 1,67 1,62 1,36 1,01 1,09 0,98 1,41 

11 0,83 0,76 0,73 0,73 1,42 1,38 1,33 1,44 1,39 0,95 1,10 

12 1,20 0,87 0,70 0,70 0,75 0,79 0,76 0,69 0,77 1,43 0,87 

13 1,39 1,83 1,71 1,71 1,64 1,61 1,28 1,17 1,19 1,03 1,46 

14 1,25 1,45 1,40 1,40 1,43 1,53 1,55 1,12 1,33 1,92 1,44 

15 16,80 11,15 12,22 12,22 12,01 9,05 8,20 14,57 8,67 6,59 11,15 

16 11,83 100 100 100 87,76 100,00 22,48 19,51 5,36 19,26 56,62 

17 100,00 100 100 100 46,53 100,00 34,18 30,61 34,84 28,93 67,51 

18 0,32 0,32 0,58 0,58 0,66 0,65 0,51 0,43 0,29 0,51 0,49 

19 3,50 3,23 3,52 3,52 6,78 6,30 12,63 16,25 6,34 28,84 9,09 

20 4,27 4,20 4,01 4,01 3,61 7,15 16,51 23,23 6,90 11,33 8,52 

21 44,41 38,15 67,83 67,83 68,44 75,92 67,22 100,00 48,18 76,03 65,40 

22 100,00 75,77 68,41 68,41 57,94 57,17 55,75 71,11 49,98 100,00 70,45 

23 17,74 4,00 4,43 4,43 10,14 3,24 1,69 8,32 2,48 3,53 6,00 

24 100 100 100 100 15,68 100 19,68 27,18 21,80 13,96 59,83 

25 26,75 1,86 13,04 13,04 7,35 11,40 4,86 6,86 8,14 8,80 10,21 

26 100 7,89 100 100 100 100 100 100 100 100 90,79 

27 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

28 1,22 1,08 2,91 2,91 1,13 1,06 1,37 3,30 1,15 1,78 1,79 

29 78,52 33,90 77,71 77,71 60,58 100 100 100 75,96 47,14 75,15 

30 44,64 44,97 61,75 61,75 62,96 100 35,67 100 94,73 100,00 70,65 

31 1,19 1,34 1,31 1,31 1,35 1,31 1,30 1,21 1,24 1,95 1,35 

32 14,42 14,13 12,40 12,40 13,03 12,96 8,57 7,96 4,40 4,79 10,51 

33 0,63 1,32 0,83 0,83 1,07 3,66 0,80 0,81 0,83 0,63 1,14 

34 6,93 6,52 8,28 8,28 7,75 7,64 7,25 5,83 5,75 7,46 7,17 

35 9,58 6,53 2,50 2,50 2,51 2,55 2,62 2,19 2,17 4,36 3,75 

36 54,23 22,99 25,92 25,92 25,29 23,36 23,22 20,56 44,24 46,44 31,22 

37 4,13 4,09 4,50 4,50 3,53 5,34 4,97 4,91 2,57 4,44 4,30 

38 2,89 2,66 2,24 2,24 2,19 2,39 2,34 1,88 1,97 3,86 2,47 

39 6,98 5,84 6,51 6,51 5,71 5,11 5,21 11,37 4,05 7,75 6,50 

40 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

41 100 35,62 92,75 92,75 24,36 33,22 37,86 69,25 49,21 74,04 60,91 

42 17,07 1,19 7,15 7,15 3,57 0,96 5,31 4,13 3,11 5,39 5,50 

43 15,70 20,97 24,02 24,02 35,99 40,87 32,76 49,92 22,56 50,99 31,78 

44 2,80 2,36 2,72 2,72 3,54 3,56 5,26 3,91 8,99 3,84 3,97 

45 14,16 8,62 18,81 18,81 29,20 55,07 35,23 36,84 50,31 37,76 30,48 

46 67,34 28,67 35,70 35,70 28,06 26,34 35,59 31,62 20,03 41,59 35,06 

47 67,89 84,39 100 100 100 66,78 36,05 100 100 100 85,51 

48 100 26,58 100 100 100 27,29 20,05 28,23 19,31 21,81 54,33 
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A última avaliação foi realizada sob a perspectiva do governo, no intuito de avaliar 

o acesso à energia elétrica e a universalização do serviço. A literatura indica que esses são 

critérios importantes, sob a ótica do governo, visto que é necessário eliminar o número de 

residências sem acesso à energia elétrica, promovendo o desenvolvimento mesmo das áreas 

mais remotas (YADAV et al, 2013). Nesse sentido, o modelo utilizado por Jamasb et al (2004) 

é adotado nesta pesquisa, bem como fora adotado por Ramos-Real et al (2009), tal que os 

indicadores selecionados como output foram: (i) extensão total da rede de distribuição de 

energia (net); e, (ii) número de unidades consumidoras atendidas (UC) (Figura 16). 

 
Figura 16: Modelo para avaliação das concessionárias sob a perspectiva do Governo 

 

A Tabela 10 dispõem os resultados obtidos na avaliação da eficiência das 

distribuidoras de energia elétrica, na dimensão do governo, ao longo do horizonte de tempo 

analisado. Um escore de eficiência igual a 100 indica que a distribuidora foi eficiente sob a 

perspectiva do governo. A partir do modelo empregado, obteve-se que 4 empresas (8,33% da 

amostra) obtiveram escore de 100% de eficiência: as DMUs 17, 29, 36 e 40. No entanto, as 

DMUs 41, 46 e 47, apesar de não obter 100% de eficiência para todos os anos da análise também 

se destacaram, visto que essas unidades apresentaram 100% de eficiência em alguns anos, 

resultando em um escore médio superior a 80%. 

Tal como fora observado nas análises anteriores, os indicadores dessas unidades 

elencadas, tem-se que todas apresentaram pelo menos bons resultados em duas das três 

variáveis utilizadas na avaliação (Tabela 12). A unidade 17 indica bons resultados em suas 

variáveis de saída, UC e net. As unidades 29, 36, 40, 41, 46 e 47, tiveram bom desempenho na 

variável de entrada, opex. Enquanto isso, as unidades 29, 36 e 46 tiveram bom desempenho na 

variável net, as unidades 41 e 47 apresentaram resultados apenas medianos nas variáveis de 

saída, UC e net, sinalizando que tais unidades obtiveram bons resultados no desempenho 

exclusivamente pelos baixos custos operacionais. Corroborando com a falta de sensibilidade 

identificada por Jamasb et al (2004), isso denota que os modelos têm fragilidade no que 

concerne à sua capacidade de ordenação. 
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A unidade 40, embora apareça como eficiente ao longo de todos os anos analisados, 

apresentou resultados ruins para ambas as variáveis de saída, UC e net. Isso denota o 

favorecimento que tal unidade recebe pelo modelo adotado ao apresentar os menores níveis de 

custo operacional na amostra, denotando a não relação com os investimentos realizados com o 

desempenho das concessionárias, conforme observado por Ramos-Real et al (2009). 

Tabela 12: Eficiência das concessionárias sob a perspectiva do Governo 

Eficiência sob a perspectiva do Governo 

DMU 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Média 

01 5,79 6,54 7,50 8,11 8,52 7,94 6,64 4,29 4,15 4,98 6,45 

02 4,30 3,93 4,18 4,16 4,17 3,94 3,71 2,31 1,79 2,67 3,52 

03 2,64 2,76 3,08 2,86 3,09 3,40 3,64 2,87 3,16 3,47 3,10 

04 2,93 3,02 3,54 3,17 3,73 3,97 4,24 3,57 3,61 4,01 3,58 

05 11,94 13,25 11,13 10,80 9,46 8,20 8,33 6,97 6,88 7,57 9,45 

06 12,12 12,23 16,46 18,09 19,36 17,77 19,47 16,41 15,11 14,64 16,17 

07 10,82 11,62 16,68 19,57 21,10 20,60 23,15 17,44 16,62 12,69 17,03 

08 4,43 4,57 5,01 4,71 4,54 4,57 3,79 3,24 3,12 3,38 4,14 

09 2,46 2,99 4,64 5,47 7,79 8,24 7,20 4,25 4,37 4,67 5,21 

10 7,06 8,92 11,45 13,75 14,33 15,65 15,42 11,57 13,21 9,22 12,06 

11 9,66 11,15 12,39 11,43 11,21 11,74 13,10 10,32 12,40 12,95 11,64 

12 1,76 1,65 1,72 1,52 2,09 2,95 3,48 3,88 4,98 3,69 2,77 

13 7,70 10,29 11,40 11,46 11,53 12,22 10,52 9,82 10,26 6,65 10,19 

14 2,01 2,58 2,95 3,00 3,57 4,48 4,01 2,26 3,63 3,49 3,20 

15 10,31 10,36 14,52 13,20 13,86 14,77 21,51 21,27 28,68 16,77 16,53 

16 4,07 4,69 8,23 9,88 11,59 13,66 16,21 15,72 17,74 14,25 11,60 

17 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

18 0,54 0,58 0,65 0,67 0,68 0,77 0,64 0,53 0,57 0,76 0,64 

19 100,00 100,00 5,53 5,88 6,11 6,04 4,69 3,13 3,41 3,73 23,85 

20 4,09 4,20 4,20 4,01 3,61 3,49 3,21 2,54 2,41 2,47 3,42 

21 34,48 38,91 45,42 45,96 44,54 40,89 40,19 33,15 37,31 35,19 39,60 

22 76,01 75,99 71,82 70,21 59,73 59,28 58,02 53,62 51,27 56,94 63,29 

23 9,67 13,09 14,41 16,09 17,22 20,98 25,24 23,99 23,46 22,15 18,63 

24 4,15 6,08 8,69 8,49 9,10 10,66 14,15 13,00 14,39 10,08 9,88 

25 14,01 14,36 12,71 13,25 12,75 12,12 11,59 10,36 10,90 10,62 12,27 

26 5,80 7,18 8,57 7,94 8,81 10,46 9,65 6,44 6,99 7,23 7,91 

27 32,17 31,18 32,63 33,58 34,77 44,77 53,34 38,14 38,04 45,62 38,42 

28 1,54 1,86 1,93 1,95 2,03 2,02 2,22 1,51 1,51 1,55 1,81 

29 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100 

30 21,94 22,67 25,44 26,22 23,29 21,63 18,93 16,96 18,05 18,59 21,37 

31 1,26 1,43 1,40 1,41 1,47 1,44 1,41 1,29 1,32 1,53 1,40 

32 15,75 15,61 15,40 14,12 15,05 15,31 9,80 8,07 4,79 5,29 11,92 

33 0,33 0,46 0,49 0,52 0,56 0,61 0,48 0,41 0,44 0,42 0,47 

34 36,62 33,90 37,58 46,14 44,23 46,57 46,88 39,51 38,52 26,52 39,65 

35 3,08 3,29 3,17 2,80 2,94 3,19 3,52 2,70 2,70 2,72 3,01 

36 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

37 4,45 4,44 4,65 5,03 4,00 3,80 3,49 2,73 2,80 2,94 3,83 

38 3,42 3,89 3,93 3,48 3,52 4,19 3,76 2,58 2,72 3,18 3,47 

39 10,02 11,77 14,96 16,08 16,43 17,00 16,86 13,39 14,40 11,70 14,26 

40 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

41 80,88 80,49 93,74 75,58 65,22 99,34 100 100 100 100 89,53 

42 1,31 1,62 2,06 2,06 2,05 2,50 2,43 1,47 1,58 1,82 1,89 

43 20,62 20,17 31,86 34,66 35,26 34,27 33,97 27,38 27,16 29,02 29,44 

44 2,17 2,36 2,63 2,72 2,80 2,72 2,87 2,02 2,03 2,25 2,46 

45 2,68 2,83 3,10 3,13 3,34 3,25 3,21 2,21 2,42 2,62 2,88 

46 75,55 91,25 100,00 91,68 86,15 92,66 85,70 81,00 74,63 78,33 85,70 

47 76,13 89,83 100,00 93,12 100,00 100,00 81,26 72,07 57,01 51,15 82,06 

48 8,14 8,98 12,76 16,27 17,05 16,34 15,52 13,55 12,71 12,49 13,38 
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A partir dos resultados obtidos nas três avaliações anteriores, um índice combinado 

foi calculado a partir da média aritmética entre eficiência das três dimensões avaliadas: 

Investidores, Consumidores e Governo (Figura 17). Esse índice permitiu obter escores de 

eficiência mais robustos, ao avaliar as DMUs sob diferentes perspectivas de interesse da 

ANEEL. 

 
Figura 17: Formação do Índice Combinado a partir das três dimensões avaliadas 

 

A Tabela 11 apresenta os escores de eficiência combinado, obtidos pelas empresas 

de energia elétrica ao longo do horizonte de tempo analisado, isto é, entre 2003 e 2012. Um 

escore de eficiência igual a 100 indica que a distribuidora foi eficiente nas três esferas avaliadas, 

para o ano em questão, em uma avaliação comparativa entre o conjunto de concessionárias 

analisadas. Apenas uma concessionária alcançou um escore de eficiência combinado ao longo 

de todo o horizonte analisado, a DMU 40. Outras duas DMUs também tiveram bons resultados, 

acima de 80%: as unidades 17 e 29. 

A unidade 17 obteve 100% de eficiência em todos os anos apenas na dimensão 

Governo, apresentando eficiência média de 81,5% e 67,5% para as dimensões dos Investidores 

e Consumidores, respectivamente. A partir desses resultados, seu escore combinado médio foi 

de 83%. Analisando o desempenho de suas variáveis (Tabela 7), percebe-se que o valor médio 

de todos os seu outputs foram acima da média, com exceção do FEC. Os custos operacionais, 

por sua vez, foram medianos. 

A unidade 29, por sua vez, apresentou 100% de eficiência em todos os anos nas 

dimensões dos Investidores e do Governo, ao passo que, sob a ótica dos Consumidores, 

apresentou eficiência média de 75%. Essas avaliações resultaram num escore médio combinado 

de 91%. Esse resultado foi fruto do bom desempenho da unidade em todas as variáveis 

elencadas, resultando numa boa avaliação pelo modelo adotado (Tabela 13). 
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A unidade 40 foi a única a ser eficiente nas três dimensões analisadas. Conforme 

discutido anteriormente, esse fato se deve por essa unidade apresentar os menores registros dos 

custos operacionais e pelo tipo de modelo analisado na amostra.  

Brandão e Soares de Mello (2013) explicam que, ao se considerar retornos de escala 

variáveis, as DMUs que apresentam os menores níveis de insumos ou os maiores níveis de 

produtos, em pelo menos uma das variáveis, são classificadas como eficientes por default.  Já 

Sousa e Ramos (1999) acrescentam que esse tipo de eficiência não resulta necessariamente de 

superioridade atestada em relação a outras unidades, mas decorre da insuficiência de 

informações que permitam estabelecer comparações relevantes. 

O modelo adotado considera retornos variáveis de escala e é orientado a redução 

dos inputs, beneficiando as unidades que, a um dado nível de produtividade, alocam menos 

recursos, como ocorre com a DMU 40. Essa DMU tem resultados ruins na maioria dos outputs, 

mas dispenderam um baixo nível de input, o opex. 

Em consonância com o que expõem Sousa e Ramos (1999) e Brandão e Soares de 

Mello (2013), esse resultado exprime que as eficiências não estão diretamente correlacionadas 

a um desempenho satisfatório nas três esferas analisadas. Isto é, o bom desempenho da unidade 

40, por exemplo, não está correlacionado aos resultados positivos que essa unidade apresentou 

perante os Investidores, Consumidores ou o Governo, mas sim a sua baixa alocação de recursos. 

Esse resultado sugere que o desempenho superior da unidade 40 deve-se por em um 

operar ambiente favorável. Dadas as circunstâncias existentes, os fatores e características 

exógenos podem considerar tal concessionária a alcançar custos operacionais menores, sem que 

a sua função produção seja desempenhada em conformidade com o exigido pelo mercado. 

A estatística descritiva da eficiência em cada dimensão está representada no Quadro 

4. Percebe-se certa homogeneidade nos resultados ao se comparar as dimensões entre si. Todos 

os parâmetros comparados apresentam resultados similares: (i) os valores das médias variam 

entre 20% e 30%; (ii) as medianas, entre 4% e 15%; (iii) o desvio padrão fica em torno de 30 e 

40; (iv) os valores máximos para todas as análises é de 100%; e, (v) os valores mínimos são 

inferiores a 1%.  

Para confirmar a aderência entre os resultados, fez-se um teste de correlação entre 

os resultados das dimensões avaliadas, apresentados no Quadro 7. Utilizou-se o Coeficiente de 

Correlação de Spearman (ρ), uma medida de correlação não-paramétrica, sem que haja 

suposições sobre a distribuição de frequências das variáveis analisadas. Os resultados indicam 
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que as três avaliações são positivamente relacionados e significantes a 1% de confiança. Isso 

implica que um bom desempenho em uma das dimensões, acarreta em um bom resultado nas 

demais. 

Tabela 13: Resultados obtidos a partir da Eficiência Combinada 

Eficiência Combinada 

DMU 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Média 

01 6,17 6,43 20,77 20,09 9,41 37,37 5,07 10,08 6,01 14,17 13,56 

02 3,85 3,62 3,81 3,76 3,68 3,52 3,32 2,38 1,49 2,57 3,20 

03 1,97 2,02 2,09 2,00 2,11 2,42 2,42 2,01 2,20 2,68 2,19 

04 3,05 2,78 3,02 2,75 3,15 3,46 3,63 3,65 3,15 4,56 3,32 

05 41,31 15,80 15,27 15,03 9,40 8,88 10,01 9,18 6,87 9,56 14,13 

06 31,22 52,23 44,32 44,99 36,84 36,23 41,84 44,04 43,22 41,75 41,67 

07 9,56 9,19 13,08 14,73 15,51 14,41 16,54 13,44 12,76 10,81 13,00 

08 4,00 4,09 4,30 4,07 3,86 4,29 3,52 3,37 2,71 3,39 3,76 

09 1,85 2,16 3,17 3,57 4,92 4,94 4,41 2,96 3,09 3,71 3,48 

10 9,80 10,00 15,57 38,50 38,67 7,30 7,01 6,65 7,08 36,73 17,73 

11 3,88 4,39 4,86 4,46 4,60 4,76 5,23 4,27 5,00 5,08 4,65 

12 1,43 1,24 1,16 1,05 1,29 1,62 1,78 1,88 2,32 2,15 1,59 

13 3,81 5,06 5,36 5,32 5,29 5,54 4,70 4,42 4,61 3,22 4,73 

14 1,52 1,85 1,96 1,96 2,17 2,55 2,41 1,54 2,14 2,26 2,04 

15 10,93 9,02 11,06 10,41 10,42 9,62 11,76 13,59 14,32 9,44 11,06 

16 6,23 35,93 37,45 38,14 34,73 39,25 14,11 12,67 8,61 12,10 23,92 

17 100 100 100 100 82,18 100 47,30 76,87 78,28 45,32 83,00 

18 0,40 0,42 0,53 0,53 0,56 0,59 0,49 0,43 0,40 0,54 0,49 

19 35,70 35,59 4,14 4,30 5,46 5,18 6,72 7,24 4,06 11,64 12,00 

20 12,24 36,13 13,07 7,29 35,74 5,56 12,72 41,92 36,44 6,91 20,80 

21 37,55 39,68 71,08 63,72 52,11 52,13 48,82 55,32 46,65 70,41 53,75 

22 92,00 83,92 80,08 79,54 72,56 72,15 71,26 59,28 67,08 71,04 74,89 

23 9,69 6,35 7,02 7,54 9,82 8,89 9,86 11,58 9,38 9,20 8,93 

24 35,45 36,23 37,08 37,03 9,03 37,67 12,17 14,22 12,94 8,87 24,07 

25 17,29 9,18 11,86 19,16 40,03 41,17 38,82 39,07 39,68 7,17 26,34 

26 36,67 6,74 38,03 37,66 38,02 38,74 38,44 37,04 37,36 37,37 34,61 

27 54,70 56,02 56,87 58,88 57,04 62,88 68,61 58,55 58,48 63,28 59,53 

28 5,61 2,17 2,70 2,49 1,89 1,78 1,97 2,20 1,50 1,71 2,40 

29 92,84 77,97 92,57 92,57 86,86 100 100 100 91,99 82,38 91,72 

30 31,00 32,03 40,84 62,66 36,54 47,78 28,15 44,67 43,65 45,77 41,31 

31 1,22 1,38 1,35 1,35 1,40 1,37 1,35 1,25 1,28 1,65 1,36 

32 43,39 43,25 42,60 19,65 42,69 15,93 10,58 7,90 5,94 6,85 23,88 

33 1,07 4,16 1,60 0,78 0,84 1,71 0,58 0,54 0,57 0,49 1,23 

34 19,10 18,17 22,23 27,31 23,88 25,07 23,95 48,45 48,09 18,35 27,46 

35 5,22 4,34 2,88 2,61 2,67 2,78 2,94 2,38 2,37 3,09 3,13 

36 84,74 74,33 75,31 75,31 75,10 74,45 74,41 73,52 81,41 82,15 77,07 

37 4,24 4,21 4,44 4,68 3,69 4,13 3,86 3,39 2,65 3,36 3,86 

38 3,04 3,26 3,20 2,95 2,94 3,13 3,12 2,17 2,28 3,14 2,92 

39 7,88 8,32 9,85 10,16 9,70 9,49 9,54 10,05 7,95 8,23 9,12 

40 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

41 75,23 52,88 76,82 67,83 39,49 57,58 61,38 77,66 71,08 77,17 65,71 

42 6,48 1,35 3,53 3,52 2,31 1,65 3,10 2,30 2,05 2,90 2,92 

43 18,17 19,61 27,16 28,84 32,60 33,07 30,52 33,48 24,30 34,46 28,22 

44 6,68 20,34 8,27 35,15 15,08 35,43 36,04 26,80 4,35 2,93 19,11 

45 6,50 4,95 8,56 8,35 11,95 20,52 13,88 13,75 18,38 14,33 12,12 

46 71,96 70,47 76,09 69,14 62,14 64,92 62,81 63,02 54,91 64,68 66,01 

47 63,49 75,68 85,03 78,95 83,47 71,07 50,62 67,59 62,86 60,98 69,97 

48 38,61 14,67 41,53 43,71 44,13 19,30 16,44 18,11 14,59 15,21 26,63 
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No entanto, o baixo valor da eficiência média e mediana; o alto valor dos desvios 

padrões, e ainda a grande diferença entre os valores mínimos e máximos denotam a grande 

heterogeneidade entre a amostra. Novamente, os resultados sugerem que as empresas operam 

em ambientes distintos, uns favoráveis e outros desfavoráveis ao seu desempenho, fazendo-se 

necessário ajustar os dados quanto ao ambiente operacional. 

Investidores 

Ano 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Média 22,71 26,59 26,06 28,21 28,21 24,38 22,69 25,71 25,55 20,06 

Mediana 6,16 6,45 7,26 6,85 6,85 4,84 4,91 4,82 4,59 4,07 

Desvio 

padrão 
32,82 35,69 35,29 36,97 36,97 34,94 32,96 36,23 37,13 31,90 

Mínimo 0,34 0,35 0,36 0,35 0,35 0,34 0,32 0,33 0,34 0,35 

Máximo 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Consumidores 

Ano 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Média 32,07 24,03 32,40 32,40 26,06 31,38 22,46 28,47 23,88 27,97 

Mediana 10,74 6,53 9,88 9,88 8,54 8,35 7,73 10,87 6,57 8,28 

Desvio 

padrão 
38,67 34,14 39,38 39,38 33,59 38,70 29,94 36,13 33,51 35,11 

Mínimo 0,32 0,32 0,58 0,58 0,66 0,65 0,51 0,43 0,29 0,51 

Máximo 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Governo 

Ano 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Média 23,89 24,98 24,89 24,67 24,43 25,63 25,36 23,12 22,98 22,33 

Mediana 7,92 9,64 11,27 11,12 11,37 11,93 11,06 10,07 10,58 8,40 

Desvio 

padrão 
33,44 34,30 33,64 32,25 31,61 33,14 32,23 31,70 30,97 31,20 

Mínimo 0,33 0,46 0,49 0,52 0,56 0,61 0,48 0,41 0,44 0,42 

Máximo 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Combinado 

Ano 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Média 26,22 25,20 27,78 28,43 26,42 27,13 23,50 25,77 24,14 23,45 

Mediana 9,75 9,19 12,47 14,88 11,19 12,02 11,17 12,13 8,28 9,32 

Desvio 

padrão 
30,39 28,99 31,09 30,42 27,89 29,42 26,94 28,71 28,43 28,02 

Mínimo 0,40 0,42 0,53 0,53 0,56 0,59 0,49 0,43 0,40 0,49 

Máximo 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Quadro 6: Estatística Descritiva para os escores de eficiência obtidos no primeiro estágio 

 

Eficiência Investidores Consumidores Governo Combinado 

Investidores 1,000    

Consumidores 0,697* 1,000   

Governo 0,690* 0,759* 1,000  

Combinado 0,875* 0,871* 0,887* 1,000 

* Correlação significante à 1% de confiança em uma distribuição bicaudal 

Quadro 7: Matriz de Correlação entre os escores de eficiência obtidos no primeiro estágio 
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6.2. Segundo Estágio 

O primeiro estágio teve como principal objetivo definir as características do modelo 

para avaliação determinística da eficiência, sem que fossem considerados os efeitos aleatórios 

e ambientais, inerentes ao processo. O escore de eficiência é o principal subproduto do primeiro 

estágio, obtido a partir de um modelo sob diferentes perspectivas, a fim de se obter uma 

avaliação robusta da eficiência. 

Além da eficiência, outro parâmetro gerado a partir dos resultados do primeiro 

estágio é a folga do custo operacional. Anteriormente foi introduzido o conceito de folga total, 

conforme é proposto por Muñiz (2002) e Avkiran e Rowlands (2008). Esse conceito parte da 

premissa que a folga não radial, obtida pelos modelos clássicos, não identificam o efeito da 

ineficiência gerencial. 

A metodologia em três estágios, proposta para esta pesquisa como adequada à 

avaliação dos custos operacionais eficientes das concessionárias de distribuição de energia 

elétrica, utiliza as folgas para controlar o efeito do ambiente operacional e do efeito aleatório 

na variável opex. Portanto, optou-se por utilizar o conceito de folga total, conforme Muñiz 

(2002), obtida a partir da soma da componente não radial da folga mais a componente equi-

proporcional da ineficiência, isto é, a redução radial necessária no vetor dos inputs para que se 

alcance a fronteira de eficiência. Matematicamente, a folga total dos custos operacionais (𝑠𝑜𝑝𝑒𝑥
𝑇 ) 

pode ser expressa conforme a Equação 19. 

𝑠𝑜𝑝𝑒𝑥
𝑇 = (1 − �̅�)𝑜𝑝𝑒𝑥 + 𝑠𝑜𝑝𝑒𝑥

  −  (19) 

Em que, �̅� é o índice de eficiência combinado e 𝑠𝑜𝑝𝑒𝑥
+  é a folga do custo operacional, 

ambos obtido no primeiro estágio. Os resultados para as folgas totais dos custos operacionais, 

ao longo do horizonte analisado (de 2003 a 2012) está descrito no Quadro 8. 

Muñiz (2002) explica que ao usar apenas o componente não radial da folga há perda 

de informações relevantes para a análise e ao incluir a ineficiência técnica real que a unidade 

apresenta, pode-se controlar os efeitos exógenos e os efeitos aleatórios sobre a ineficiência 

gerencial e a ineficiência técnica.  
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DMU 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 

2003 96832,7 83164,6 216545,6 154162,7 13427,7 17297,6 34527,6 80207,8 221335,0 180998,3 368770,9 276804,2 189263,7 215237,6 51691,9 120716,4 

2004 107870,9 105069,7 263852,7 186690,2 20807,6 14403,4 40236,3 96431,6 235349,6 198229,6 414731,1 372108,4 169984,3 222107,9 65199,5 91884,8 

2005 103267,5 114861,9 311524,8 196152,7 28831,5 14846,1 34312,1 108056,6 204678,2 204614,8 441815,7 488544,9 202993,4 253523,2 63475,9 77169,8 

2006 107980,4 130336,9 351699,6 238306,1 33513,6 14970,1 31455,4 124773,0 193216,8 149698,2 551949,6 601340,1 233815,1 296261,4 78215,3 75161,9 

2007 134000,0 144516,5 373085,8 224901,2 43718,2 17386,2 32132,0 142781,2 153841,0 164785,9 590172,3 592829,4 260047,1 308454,5 90880,5 81289,5 

2008 111139,2 166904,7 385940,6 231348,9 52847,0 20244,3 38055,9 152536,1 171892,6 266207,8 637694,7 575732,0 272983,0 295041,7 103615,1 95784,5 

2009 180195,4 188588,1 380769,4 226598,8 52825,2 16801,0 32838,0 196212,1 195224,5 327880,3 625819,3 621608,6 355412,5 302011,2 96192,3 160941,4 

2010 191240,2 299583,1 408462,7 242159,1 58889,5 16957,4 37340,8 205133,6 249984,7 412452,8 778595,7 637083,3 364845,5 391805,3 104994,3 208569,7 

2011 227759,0 438316,2 411330,0 270837,5 67822,2 20640,7 44229,4 241224,7 263888,9 421560,6 755347,1 629870,9 396894,8 364658,1 103267,4 255836,2 

2012 212093,7 351952,6 425061,2 269330,7 67764,5 25008,0 70947,0 248939,7 281413,3 363926,3 753242,4 618129,7 524744,9 435204,8 138989,9 273052,6 

DMU 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

2003 0,0 884951,3 53277,4 58623,2 5050,1 288,1 283136,8 121853,6 356998,1 51428,1 3876,1 277408,5 546,0 8590,7 226360,3 10724,7 

2004 0,0 1023606,1 65315,8 49859,1 5177,8 695,1 309612,2 125739,3 463894,2 75443,0 4661,4 295772,1 2129,1 9822,0 240299,4 13152,3 

2005 0,0 1153775,7 118691,1 78322,5 2463,3 1077,1 309901,6 144897,5 518077,6 54189,9 5045,5 338154,0 1020,2 8794,1 286957,2 16029,6 

2006 0,0 1315082,0 126903,5 97996,8 3428,3 1266,7 351218,5 153673,4 518110,3 66146,8 5235,6 365981,5 1039,5 6032,3 319816,9 27453,8 

2007 36594,7 1456378,7 133377,1 80017,2 4969,3 2131,0 371984,7 269512,5 410239,1 67738,5 5654,7 391445,0 2159,1 12260,3 328768,5 19782,5 

2008 0,0 1514765,7 152890,8 125512,4 5612,7 2260,6 356792,7 195368,2 450308,8 64281,0 3927,2 429366,4 0,0 11202,3 349638,6 30110,9 

2009 130967,4 1670101,5 177824,3 130490,5 6278,8 2470,7 349178,9 255037,0 548144,3 67936,4 2865,5 410573,8 0,0 18192,4 364478,2 49972,0 

2010 55906,8 1579678,5 206825,1 102183,0 6089,3 3481,4 380039,6 272042,8 590569,9 82629,1 4943,0 561428,7 0,0 14588,2 364487,0 55510,5 

2011 64717,5 1693986,3 231939,2 130373,5 7143,2 3254,7 488342,7 292811,3 660589,1 84341,6 5485,8 629611,6 2104,0 15428,7 394068,0 105549,8 

2012 201033,6 1863319,4 248354,7 209805,2 4734,8 2912,6 607862,4 350730,1 1114188,3 97928,9 4618,9 683739,2 4627,3 16224,4 383756,9 108027,6 

DMU 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 

2003 843263,3 31875,1 87022,1 1728,2 63256,1 110834,6 46752,5 0,0 1788,6 398195,8 14232,8 117258,7 95838,8 3061,1 3594,6 21790,4 

2004 711639,6 41081,7 99450,6 3656,9 76698,5 119041,9 51413,2 0,0 4332,2 426849,1 17464,1 110480,2 110514,7 3374,2 2535,5 33109,9 

2005 803002,3 45324,0 125429,2 3854,9 86584,3 143380,1 52494,1 0,0 2384,6 430571,5 12601,5 131711,4 112032,6 3064,1 1800,6 18688,5 

2006 881038,1 37171,9 164949,6 4034,1 89779,3 183671,7 58405,8 0,0 4564,8 475925,6 12548,4 100988,7 124891,0 4416,6 3079,5 16047,1 

2007 879252,5 44183,3 174424,6 4431,0 122643,1 199582,3 71116,0 0,0 11173,8 540128,3 13234,1 136617,9 119345,5 6432,0 2482,2 16393,6 

2008 848108,4 45494,8 176564,0 5075,2 136837,7 188232,8 82239,6 0,0 5924,8 515351,5 15178,0 110264,1 114342,5 6180,6 5061,8 26244,3 

2009 1090732,8 50294,9 177211,1 5283,0 149071,7 198075,9 83263,6 0,0 4888,1 484973,0 15968,7 106722,4 129541,4 7551,2 11430,0 29113,8 

2010 1163589,5 39534,6 199086,3 5758,9 171724,6 232375,5 97525,0 0,0 2013,5 607862,0 15773,7 162219,9 175767,9 7489,9 8212,2 29169,4 

2011 1185747,5 44607,2 221885,9 4682,0 187283,3 244569,2 112263,3 0,0 2903,6 626883,7 20144,5 232392,2 167730,2 11122,9 10483,3 35965,0 

2012 1419277,1 71514,3 255144,6 4695,9 201353,5 245699,2 129538,7 0,0 2866,7 653006,2 19225,9 240364,3 182875,7 8609,6 11711,1 41599,4 

Quadro 8: Folga Total dos Custos Operacionais 
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As variáveis ambientais, sobre as quais as folgas serão regredidas, foram descritas 

no Capítulo 5, seção 5.3. Elencou-se variáveis exógenas que explicassem as causas da 

ineficiência das concessionárias. Para se entender o efeito dessas variáveis, utilizou-se uma 

análise de correlação de Spearman, a fim de se entender quais das variáveis elencadas têm 

relação direta com a ineficiência das concessionárias, mensurada a partir da folga total dos 

custos operacionais. 

O Quadro 9 traz os resultados dos coeficientes de correlação de Spearman. O 

principal interesse desse resultado é identificar o grau e a direção da relação entre a variável de 

folga total com as demais variáveis ambientais elencadas. Apenas duas das variáveis 

apresentaram relação estatística não significante com a folga: o índice pluviométrico médio e a 

densidade de descarga atmosférica.  

Conforme exibido no Quadro 9, contata-se que quase todas as variáveis apresentam 

relação positiva e significante com as folgas, isto é, esses coeficientes indicam que tais variáveis 

contribuem para o aumento da ineficiência gerencial. Esse resultado vai de acordo com a teoria, 

dado que as variáveis são tidas como fatores que tendem a aumentar o valor dos custos 

operacionais. 

No entanto, a declividade média do terreno de concessão, a densidade de descarga 

atmosférica e o índice pluviométrico médio exibem uma relação oposta ao esperado. A teoria 

explica que o índice pluviométrico e a densidade de descarga atmosférica influenciam 

diretamente o custo de manutenção das concessionárias, esperando-se que a relação entre esses 

fatores e a variável de folga fossem diretamente proporcionais. Quanto a declividade média, 

entende-se que em terrenos mais elevados aumenta-se a necessidade de investimento em 

estrutura, e por conseguinte aumento nos dispêndios com operação e manutenção dessas áreas. 

A presença de alta correlação entre as variáveis exógenas sugere que possa haver 

multicolinearidade entre as variáveis explicativas. Ao utilizar uma análise de regressão, o efeito 

das variáveis explicativas sobre a variável resposta se distingue do coeficiente e passa a ser o 

efeito parcial, obtendo-se novos resultados e intepretações. 
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* Correlação significante à 1% de confiança em uma distribuição bicaudal 

** Correlação significante à 5% de confiança em uma distribuição bicaudal 

*** Correlação significante à 10% de confiança em uma distribuição bicaudal 

 

 

 

Variáveis Exógenas 𝑠𝑜𝑝𝑒𝑥
𝑇  

Estrutura e Porte  Composição do Mercado  Condições Climáticas e Geográficas 

V sub MVA porte  AT MT BT  área decl desc veg chuva 

Folga total (s) 1               

Q. Transformadores (V) 0,261* 1              

Quant. Subestações (sub) 0,207* 0,929* 1             

Potência instalada (MVA) 0,228* 0,908* 0,920* 1            

Porte da empresa (porte) 0,321* 0,760* 0,760* 0,764* 1           

Mercado de Alta Tensão (AT) 0,191* 0,838* 0,798* 0,905* 0,746*  1         

Mercado de Média Tensão (MT) 0,198* 0,888* 0,857* 0,946* 0,786*  0,935* 1        

Mercado de Baixa Tensão (BT) 0,223* 0,928* 0,912* 0,966* 0,778*  0,919* 0,972* 1       

Área de Concessão (área) 0,409* 0,738* 0,783* 0,621* 0,715*  0,532* 0,610* 0,668*  1     

Declividade Média (decl) -0,172* 0,073 0,030 0,168* -0,169*  0,172* 0,109 0,084***  -0,300* 1    

Densidade de Descarga (desc) -0,057 0,081*** 0,105** 0,180* 0,079***  0,079*** 0,181* 0,108**  -0,090** 0,211* 1   

Vegetação Remanescente (veg) 0,372* 0,643* 0,664* 0,506* 0,639*  0,453* 0,522* 0,584*  0,903* -0,455* -0,134** 1  

Índice Pluviométrico (chuva) -0,029 -0,138** -0,205* -0,137** -0,218*  -0,257* -0,100** -0,157*  -0,217* 0,109** 0,689* -0,127*** 1 

Quadro 9: Matriz de Correlação entre as variáveis exógenas e as Folgas Totais dos Custos Operacionais 
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Após as análises preliminares do efeito das variáveis exógenas sobre as folgas 

totais, por meio de uma análise bivariada dos coeficientes de correlação de Spearman, a etapa 

seguinte é quantificar os efeitos ambientais capturados pelas folgas na variável opex. O modelo 

de regressão estocástica é utilizado, com fim de distinguir os efeitos da ineficiência gerencial 

dos efeitos aleatórios (AVKIRAN; ROWLANDS, 2008). 

O modelo de Fronteira Estocástica foi utilizado para regredir a variável Folgas 

Totais sobre um conjunto de variáveis exógenas. A forma funcional utilizada é Cobb-Douglas, 

na forma logarítmica, em um modelo fronteira de custo estocástica, para evitar o efeito da 

heterocedasticidade e aproximar a distribuição dos erros a uma distribuição de probabilidade 

normal. Assim, aplicou-se logaritmo na base de e (logaritmo natural, ln) aos indicadores 

quantitativos, enquanto as variáveis categóricas, ano e porte, mantiveram-se linear. 

Uma vez que a escala logarítmica não representada em zero, as variáveis que 

apresentaram a ocorrência do valor nulo, tiveram seus vetores transladados em uma unidade. 

Desse modo, s variáveis V, sub, MVA e AT; e a variável dependente, sT, foram acrescidas em 

uma unidade, para que a forma logarítmica pudesse ser usada. 

Os coeficientes são estimados com base no método de Máxima Verossimilhança. 

Para o cálculo desses parâmetros, utilizou-se o pacote estatístico do frontier, do software R-

3.0.2. Os resultados da estimação são dispostos no Quadro 10.  

Os coeficientes positivos sugerem que o ambiente é desfavorável ao desempenho 

das concessionárias, visto que o aumento marginal nessas variáveis representa um incremento 

na variável de folga total, indicador utilizado para avaliar a ineficiência das unidades. Por outro 

lado, as variáveis que apresentam coeficiente negativo, indicam que tal ambiente é favorável 

ao desempenho, dado que seu aumento implica na redução da variável de folga. 

É interessante notar que há uma diferença estatisticamente significante entre as 

unidades de pequeno e grande porte, isto é, as empresas de pequeno porte são favorecidas (a 

variável porte recebe o valor ‘1’ se for de grande porte e ‘0’ se for de pequeno porte). Esse 

resultado é coerente com o tamanho da área de concessão (área): o porte da empresa é 

proporcional à área que atua. Logo, se as concessionárias de grande porte têm maior folga, as 

que atuam em áreas maiores também apresentam ineficiência maior. 

Outra observação relevante é quanto ao ano avaliado (ano). Houve um aumento das 

folgas totais ao longo do horizonte analisado, indicando que as concessionárias apresentaram 

redução no seu desempenho ao longo do tempo. Esse fato pode estar relacionado ao aumento 
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dos custos médios que as empresas apresentaram ao longo dos anos, sem que houvesse uma 

resposta proporcional nas suas saídas. 

Deve-se notar que nem todos os efeitos das variáveis exógenas escolhidas foram 

estatisticamente significativos. O número de transformadores de tensão (V) e os mercados de 

média e baixa tensão (MT e BT) não têm efeito significativo sobre a amostra. 

Variável Dependente – ln(sT + 1) 

Variáveis 

Independentes 
Estimativa Desvio Padrão Pr(>|z|) 

Intercepto − 227,6427 1,012390 <0,01* 

ANO 0,12315 0,0007408 <0,01* 

ln(V + 1) 0,04513 0,0487852 0,35491 

ln(sub+ 1) − 0,94473 0,1364900 <0,01* 

ln(MVA+ 1) 0,09374 0,0221451 <0,01* 

porte 1,19751 0,1569140 <0,01* 

ln(AT+ 1) 0,10147 0,0170728 <0,01* 

ln(MT) − 0,12807 0,1171780 0,27440 

ln(BT) 0,08230 0,2101100 0,69526 

ln(área) 0,97250 0,0669213 <0,01* 

ln(decl) − 0,75859 0,1401680 <0,01* 

ln(desc) 0,60274 0,1214110 <0,01* 

ln(veg) − 0,41758 0,0743955 <0,01* 

ln(chuva) − 1,56553 0,3041450 <0,01* 

v 10,66556 0,5676350 <0,01* 

u 1,000 0,0000001 <0,01* 

Quadro 10: Estimativas para os parâmetros do modelo estocástico da variável folga total sobre as variáveis 

exógenas 

O modelo de fronteira estocástica se diferencia dos modelos tradicionais de 

regressão por incorporar o conceito de erro composto. Assim, é possível retratar não só o efeito 

da ineficiência gerencial, mas também o efeito aleatório, advindo do ruído estatístico presente 

nas observações. Conforme o Quadro 10, o ruído estatístico, v, apresentou média 10,67 e 

variância 0,57. O erro aleatório, v, de cada observação é apresentado no Quadro 11, em que se 

constata que o valor máximo do erro aleatório foi de 13,73, valor que será usado para calcular 

o efeito aleatório nos custos operacionais ajustados. 

A partir da equação do modelo estocástico, pode-se calcular o valor da folga 

prevista (𝑠�̂� ). Como os resultados obtidos pela equação estão na forma logarítmica, utiliza-se 
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a função inversa, isto é, uma função exponencial, para obter o valor da folga prevista em 

unidades monetárias, conforme a Equação 20. 

𝑠𝑇 ̂(𝑧𝑖) =  𝑒
𝛽𝑖𝑧𝑖 (20) 

Em que, 𝛽𝑖𝑧𝑖 representa o valor obtido na regressão das folgas totais sobre as 

variáveis exógenas. O valor calculado pela equação das folgas previstas está representado no 

Quadro 12, no qual se observa que o valor máximo obtido é de 6628228,26, valor que será 

usado para calcular o efeito do ambiente nos custos operacionais ajustados. 

Considerando a heterogeneidade nas características das áreas de concessão em que 

as empresas distribuidoras estão instaladas, isto é, as diferenças regionais existentes no Brasil, 

reconhece-se a importância de se incorporar a influência de tais características no processo de 

comparação das concessionárias. Partindo dessa premissa, faz-se necessário ajustar os custos 

operacionais às características do ambiente operacional, por meio dos fatores identificados. 

Para o cálculo dos curtos operacionais ajustados (𝑜𝑝𝑒𝑥̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅), utilizou-se o conceito 

introduzido por Fried et al (1999), também aplicados por Fried et al (2002), Muñiz (2002) e 

Avkiran e Rowlands (2008), de se fazer um ajuste para cima. Tal ajuste eleva a variável de 

input de todas as unidades, colocando-as em um ambiente operacional comum e desfavorável. 

A equação utilizada para o ajuste nos custos operacionais está expressa em (21). 

𝑜𝑝𝑒𝑥̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = 𝑜𝑝𝑒𝑥 + [6628228,26− 𝑒𝛽𝑖𝑧𝑖] + [13,73− 𝑣] (21) 

Os resultados dos custos operacionais ajustados são dispostos no Quadro 13, nos quais estão 

incluídos os efeitos do ambiente operacional, bem como o efeito aleatório do erro de medida. 
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DMU 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 

2003 2,128 0,949 0,105 0,499 2,133 4,085 2,254 1,504 0,972 0,244 0,227 0,834 1,218 0,004 2,629 2,003 

2004 2,091 0,853 0,039 0,413 1,813 4,433 2,180 1,440 1,055 0,290 0,203 0,669 1,424 0,098 2,424 2,411 

2005 2,231 0,845 0,003 0,489 1,604 4,533 2,483 1,426 1,325 0,403 0,262 0,533 1,412 0,043 2,618 2,722 

2006 2,305 0,858 0,013 0,436 1,575 4,691 2,712 1,440 1,486 0,782 0,150 0,424 1,394 0,003 2,489 2,855 

2007 2,224 0,891 0,051 0,583 1,432 4,627 2,798 1,406 1,871 0,798 0,198 0,558 1,418 0,079 2,427 2,804 

2008 2,512 0,879 0,138 0,692 1,365 4,602 2,780 1,442 1,904 0,432 0,197 0,598 1,485 0,217 2,363 2,735 

2009 2,155 0,789 0,258 0,244 1,250 4,923 3,042 1,273 1,915 0,329 0,346 0,456 1,297 1,255 2,573 2,316 

2010 2,239 0,431 0,319 0,899 1,283 5,016 3,027 1,372 1,806 0,273 0,262 0,526 1,386 1,238 2,604 2,099 

2011 2,159 0,003 0,429 0,855 1,268 4,954 2,998 1,342 1,867 0,328 0,406 0,563 1,438 1,445 2,696 2,024 

2012 2,270 0,320 0,517 0,984 2,571 4,908 2,676 1,461 1,927 0,580 0,546 0,709 1,246 1,394 2,505 2,094 

DMU 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

2003 13,179 0,060 4,621 0,281 3,035 6,584 0,547 1,665 0,196 2,840 2,117 2,247 5,062 1,063 0,263 1,529 

2004 13,306 0,037 4,534 0,568 3,119 5,834 0,583 1,765 0,066 2,570 2,002 2,311 3,830 1,040 0,319 1,466 

2005 13,386 0,005 1,830 0,253 3,984 5,535 0,714 1,751 0,057 3,035 2,036 2,298 4,705 1,267 0,269 1,429 

2006 13,517 0,006 1,907 0,147 3,789 5,495 0,695 1,782 0,180 2,966 2,126 2,336 4,822 1,764 0,348 1,142 

2007 3,108 0,069 1,999 0,500 3,540 5,086 0,743 1,343 0,543 3,057 2,182 2,307 4,212 1,184 0,465 1,571 

2008 13,729 0,149 2,041 0,168 3,549 5,139 0,908 1,778 0,570 3,215 2,671 2,337 12,024 1,203 0,191 1,501 

2009 2,062 0,201 1,673 0,268 3,553 5,291 1,039 1,616 0,475 3,311 3,113 2,486 12,148 1,045 0,272 1,053 

2010 3,058 0,328 1,594 0,628 3,690 5,037 1,086 1,666 0,412 3,205 2,685 2,295 12,353 1,188 0,283 1,059 

2011 3,031 0,312 1,583 0,505 3,574 5,275 0,905 1,720 0,486 3,300 2,752 2,233 4,818 1,250 0,294 0,547 

2012 2,009 0,356 1,637 0,152 4,203 5,546 0,768 1,635 0,002 3,261 2,994 2,266 4,140 1,322 0,003 0,699 

DMU 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 

2003 0,769 3,237 0,651 3,761 0,586 1,009 3,464 8,849 5,821 0,056 3,887 0,005 0,313 3,811 4,319 2,042 

2004 1,098 3,107 0,643 3,141 0,524 1,134 3,487 8,965 5,073 0,160 3,813 0,185 0,259 3,842 4,807 1,700 

2005 1,135 3,138 0,542 3,209 0,552 1,052 3,585 9,092 5,795 0,303 4,278 0,137 0,361 4,081 5,220 2,435 

2006 1,135 3,472 0,416 3,294 0,656 0,966 3,598 9,217 5,273 0,320 4,415 0,526 0,382 3,721 4,827 2,723 

2007 1,229 3,435 0,494 3,321 0,468 1,016 3,495 9,339 4,481 0,323 4,490 0,331 0,540 3,470 5,152 2,637 

2008 1,398 3,537 0,618 3,299 0,405 1,201 3,469 9,460 5,228 0,470 4,477 0,643 0,706 3,624 4,557 2,270 

2009 1,268 3,579 0,141 3,376 0,309 1,283 3,545 9,594 5,526 0,612 4,496 0,820 0,705 3,523 3,880 2,353 

2010 1,329 3,897 0,096 3,439 0,294 1,233 3,536 10,632 6,543 0,467 4,634 0,502 0,527 3,711 4,353 2,493 

2011 1,438 3,880 0,107 3,760 0,333 1,336 3,525 10,877 6,262 0,537 4,490 0,261 0,698 3,436 4,204 2,444 

2012 1,322 3,524 0,035 3,868 0,387 1,448 3,492 11,004 6,430 0,621 4,604 0,005 0,743 3,803 4,191 2,285 

Quadro 11: Efeito aleatório do erro de medida (v) 
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DMU 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 

2003 817801,4 216128,1 242094,2 255548,9 113839,4 1034408,5 331709,3 363567,0 588443,7 232432,4 465617,5 642250,1 645148,7 217662,5 721389,8 901506,1 

2004 878021,9 248073,3 276170,6 283980,4 128022,7 1219665,6 359089,8 409707,5 679718,0 266516,6 511169,4 731357,7 712013,6 246679,0 741314,3 1031723,3 

2005 966827,4 268965,4 314376,5 322133,4 144026,4 1390081,1 414459,4 452665,9 774647,5 308026,2 577892,4 838152,3 839559,7 266509,2 876486,6 1182979,3 

2006 1088900,7 309076,8 358553,3 371064,1 162611,6 1641001,7 477720,8 530541,8 859150,8 329394,0 645341,3 925939,8 950313,9 299154,4 949108,8 1315259,7 

2007 1245813,3 354257,6 395065,6 405529,3 183819,0 1788067,9 531766,1 586497,6 1004499,6 368440,1 724037,4 1043723,1 1082447,3 336222,4 1036919,7 1352082,2 

2008 1378724,3 404322,1 445968,6 465287,7 207765,8 2030369,4 618829,6 649873,0 1160661,8 412785,8 781859,9 1054907,8 1215175,6 368868,0 1107982,7 1487158,5 

2009 1564409,0 417405,6 496264,6 291220,1 185151,1 2322858,6 694176,9 705409,1 1332255,6 458477,6 890492,6 988102,2 1310840,2 1066629,3 1269896,4 1642724,1 

2010 1805119,3 463766,5 565478,7 598971,8 213317,4 2574127,5 777493,5 814123,8 1529576,4 545483,1 1018774,2 1085619,2 1471388,9 1359857,7 1428680,1 1713540,3 

2011 1983746,3 442302,6 635754,8 641234,6 242036,8 2942953,4 894074,1 929530,9 1717587,6 589203,9 1141581,6 1113517,1 1685374,4 1557063,4 1540660,5 1951212,1 

2012 2065052,8 487500,9 717353,4 725138,7 890247,1 3406394,0 1039595,6 1080525,0 1943465,4 654261,3 1309438,6 1265114,8 1838510,4 1765508,7 1713340,6 2233842,8 

DMU 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

2003 532361,6 946430,3 5450718,7 78189,5 105753,8 210344,1 491852,0 648904,9 436911,9 885828,3 32379,9 2639233,8 86957,0 25036,1 297411,4 49796,6 

2004 604517,9 1070171,0 6126825,8 88583,1 117933,7 239285,7 557954,8 739386,6 498481,3 992287,3 34730,5 2999704,3 98762,0 27974,0 333752,9 57348,5 

2005 654803,6 1168063,0 745150,8 101584,6 133295,4 274938,1 636352,2 840231,6 551704,6 1135017,2 38875,4 3385595,5 113652,9 31424,6 379333,0 67357,2 

2006 746609,3 1332632,9 860627,3 114279,6 152684,3 310556,5 707315,8 919144,6 624473,5 1292886,5 44150,6 3806174,9 130108,3 35420,7 457616,4 86567,0 

2007 823980,8 1572744,1 991421,8 132811,6 172417,6 346762,1 786389,8 1039908,2 710748,7 1450511,1 50407,5 3954678,3 146823,1 40322,0 528670,6 95827,4 

2008 922560,1 1772095,3 1185160,5 149452,7 196574,3 388030,3 889636,9 1163769,3 801052,2 1611138,2 57100,5 4468493,8 167811,3 37529,9 427336,3 135947,3 

2009 1036284,5 2057670,6 954165,0 171783,3 220758,9 493850,8 992750,3 1292913,2 886731,6 1874670,4 64873,4 4959744,9 190043,9 52048,3 483273,8 144162,8 

2010 1197534,8 2209196,3 1025716,2 192668,9 245592,6 539618,7 1132595,2 1449451,0 897342,1 2051613,3 72937,7 5600945,2 233214,3 48133,8 488593,2 161096,1 

2011 1349318,2 2332200,5 1137507,0 217487,3 256323,9 639943,1 1214216,3 1647072,6 1081178,8 2302083,3 86488,0 5904436,3 262153,1 54190,5 533993,4 183609,3 

2012 1507626,8 2680034,1 1285013,3 245953,7 318780,1 751187,8 1317326,0 1811128,6 1123660,8 2570040,6 92819,4 6628228,3 292572,1 61231,4 388704,7 218722,4 

DMU 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 

2003 1829600,2 815939,3 167807,0 74858,6 114510,3 305989,8 1503234,8 7014,6 608726,0 424499,3 697514,9 118593,0 131845,6 139227,0 271742,8 168897,0 

2004 2144831,6 923352,6 190241,1 85204,7 130460,5 372574,2 1690293,3 7872,5 697537,6 504759,8 794894,5 133680,3 144135,6 158379,6 312505,4 182441,3 

2005 2511105,0 1050735,8 216803,5 96065,6 151486,0 413250,2 1904231,2 8941,3 790592,1 587309,1 913739,8 151894,8 161732,5 182712,4 335353,1 214718,1 

2006 2755190,0 1204006,5 251352,4 109445,7 174254,7 485703,7 2145661,0 10132,3 897709,4 660129,7 1043714,1 171909,7 184156,4 183737,7 387169,4 245828,2 

2007 3021631,4 1378996,2 287549,8 123581,0 197155,2 555099,6 2358559,8 11451,2 994694,9 751674,6 1186025,3 191348,8 206032,0 208158,8 431599,8 230433,5 

2008 3449453,3 1571615,4 329383,0 138441,6 206691,2 629756,8 2657658,1 12917,6 1113328,6 831009,0 1343066,7 211047,0 233132,2 233185,0 485566,4 255720,5 

2009 3897301,0 1813697,0 205166,2 155622,9 204541,6 719575,4 2902235,9 14777,1 1238010,6 901304,4 1439570,2 243806,3 263768,0 257519,5 556856,3 308081,4 

2010 4416965,1 1959467,0 220483,1 180729,6 231965,1 802585,9 3367452,5 41689,1 1410839,2 977269,5 1633004,3 269591,0 299643,9 308393,3 642531,3 355076,8 

2011 5018945,5 2173497,0 248338,8 202511,4 263046,6 936198,6 3835998,0 53302,0 1535745,8 1080682,9 1805752,8 303594,4 339331,2 347893,9 706620,7 416815,9 

2012 5351773,1 2438582,4 265811,7 226393,6 298609,0 1052828,0 4281838,6 60493,5 1792762,6 1223880,3 1930320,7 243055,2 386892,7 388747,6 778990,7 411250,6 

Quadro 12: Estimativas para as folgas dos custos operacionais 
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DMU 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 

2003 5913642,2 6498610,6 6607052,5 6531705,2 6537280,8 5618978,6 6334709,2 6348220,4 6265296,6 6596472,7 6546294,4 6266801,5 6179845,6 6629146,7 5964882,6 5855466,0 

2004 5865505,7 6489187,7 6621354,6 6536283,1 6524929,6 5438723,5 6313456,7 6319080,4 6189076,5 6581988,3 6550831,0 6273676,8 6095264,6 6607864,9 5958591,4 5739922,1 

2005 5791756,6 6478687,3 6632051,0 6508369,1 6518240,1 5264819,6 6253257,1 6288482,5 6064964,7 6562563,9 6514717,9 6284367,7 6003170,9 6620333,1 5823122,0 5568639,6 

2006 5674472,1 6454598,1 6628565,9 6502222,3 6505069,0 5014450,7 6187407,6 6227765,4 5969459,7 6542245,8 6560636,4 6310043,5 5924879,7 6631261,5 5766431,1 5434489,2 

2007 5530340,3 6424016,3 6614290,9 6454936,1 6492673,9 4867695,3 6134503,6 6190256,8 5785536,5 6528473,7 6522855,2 6185095,2 5820374,9 6607315,9 5692775,4 5400694,1 

2008 5426959,3 6396907,1 6577771,8 6402602,4 6478472,0 4629612,2 6053874,3 6137735,2 5648397,3 6502637,3 6515971,5 6158565,9 5702058,0 6562125,6 5634896,5 5298759,3 

2009 5253656,7 6405906,6 6522203,0 6572147,7 6501793,0 4334266,0 5973407,8 6126209,4 5500208,5 6522374,1 6398105,0 6272991,5 5690328,2 5871070,2 5467351,0 5172903,7 

2010 5035806,4 6471362,1 6479618,3 6280593,3 6479765,3 4084412,1 5893882,4 6026411,8 5356273,8 6524577,6 6422764,0 6191890,2 5538569,1 5666303,1 5321071,1 5153538,1 

2011 4886807,6 6630900,4 6413055,3 6266662,5 6459029,2 3721633,7 5784865,3 5946653,7 5182965,0 6492702,7 6281762,2 6159533,3 5358927,5 5443822,2 5208110,3 4956966,7 

2012 4810305,5 6501964,7 6347639,6 6185301,3 5812917,1 3264775,2 5668192,6 5805381,5 4977030,7 6549206,1 6112330,0 5994859,5 5331934,3 5308014,9 5068371,5 4705025,3 

DMU 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

2003 6238125,7 6570317,0 1260376,1 6616851,7 6530572,2 6421493,6 6449917,6 6168099,7 6622956,1 5823617,5 6604415,8 4282902,0 6548906,2 6615655,7 6559994,1 6597388,7 

2004 6199398,8 6585960,0 602823,2 6617725,8 6518889,6 6393273,1 6400892,3 6086019,5 6640563,5 5716850,3 6604108,4 3930878,3 6539139,2 6614716,7 6538158,9 6594066,5 

2005 6136676,7 6620102,3 6006902,2 6616755,5 6503461,3 6358704,8 6325200,1 6018297,0 6664349,0 5580667,1 6601063,8 3590181,7 6528315,7 6611680,1 6539783,0 6588809,5 

2006 6075802,2 6617742,4 5900213,7 6619668,6 6485003,6 6323871,0 6300785,4 5953137,8 6644703,1 5441453,3 6596821,8 3197379,0 6512119,8 6608973,1 6494829,7 6575840,2 

2007 6009577,3 6520078,3 5777903,2 6619950,9 6466197,9 6289239,9 6254358,0 5884608,5 6601604,6 5287018,8 6590996,0 3072560,7 6497846,5 6607239,7 6433018,8 6566933,5 

2008 5929904,9 6379851,3 5604322,7 6611695,5 6443389,1 6248323,6 6130210,7 5777912,6 6592673,4 5122026,4 6581717,5 2596878,7 6479262,5 6612164,3 6555388,7 6528109,7 

2009 5840486,2 6248896,5 5864710,3 6605960,6 6419748,4 6142981,7 6022850,3 5625691,9 6637414,4 4863932,2 6572494,3 2087319,3 6458523,7 6601511,3 6514434,0 6539964,9 

2010 5672411,0 6005545,8 5825484,1 6611517,5 6396274,5 6097167,3 5925473,7 5495941,8 6700212,1 4707873,1 6567225,9 1601352,5 6419121,5 6606472,8 6508736,8 6527416,8 

2011 5576883,6 5996830,6 5732479,4 6615862,2 6385303,8 5998181,2 5952935,3 5317513,3 6642203,7 4460800,4 6554963,6 1362981,5 6392340,6 6601432,1 6493412,3 6556851,6 

2012 5488290,4 5821643,5 5624309,0 6607675,1 6325457,4 5887106,0 5980342,7 5201993,8 6704827,1 4214559,2 6547997,1 695622,5 6361927,5 6596927,1 6629719,2 6525494,7 

DMU 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 

2003 5651053,5 5851698,4 6552249,2 6564706,9 6579785,6 6436556,9 5175757,2 6623949,8 6026730,2 6629514,3 5948116,2 6635305,7 6598897,6 6499928,1 6366339,6 6494838,0 

2004 5225912,3 5755090,0 6541959,1 6557279,8 6577847,6 6378724,4 4994022,2 6623635,9 5939893,3 6556172,4 5855067,0 6633245,4 6600380,2 6481283,5 6326157,3 6484599,7 

2005 4933195,1 5635780,1 6540586,6 6547784,3 6567362,7 6363105,6 4782234,8 6623073,3 5847930,1 6487259,4 5731797,3 6619927,8 6589029,5 6458338,8 6304914,2 6445484,0 

2006 4761044,9 5475369,6 6546265,1 6535129,6 6548170,6 6331792,1 4547590,7 6622335,7 5744718,4 6461418,4 5602156,8 6612050,3 6580354,7 6458814,0 6255694,7 6410919,0 

2007 4493280,3 5307286,7 6519895,1 6522450,3 6558428,3 6278769,1 4348436,8 6621280,7 5652009,6 6429467,3 5461848,3 6597777,5 6557757,4 6437070,0 6211656,4 6427146,5 

2008 4041621,4 5117342,2 6480477,4 6509663,3 6564287,8 6192798,9 4061442,8 6619955,1 5528876,2 6321212,2 5307848,2 6587952,3 6538966,2 6412671,9 6160167,6 6405040,0 

2009 3828035,7 4880678,3 6605660,8 6493258,0 6578751,6 6113120,2 3818043,9 6618247,4 5402882,9 6227407,8 5211650,5 6551301,6 6514887,1 6391021,5 6094527,3 6355000,0 

2010 3381182,5 4745457,9 6611705,8 6469257,0 6574026,9 6063192,8 3369203,3 6591014,0 5226409,3 6273144,0 5018944,6 6580272,5 6532378,6 6340099,0 6011042,4 6308782,9 

2011 2801840,0 4540672,9 6607183,1 6450917,0 6557583,0 5942326,1 2914204,0 6579870,8 5102531,3 6187540,6 4849096,8 6567608,3 6494403,1 6305014,6 5949841,1 6253530,7 

2012 2702685,6 4277242,4 6625710,2 6428147,2 6537979,6 5829085,5 2487550,6 6573298,0 4848028,1 6076870,1 4727252,8 6632797,8 6454805,5 6263866,6 5879260,0 6266050,8 

Quadro 13: Custos Operacionais Ajustados ao efeito do ambiente e ao ruído estatístico 
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6.3. Terceiro Estágio 

O segundo estágio consistiu em ajustar a variável opex em termos do ambiente 

operacional e do efeito aleatório, por meio de um modelo de regressão estocástico. O intuito de 

ajustar a variável opex foi de colocar as DMUs em um mesmo patamar competitivo, isto é, 

garantir que o ambiente operacional não favoreça nenhuma das DMUs analisadas, tal que se 

consiga compará-las e obter um escore de eficiência mais justo em uma nova avaliação. 

 O propósito do terceiro estágio, portanto, é reavaliar a eficiência das 

concessionárias de distribuição de energia elétrica, utilizando as mesmas especificações 

empregado no primeiro estágio. No entanto, a variável custo operacional, obtida no banco de 

dados da ANEEL (2013), será substituída pela variável Custo Operacional Ajustado 

(Tabela13), na seção 6.2. 

Para fim de análise dos resultados obtidos no terceiro estágio, algumas DMUs 

foram selecionadas para serem comparadas em seu desempenho global. A seleção dessas 

DMUs foi feita com base na diferença entre os escore de eficiência médio obtido no terceiro e 

no primeiro estágio. Em outras palavras, foram escolhidas as unidades que apresentam a maior 

e menor diferença entre o resultado do primeiro e do terceiro estágio. 

O Quadro 14 ilustra os valores médios do escore de eficiência em três colunas. A 

primeira coluna traz os valores da eficiência obtidos no terceiro estágio. A segunda coluna 

indica os valores médios da eficiência no primeiro estágio. A última coluna apresenta a 

diferença obtida entre a eficiência do terceiro e do primeiro estágio. As DMUs 28 e 33 foram 

escolhidas por apresentarem o maior crescimento no escore de eficiência combinado, enquanto 

as DMUs 29 e 40 exibiram a maior redução. Outras unidades, como as DMUs 17, 21, 36, 47, 

obtiveram pouca variação no seu desempenho. 

A unidade 28, obteve um desempenho baixo na avaliação do primeiro estágio 

(Índice combinado médio de 2,8%), visto que os custos operacionais eram um dos maiores da 

amostra. De maneira análoga, a unidade 33, obteve um índice de eficiência combinada média 

de 1,2%, dado que a variável de custo encontra-se em um nível mais elevado dentre a amostra. 

Desse modo, mesmo apresentando bons resultados nos vetores de output, tais concessionárias 

obtiveram um desempenho ruim no primeiro estágio, por apresentarem elevados custos 

operacionais, atribuindo tal resultado ao ambiente operacional desfavorável para as 

concessionárias.  
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DMU 
Estágio 3   Estágio 1   Diferença 

Inv Cons Gov Comb   Inv Cons Gov Comb   Inv Cons Gov Comb 

01 53,2 86,6 46,0 61,9  5,5 29,0 6,4 13,6  47,6 57,5 39,5 48,3 

02 35,3 45,6 34,4 38,4  3,3 2,8 3,5 3,2  32,0 42,8 30,8 35,2 

03 37,4 41,0 44,8 41,1  2,1 1,4 3,1 2,2  35,3 39,6 41,7 38,9 

04 42,4 47,7 36,8 42,3  3,8 2,5 3,6 3,3  38,6 45,2 33,2 39,0 

05 38,3 58,4 32,7 43,2  9,6 23,5 9,5 14,1  28,7 35,0 23,3 29,0 

06 81,6 83,5 45,0 70,0  20,4 88,1 16,2 41,7  61,2 -4,6 28,9 28,4 

07 37,0 43,7 36,9 39,2  11,4 10,6 17,0 13,0  25,6 33,1 19,9 26,2 

08 46,0 42,9 35,6 41,5  3,9 3,3 4,1 3,8  42,2 39,6 31,4 37,7 

09 44,9 35,1 45,2 41,7  3,0 2,1 5,2 3,5  41,9 33,0 40,0 38,2 

10 77,3 30,7 48,6 52,2  39,7 1,4 12,1 17,7  37,5 29,3 36,5 34,4 

11 43,9 56,6 54,0 51,5  1,2 1,1 11,6 4,7  42,7 55,5 42,3 46,8 

12 41,1 34,5 42,9 39,5  1,1 0,9 2,8 1,6  39,9 33,6 40,1 37,9 

13 43,5 39,2 56,9 46,5  2,6 1,5 10,2 4,7  41,0 37,7 46,7 41,8 

14 48,7 31,9 37,5 39,3  1,5 1,4 3,2 2,0  47,2 30,4 34,3 37,3 

15 42,7 75,0 47,9 55,2  5,5 11,1 16,5 11,1  37,2 63,8 31,4 44,1 

16 50,8 90,6 50,1 63,8  3,5 56,6 11,6 23,9  47,3 34,0 38,5 39,9 

17 100,0 85,8 100,0 95,3  81,5 67,5 100,0 83,0  18,5 18,3 0,0 12,3 

18 35,7 55,2 37,0 42,7  0,3 0,5 0,6 0,5  35,4 54,8 36,4 42,2 

19 54,8 77,0 57,0 62,9  3,1 9,1 23,9 12,0  51,7 67,9 33,1 50,9 

20 88,4 45,4 32,2 55,3  41,9 8,5 3,4 20,8  46,5 36,8 28,7 34,5 

21 58,9 58,4 32,9 50,1  59,6 65,4 39,6 53,7  -0,7 -7,0 -6,7 -3,7 

22 78,5 47,0 34,0 53,2  90,9 70,5 63,3 74,9  -12,4 -23,4 -29,3 -21,7 

23 44,0 69,2 69,8 61,0  2,2 6,0 18,6 8,9  41,9 63,2 51,1 52,1 

24 48,7 88,1 54,7 63,8  2,5 59,8 9,9 24,1  46,2 28,2 44,8 39,8 

25 88,6 74,0 59,8 74,1  49,7 10,2 12,3 26,3  39,0 63,8 47,6 47,8 

26 52,1 97,4 45,1 64,9  5,1 90,8 7,9 34,6  47,0 6,6 37,2 30,3 

27 50,6 70,7 32,3 51,2  40,8 100,0 38,4 59,5  9,8 -29,3 -6,1 -8,3 

28 100,0 93,9 87,0 93,6  3,6 1,8 1,8 2,4  96,4 92,1 85,1 91,2 

29 78,5 64,6 58,0 67,0  100,0 75,2 100,0 91,7  -21,5 -10,5 -42,0 -24,7 

30 61,4 65,5 32,2 53,0  39,6 70,6 21,4 41,3  21,8 -5,2 10,8 11,7 

31 40,8 30,8 32,7 34,8  1,3 1,4 1,4 1,4  39,5 29,5 31,3 33,4 

32 75,1 33,4 32,4 47,0  42,5 10,5 11,9 23,9  32,7 22,9 20,5 23,1 

33 99,3 94,8 50,5 81,5  2,1 1,1 0,5 1,2  97,2 93,7 50,0 80,3 

34 79,6 40,1 56,5 58,7  36,3 7,2 39,6 27,5  43,2 33,0 16,9 31,3 

35 36,4 42,0 32,5 37,0  2,6 3,8 3,0 3,1  33,8 38,3 29,5 33,9 

36 97,5 40,4 82,8 73,5  100,0 31,2 100,0 77,1  -2,5 9,2 -17,2 -3,5 

37 44,3 42,5 32,4 39,7  3,6 4,3 3,8 3,9  40,7 38,2 28,6 35,9 

38 63,2 35,5 34,3 44,4  2,8 2,5 3,5 2,9  60,4 33,0 30,9 41,4 

39 64,2 59,0 60,8 61,3  6,7 6,5 14,3 9,1  57,5 52,5 46,5 52,2 

40 59,5 58,1 32,2 49,9  100,0 100,0 100,0 100,0  -40,5 -41,9 -67,8 -50,1 

41 44,0 52,9 44,5 47,1  47,3 60,9 89,5 65,7  -3,3 -8,0 -45,1 -18,6 

42 40,3 62,2 38,7 47,1  1,4 5,5 1,9 2,9  38,9 56,7 36,8 44,1 

43 46,2 69,3 39,7 51,8  23,6 31,8 29,4 28,2  22,6 37,5 10,3 23,5 

44 85,6 46,3 32,2 54,7  57,0 4,0 2,5 19,1  28,6 42,3 29,8 35,6 

45 43,8 70,2 32,5 48,8  3,0 30,5 2,9 12,1  40,8 39,8 29,6 36,7 

46 62,5 57,5 60,9 60,3  78,1 35,1 85,7 66,0  -15,5 22,4 -24,8 -5,7 

47 52,9 69,6 42,9 55,1  41,7 85,5 82,1 70,0  11,2 -15,9 -39,1 -14,8 

48 42,1 68,7 33,2 48,0   12,1 54,3 13,4 26,6   30,0 14,4 19,9 21,4 

Quadro 14: Escores de eficiência médio e diferença entre os resultados obtidos no primeiro e terceiro estágio 

O acréscimo do efeito do ambiente operacional na variável opex, no segundo 

estágio, resultou em uma pequena variação dos custos para essas unidades. A regressão da 

ineficiência dos custos sobre as variáveis exógenas indicou que o efeito do meio ambiente, 
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sobre as unidades 28 e 33, aparecem como os maiores na amostra.  Com isso, observou-se uma 

pequena diferença no efeito exógeno, [𝑀á𝑥𝑗(𝑧𝑖𝑗 ⋅ �̂�𝑖) − 𝑧𝑖𝑗 ⋅ �̂�𝑖], beneficiando as unidades 28 e 

33 na avaliação do terceiro estágio. Em outras palavras, essas DMUs já se encontravam em um 

ambiente operacional desfavorável e por isso o acréscimo do efeito exógeno foi pequeno, 

levando a uma alta eficiência na avaliação do terceiro estágio. 

As unidade 40 e 29, por sua vez, apresentaram uma queda significativa no escore 

de eficiência. Uma vez que foram bem avaliadas no primeiro estágio (Índice Combinado Médio 

de 100% e 91,7%, respectivamente), essa avaliação foi atribuída ao baixo nível dos custos 

operacionais, em decorrência dessas unidades operarem em um ambiente operacional 

favorável. Isto é, o modelo adotado no primeiro estágio beneficia as DMUs que operam com os 

menores níveis de custo operacional, o que é positivo para as unidades 20 e 29, dado que o 

vetor opex são os menores na amostra. 

No segundo estágio, o efeito exógeno na variável opex resultou em uma grande 

variação para as unidades 40 e 29. A regressão da ineficiência sobre as variáveis exógenas prevê 

um baixo efeito do ambiente. Como esse efeito é comparado com o valor máximo dentre as 

observações, a diferença [𝑀á𝑥𝑗(𝑧𝑖𝑗 ⋅ �̂�𝑖) − 𝑧𝑖𝑗 ⋅ �̂�𝑖] acarretou em acréscimo alto aos custos 

operacionais. Se o bom desempenho das DMUs 20 e 29 eram altos no primeiro estágio, 

justamente pelo baixo nível do opex, no terceiro estágio o escore de eficiência diminuiu, já que 

os custos operacionais aumentaram quando foi ajustado ao ambiente. 

Por fim, outras DMUS obtiveram pouca variação no desempenho do escore de 

eficiência combinado, tais como as unidades 17, 21, 36 e 47. Apesar de haver diferença entre o 

efeito exógeno máximo e o efeito exógeno observado, o ajuste na variável opex teve pouca 

influência na reavaliação da eficiência realizada no terceiro estágio. Mesmo havendo uma 

diferença [𝑀á𝑥𝑗(𝑧𝑖𝑗 ⋅ �̂�𝑖) − 𝑧𝑖𝑗 ⋅ �̂�𝑖] significativa, o escore de eficiência combinado manteve-se 

parecido nas duas avaliações. 

A estatística descritiva da eficiência em cada dimensão está representada no Quadro 

15. De forma análoga ao observado no primeiro estágio, a avaliação de eficiência obtida no 

terceiro estágio exprime certa homogeneidade nos resultados ao se comparar as dimensões entre 

si. Todos os parâmetros comparados apresentam resultados similares: (i) os valores das médias 

variam entre 40% e 70%; (ii) as medianas, entre 30% e 60%; (iii) o desvio padrão fica em torno 

de 20 e 30; (iv) os valores máximo para todas as análises é de 100%; e, (v) os valores mínimos 

são superiores a 20%. 
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Investidores 

Ano 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Média 60,5 58,7 65,8 64,8 62,7 56,9 55,1 51,5 43,2 60,2 

Mediana 60,6 59,8 60,6 55,6 55,0 46,7 41,0 34,0 29,8 51,3 

Desvio 

padrão 
20,1 21,8 13,3 18,5 18,5 21,2 25,7 29,7 26,9 18,9 

Mínimo 23,0 13,8 54,1 48,2 46,5 39,5 31,6 24,2 20,6 42,3 

Máximo 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Consumidores 

Ano 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Média 61,6 50,4 74,8 67,0 69,6 66,3 52,0 48,3 49,7 45,5 

Mediana 67,1 53,1 75,0 63,5 67,4 63,0 48,4 43,0 46,7 47,0 

Desvio 

padrão 
28,0 31,8 17,2 16,3 14,6 19,6 18,1 21,2 22,1 23,7 

Mínimo 19,0 9,1 54,1 48,2 46,5 39,6 31,9 24,2 20,6 10,5 

Máximo 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Governo 

Ano 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Média 34,2 25,7 64,1 59,1 58,1 52,2 45,7 39,3 36,5 43,1 

Mediana 27,5 17,7 61,1 55,8 54,6 49,0 42,1 35,3 31,6 40,1 

Desvio 

padrão 
20,3 22,9 11,2 12,4 13,0 14,7 16,5 18,1 19,1 16,1 

Mínimo 19,0 9,1 54,2 48,3 46,4 39,2 31,5 24,2 20,6 28,8 

Máximo 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Índice Combinado 

Ano 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Média 52,1 44,9 68,2 63,6 63,5 58,5 50,9 46,4 43,1 49,6 

Mediana 51,0 40,7 66,5 59,9 60,3 52,7 46,8 44,6 38,6 46,6 

Desvio 

padrão 
16,5 18,8 11,1 12,0 11,6 14,2 15,4 16,2 17,5 14,1 

Mínimo 28,0 17,2 54,7 48,8 47,1 39,6 32,0 24,2 20,6 27,4 

Máximo 100 100 100 100 100 100 100 100 100 95,3 

Quadro 15: Estatística Descritiva para os escores de eficiência obtidos no terceiro estágio 

 

Apesar de ainda haver uma grande dispersão entre os escores de eficiência para as 

três dimensões, percebe-se que esse fato diminuiu ao se comparar os resultados do primeiro 

com o terceiro estágio. Conforme pode ser observado confrontando-se os resultados do Quadro 

6, na seção 6.1, com o Quadro 13, tem-se que: (i) os valores médios e das medianas 

aumentaram; (ii) os desvios padrões diminuíram; e (ii) os mínimos aumentaram, reduzindo a 

diferença entre os valores mínimos e máximos. 

Em consonância com os resultados de Hsu e Hsueh (2009), o aumento da média 

eficiência técnica indica que, sem o controle do ambiente operacional, a penalidade sofrida 

pelas empresas que operarem sob circunstâncias desfavoráveis foi superior ao benefício para 
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aquelas que operam sob circunstâncias favoráveis. Após controlar os efeitos exógenos, o 

benefício dado às empresas que antes se encontravam em uma situação desfavorável, passam a 

superar o decréscimo na eficiência das empresas que foram penalizadas por operar em uma 

conjuntura mais conveniente.  

Quanto a redução da dispersão dos escores de eficiência, Fried et al (2002) explicam 

que as empresas operando em um ambiente favorável apresentam um desvio padrão enviesado 

para cima, enquanto as unidades sob circunstâncias desfavoráveis são enviesada para baixo. O 

uso do terceiro estágio, portanto, reduz esse viés, fazendo com que os resultados da eficiência 

sejam menos disperso. 

Para medir a relação existente entre os rankings obtidos no primeiro e no terceiro 

estágio, novamente usou-se o coeficiente de correlação de Spearman, por não exigir suposições 

sobre a distribuição de frequências das variáveis analisadas (Quadro 16). Conforme analisado 

na Seção 6.1 (Quadro 7), a correlação entre os escores de eficiência obtidos no primeiro estágio 

são positivos e significativos. Isto é, um bom desempenho em uma das dimensões, acarreta em 

um bom resultado nas demais. 

 1º Estágio 3º Estágio 

 Inv Cons Gov Comb Inv Cons Gov Comb 

Inv 1 0,697* 0,690* 0,875* 0,186* 0,404* 0,021 0,300* 

Cons 0,697* 1 0,759* 0,871* 0,244* 0,138* 0,279* 0,286* 

Gov 0,690* 0,759* 1 0,887* 0,481* 0,070 0,058 0,294* 

Comb 0,875* 0,871* 0,887* 1 0,371* 0,255* 0,156* 0,373* 

Inv 0,186* 0,244* 0,481* 0,371* 1 0,252* 0,382* 0,713* 

Cons 0,404* 0,138* 0,070 0,255* 0,252* 1 0,415* 0,745* 

Gov 0,021 0,279* 0,058 0,156* 0,382* 0,415* 1 0,762* 

Comb 0,300* 0,286* 0,294* 0,373* 0,713* 0,745* 0,762* 1 

* Correlação significante à 1% de confiança em uma distribuição bicaudal 

Quadro 16: Matriz de Correlação entre os escores de eficiência obtidos no primeiro e terceiro estágio 

 

Ao correlacionar os escores de eficiência obtidos no terceiro estágio com o índice 

de eficiência combinado, encontramos um resultado similar ao obtido no primeiro estágio: as 

três avaliações são positivamente relacionados e significantes, a 1% de confiança, com o índice 

de eficiência combinado. Ao se comparar as dimensões entre si, no terceiro estágio, tem-se uma 

baixa correlação. Portanto, não se pode afirmar que um bom desempenho em uma das 

dimensões avaliadas no terceiro estágio implica, diretamente, em um bom desempenho nas 

outras duas dimensões. 
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Por último, ao avaliar a correlação entre os resultados do primeiro estágio com o 

dos terceiro estágio, observa-se que os coeficientes de correlação são de baixa magnitude, 

indicando uma não proporcionalidade entre os resultados. Percebe-se, portanto, que o bom 

desempenho obtido no primeiro estágio não garante uma eficiência alta no terceiro estágio; ou, 

um desempenho insatisfatório no primeiro estágio pode gerar uma eficiência alta no terceiro 

estágio.   



88 
 

Capítulo 7: Considerações Finais 

7.1. Conclusões 

A revisão tarifária é uma das principais atribuições do órgão regulador de energia, 

a ANEEL. A alta complexidade dessa atividade é retratada pela periódica alteração nos 

procedimentos adotados para definição de custos eficientes, bem como nos diversos estudos 

encontrados na literatura. Diferentes abordagens têm sido discutidas e cada metodologia tem 

suas vantagens e desvantagens, não havendo uma estratégia comum para avalia-los. 

O arcabouço teórico elucida sobre a necessidade de incluir o impacto dos fatores 

exógenos sobre o desempenho das concessionárias, bem como entender o efeito das 

adversidades e das características do ambiente operacional externo influenciam a eficiência 

técnica das empresas de distribuição de energia. Diante desse contexto, a presente pesquisa 

estabeleceu uma metodologia que incorpora os efeitos ambientais na avaliação direta do 

desempenho das concessionárias de fornecimento de energia. 

Para compor a avaliação, o respaldo teórico possibilitou a composição de um modelo 

conceitual em três dimensões, tal que fosse possível garantir uma avaliação mais robusta. Os 

elementos teóricos, resultantes da revisão bibliográfica, foram utilizados para formar o 

constructo de avaliação de performance.  

O modelo foi formulado para promover o desenvolvimento do mercado de energia 

elétrica, associado com políticas governamentais e em benefício da sociedade. Para conduzir 

esta pesquisa, foi adotada uma integração do modelo de Análise Envoltória de Dados (DEA) 

com a Análise de Fronteira Estocástica (SFA), em um procedimento que estabelece três estágios 

para corrigir a eficiência em termos dos efeitos exógenos. 

O Primeiro Estágio foi utilizado para caracterizar a fronteira de produção 

determinística, em uma análise focada na conversão dos inputs em outputs, de modo a se obter 

um indicador de eficiência.  Aplicou-se um modelo clássico de DEA, para se obter o escore de 

eficiência de cada unidade distribuidora de energia, bem como as medidas de ineficiência, 

mensuradas pelas folgas totais 

Os resultados encontrados no Primeiro Estágio indicaram apenas uma unidade 

eficiente nas três dimensões analisadas, a qual foi favorecida por apresentar os menores níveis 

de custo operacional na amostra, denotando a não relação entre os investimentos realizados com 

o desempenho das concessionárias. Isto é, o bom desempenho das unidades estão ligados em 



89 
 

empregar seus custos operacionais e não necessariamente apresentam um alto nível de 

satisfação perante os Investidores, Consumidores ou o Governo.  Tais resultados não indicam 

necessariamente a superioridade atestada em relação a outras unidades, mas sim a sua baixa 

alocação de recursos. 

Considerando a heterogeneidade nas características das áreas de concessão em que 

as empresas distribuidoras estão instaladas e as diferenças regionais existentes no Brasil, o 

Segundo Estágio incorporou a influência de tais características nos custos operacionais. O uso 

de um modelo de regressão estocástico garantiu que os ajustes fossem feito não só pelo fatores 

exógenos, mas também pelo efeito aleatório de medida das variáveis.  Como resultado dessa 

etapa, os custos operacionais foram elevados, colocando as DMUs em um mesmo patamar 

competitivo ao ajustá-los de acordo com o ambiente operacional mais desfavorável. 

Outro resultado importante, obtido no Segundo Estágio, é a diferenciação entre os 

fatores exógenos que são favoráveis e desfavoráveis ao desempenho das concessionárias. O 

modelo de regressão estocástica elucidou que o número de subestações, mercado faturado de 

média tensão, a declividade média da área de concessão, a área com vegetação remanescente e 

o índice pluviométrico médio são fatores favoráveis ao desempenho das concessionárias. Em 

contrapartida, o número de transformadores, a capacidade total dos transformadores, o mercado 

faturado de alta e baixa tensão, o tamanho da área de concessão e a densidade de descarga 

atmosférica foram fatores desfavoráveis à performance das unidades, pois são fatores 

positivamente relacionados às folgas totais. 

A reavaliação da eficiência no Terceiro Estágio utilizou como variável e input o 

custo operacional ajustado, obtido no segundo estágio. As demais variáveis e especificações 

utilizadas no modelo DEA do Terceiro Estágio são as usadas no Primeiro Estágio. Os 

resultados obtidos no Terceiro Estágio divergem bastante dos que foram encontrados 

anteriormente, no Primeiro Estágio.  

Os resultados indicam certa disparidade entre os escores de eficiência obtidos no 

Primeiro e no Terceiro Estágio. Enquanto as dimensões avaliadas no Primeiro Estágio 

apresentam resultados homogêneos e correlacionados, as eficiência técnicas, resultante das três 

perspectivas avaliadas no Terceiro Estágio, apontam heterogeneidade entre as dimensões 

avaliadas e baixa correlação entre si.  

A alta dispersão entre os escores de eficiência obtidos no Primeiro Estágio sugere 

a presença de ambientes operacionais distintos, favorecendo certas unidades a alcançar um alto 
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índice de eficiência técnica, sem que na verdade apresentem boa resposta ao mercado. Em 

contrapartida, tais empresas que são favorecidas, são então penalizadas, ao incluir o efeito do 

ambiente e do ruído estatístico, reduzindo seus escores de eficiência, enquanto as empresas 

desfavorecidas pelo seu ambiente operacional são beneficiadas na nova avaliação, resultando 

em um aumento na sua eficiência técnica. 

O resultado final, que diferencia o desempenho obtido no Primeiro e Terceiro 

Estágio, é a redução da heterogeneidade da amostra. O ajuste realizado no segundo estágio 

mostrou-se satisfatório, à medida que diminuiu o grau de dispersão dos resultados, bem como 

elevou a eficiência média das concessionárias. Deve-se ressaltar, portanto, a importância de se 

incluir os fatores exógenos no cálculo direto da eficiência, tal que se garanta uma avaliação real 

da eficiência do segmento de distribuição de energia elétrica. 

7.2. Limitações e Trabalhos Futuros 

Uma das principais dificuldades enfrentadas na presente pesquisa advém da 

natureza dos dados utilizados. Por se tratar de uma pesquisa em que a coleta de dados deu-se 

por meio de observações indiretas, baseando-se em dados secundários, esse fato ocasionou 

algumas limitações ao trabalho, principalmente no que diz respeito ao conjunto variáveis 

utilizadas, as quais não necessariamente abrangem todos os aspectos e dimensões relevantes 

para a determinação da fronteira de eficiência. 

Em modelos de regressão múltipla é necessário determinar um subconjunto de 

variáveis independentes que melhor explique a variável resposta, isto é, dentre todas as 

variáveis explicativas disponíveis, devemos encontrar um subconjunto de variáveis importantes 

para o modelo. Nesse sentido, uma nova análise dos resultados poderia surgir a partir da 

aplicação de um método de seleção de variáveis, tal que fossem eliminadas aquelas que não 

representassem o sistema de forma consistente e significativa. 

Outras pesquisas podem ser realizadas para avaliar o desenvolvimento e a evolução 

do setor de distribuição de energia elétrica, por meio de técnicas quantitativas intertemporal de 

benchmarking, tais como: (i) Modelos DEA dinâmico; (ii) Índice de Produtividade de 

Malmquist; e, (iii) Fronteira de eficiência estocástica para dados em painel. 

A avaliação da eficiência intertemporal por meio do modelo DEA dinâmico 

considera os processos internos das distribuidoras de energia elétrica numa sequência de tempo, 

sob a premissa de que as decisões tomadas num determinado tempo impactam sobre as 

atividades posteriores. O modelo dinâmico adequado para tal avaliação é proposto por Tsutsui 
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e Tone (2010), usando-se uma estrutura para o modelo DEA dinâmico na qual são utilizadas 

variáveis carry-over, com o objetivo de estimar a fronteira de produção ao longo de vários 

períodos de tempo.  

A evolução da produtividade e as mudanças tecnológicas das distribuidoras de 

energia é outra análise possível, avaliando a evolução das empresas nos aspectos gerenciais, 

técnicos e organizacionais, por meio da integração da DEA e do Índice de Produtividade 

Malmquist. Esta avaliação é pautada no trabalho de Färe et al (1992), que possibilita mensurar 

a mudança na fronteira tecnológica, bem como a variação da eficiência técnica como resultado 

de melhorias contínuas nos processos das empresas constituintes do setor de distribuição de 

energia. 

Por fim, as fronteira de produção estocástica podem ser estimadas utilizando-se 

diferentes formas funcionais, introduzida por Christensen et al (1973). No caso das empresas 

distribuidoras de energia, deve ser estimada uma representação alternativa da tecnologia de 

produção dada pela função de custos, em uma transformação logarítmica. Propõe-se ainda a 

utilização de uma extensão dos modelos de SFA que permite o uso de dados de painel, avaliando 

o desempenho das distribuidoras de energia ao longo de um período de tempo. 
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