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RESUMO 

Esse trabalho discute os impactos da privatização dentro do setor de energia elétrica do 
Estado do Ceará. Foi feita uma visão geral do papel do Estado na economia e como 
ocorreu o processo de privatização no Brasil. Além disso, a pesquisa analisou a partir do 
crescimento no número de consumidores e da evolução dos indicadores de qualidade 
DEC e FEC, como tem sido o comportamento da Companhia Energética do Ceará 
(COELCE), empresa que é responsável pela distribuição de energia elétrica no estado 
cearense. A pesquisa, que é de caráter descritivo, bibliográfico e documental, utilizou 
dados da empresa Coelce, dados da Associação Brasileira dos Distribuidores de Energia 
Elétrica (ABRADEE) e informações da Agência Nacional de Energia Elétrica 
(ANEEL). Concluiu-se que o aporte de investimentos no setor elétrico do Ceará fez com 
que o setor fosse expandido no estado, de acordo com o aumento do número dos 
consumidores das classes de maior representatividade da empresa Coelce. Além disso, 
os indicadores de qualidade DEC e FEC tiveram uma tendência de queda mostrando, 
assim, que a privatização teve caráter positivo neste setor.  

Palavras chaves: privatização; energia elétrica; Coelce. 

 

ABSTRACT 

This paper discusses the impacts of privatization within the electric power industry of 
Ceará. Was made an overview of the state's role in the economy and how did the 
privatization process in Brazil. Furthermore, the research analyzed from the growth in 
the number of consumers and the development of quality indicators DEC and FEC, as 
has been the behavior of Companhia Energética do Ceará (COELCE), a company that is 
responsible for distribution of electricity in the Ceará state. The search, which is 
descriptive, bibliographic and documentar character, used company data Coelce, data 
from the Brazilian Association of Electricity Distributors (ABRADEE) and information 
from the National Electric Energy Agency (ANEEL). It was concluded que the 
investment contribution in the electricity sector of Ceará made with the sector was 
expanded no state of according to the increased number of consumers of classes greater 
representation of the company Coelce. In addition, the quality indicators DEC and FEC 
had a trend fall viewing, showing thus that privatization had a positive character in this 
sector. 

Key words: privatization; electricity; Coelce.  



LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

Gráfico 1 – Ceará: Investimentos do setor elétrico (1994 – 2015)..................................26 

Gráfico 2 – Ceará: Evolução do número de clientes residenciais (1995 – 2015)............29 

Gráfico 3 – Ceará: Evolução do número de clientes industriais (1995 – 2015)..............30 

Gráfico 4 – Ceará: Evolução do número de clientes comerciais (1995 – 2015).............30 

Gráfico 5 – Ceará: Evolução do número de clientes rurais (1995 – 2015).....................31 

Gráfico 6 – Evolução do indicador DEC – COELCE.....................................................33 

Gráfico 7 – Evolução do indicador FEC – COELCE......................................................35 

Ilustração 1 – Fluxo demonstrativo das etapas de privatização no Brasil.......................10 

Ilustração 2 – Representação das etapas desde a geração da energia elétrica até o ponto 

de comercialização.....................................................................................…..………...14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE TABELAS 
 

 

Tabela 1 – Brasil: Empresas absorvidas pelo BNDES entre 1964 e 1985......................11 

Tabela 2 – Brasil: Empresas privatizadas no setor elétrico e seus períodos de mudança 

(1995 a 2006)...................................................................................................................15 

Tabela 3 – Brasil: 10 Maiores agentes do setor elétrico por unidade consumidora – 

Posição em Março/2015..................................................................................................19 

Tabela 4 – Ceará: Investimentos no setor de energia elétrica de 1994 a 2015................25 

Tabela 5 – Ceará: Evolução do Nº de consumidores (1995 a 2015)...............................28 

Tabela 6 – Ceará: Evolução do indicador DEC (1988 a 2014).......................................32 

Tabela 7 – Ceará: Evolução do indicador FEC (1988 a 2014)........................................34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

 

ABRADEE – Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica 

ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica 

AMPLA1 – Ampla Energia e Serviços S/A. 

BANDEIRANTE – Bandeirante Energia S.A. 

BB – Banco do Brasil S.A. 

BNDES – Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social 

BORBOREMA – Companhia de Eletricidade da Borborema 

CACHOEIRA DOURADA – Centrais Elétricas Cachoeira Dourada 

CED – Comissão Especial de Desestatização 

CEF – Caixa Econômica Federal 

CELCA – Companhia de Eletricidade do Cariri 

CELPA – Centrais Elétricas do Pará S.A. 

CELPE – Companhia Energética de Pernambuco 

CEMAR – Companhia Energética do Maranhão 

CEMAT – Centrais Elétricas Mato-grossenses S.A. 

CENORTE – Companhia de Eletrificação Centro Norte 

CERJ2 – Centrais Elétricas do Rio de Janeiro S.A. 

CERNE – Companhia de Eletrificação do Nordeste 

CESP Tietê – Companhia Energética de São Paulo - Tietê 

COELBA – Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia 

COELCE – Companhia Energética do Ceará 

CONEFOR – Companhia Nordeste de Eletrificação de Fortaleza 



COSERN – Companhia Energética do Rio Grande do Norte 

CPFL – Companhia Paulista de Força e Luz 

DEC – Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora 

EBE – Empresa Bandeirante de Energia. 

ELEKTRO – Elektro Eletricidade e Serviços S.A. 

ELETROPAULO – Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. 

ENERGIPE – Empresa Energética de Sergipe S.A. 

ENERSUL – Empresa Energética de Mato Grosso do Sul S.A. 

ESCELSA – Espírito Santo Centrais Elétricas S.A. 

FEC – Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora 

GERASUL – Centrais Geradoras do Sul do Brasil SA 

LIGHT – Light Serviços de Eletricidade S.A. 

RGE – Rio Grande Energia S.A. 

SAELPA – Sociedade Anônima de Eletrificação da Paraíba 

SINTREL – Sistema Nacional de Transmissão de Energia Elétrica 

________________ 

1, 2 A partir de 2004 a Centrais Elétricas do Rio de Janeiro S.A. – CERJ passa a se 
chamar Ampla Energia e Serviços S/A – AMPLA. (AMPLA, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMÁRIO 

 

 

1. INTRODUÇÃO ........................................................................................................ 1 

2. O PAPEL DO ESTADO NA ECONOMIA .............................................................. 3 

2.1 Contextualização do papel do Estado na economia ................................................ 3 

2.2 Funções do Estado .................................................................................................. 4 

3. PRIVATIZAÇÃO ..................................................................................................... 7 

3.1 Contexto histórico ................................................................................................... 7 

3.2 Contexto de privatização no Brasil ......................................................................... 8 

3.2.1 Privatização no Brasil – primeira fase............................................................ 10 

3.2.2 Privatização no Brasil – segunda fase ............................................................ 12 

3.2.3 Privatização no Brasil – terceira fase ............................................................. 13 

4. O SETOR DE ENERGIA ELÉTRICA ................................................................... 14 

4.1 O setor elétrico no Brasil ...................................................................................... 14 

4.2 Regulação do setor elétrico ................................................................................... 16 

4.3 Companhia Energética do Ceará – Coelce............................................................ 18 

5. METODOLOGIA ................................................................................................... 21 

5.1 Tipologia de pesquisa ........................................................................................... 21 

5.2 Coleta e tratamento dos dados .............................................................................. 21 

6. ANÁLISE DOS RESULTADOS ............................................................................ 25 

6.1 Investimentos no setor elétrico – Coelce .............................................................. 25 

6.2 Coelce – Resultados na qualidade do serviço (ABRADEE) ................................ 26 

6.3 Expansão da oferta de energia elétrica.................................................................. 28 

6.4 Indicadores de qualidade – DEC e FEC ............................................................... 32 

7. CONCLUSÕES ....................................................................................................... 36 

8. REFERÊNCIAS ...................................................................................................... 38 

 

 

 



1 

 

1. INTRODUÇÃO 

No Brasil, até a década de 1980 as empresas de energia elétrica eram 

constituídas sob a forma de monopólio estatal, visto que o Estado exercia forte atuação 

neste setor. No entanto, em decorrência da situação econômica do país neste período 

causada pela crise ocorrida na década de 1970 e ao aumento da dívida externa, o 

governo tornou-se incapaz de continuar desempenhando seu papel de gestor. 

(GIAMBIAGI; ALÉM, 2011) 

É neste contexto que surge a privatização como alternativa de ajuste às finanças 

públicas. Além disso, os recursos gerados a partir das privatizações de empresas 

anteriormente pertencentes ao governo viabilizariam a redução da dívida pública. 

Devido a estas transformações, o setor de energia elétrica brasileiro apresentou 

mudanças significativas nas últimas décadas. 

Houve um aumento no número de privatizações em empresas antes pertencentes 

ao governo e, com isto, surgem muitos questionamentos sobre como estas mudanças 

têm afetado positiva ou negativamente os consumidores e a qualidade na execução deste 

serviço. É importante dar atenção às seguintes perguntas: a política de privatização tem 

causado que tipo de impacto na qualidade da oferta de seus serviços? Quais os 

benefícios para os consumidores de energia elétrica da empresa estudada? 

Com o fito de entender o conceito do processo de privatização, de compreender 

seu papel dentro do setor elétrico e, de tirar conclusões a respeito das consequências da 

alteração de natureza empresarial neste setor, foi realizado um estudo específico. 

Verificando esta questão dentro do setor de energia elétrica no estado do Ceará 

será feito um estudo de caso. Para esta abordagem a pesquisa que é do tipo descritiva, 

bibliográfica e documental, realizou uma análise acerca da privatização da Companhia 

Energética do Ceará (Coelce) e os impactos deste processo, fazendo-se um paralelo 

entre os anos anteriores à privatização e os anos que sucederam este acontecimento. 

Para verificar estes impactos, foram coletados dados da Agência Nacional de 

Energia Elétrica (ANEEL) que, entre suas principais atribuições, é responsável pela 
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implementação de normas, regulamentação e fiscalização dos serviços do setor elétrico 

do país. 

Além disso, também foram utilizadas informações da Associação Brasileira de 

Distribuidoras de Energia Elétrica (ABRADEE), a qual compete a tarefa de assegurar a 

realização de investimentos necessários para a contínua melhoria dos serviços ofertados 

pelas distribuidoras de energia elétrica do Brasil e da Companhia Energética do Ceará 

(Coelce), empresa responsável pela distribuição de energia em todo o Ceará. 

O objetivo geral deste trabalho é: investigar os impactos que a privatização 

trouxe para o setor elétrico do Ceará. Os objetivos específicos são: 1) verificar a 

dinâmica dos investimentos no setor elétrico do Ceará; 2) comparar a oferta de energia 

elétrica da Coelce antes e depois da privatização e 3) analisar a qualidade dos serviços 

de fornecimento de energia da Coelce antes e depois da privatização.  

Os indicadores analisados, DEC e FEC se referem a qualidade do fornecimento 

de energia e, medem, respectivamente, a duração das interrupções no fornecimento de 

energia por consumidor e, com que frequência, estas interrupções acontecem. (ANEEL, 

2016) 

Para o desenvolvimento deste estudo, a pesquisa foi estruturada em seções. Na 

primeira seção encontra-se a introdução a qual se aborda, de forma sucinta, justificativa 

e os objetivos deste estudo. A segunda seção apresenta uma visão geral acerca do papel 

do Estado no sistema econômico e no Brasil. A terceira seção traz um contexto histórico 

do processo de privatização e como esse processo aconteceu no caso brasileiro. A quarta 

seção traz informações sobre o setor elétrico no Brasil e uma breve história da empresa 

Coelce, que é a empresa estudada neste trabalho. A quinta seção apresenta a 

metodologia utilizada na pesquisa. A sexta seção mostra a análise dos resultados a partir 

dos indicadores verificados. Finalmente, a sétima seção apresenta a conclusão do estudo 

a partir dos resultados alcançados.  
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2. O PAPEL DO ESTADO NA ECONOMIA 

Esta seção mostrará, inicialmente, a visão de autores acerca do papel exercido 

pelo Estado e suas funções na economia de um país. Depois, mostrará a percepção de 

outros autores acerca do papel do Estado no caso brasileiro. 

2.1 Contextualização do papel do Estado na economia 

Keynes (1982) defendia uma intervenção estatal nas economias em áreas onde a 

iniciativa privada não tivesse capacidade ou interesse em atuar. Afirmava que cabia ao 

Estado inserir medidas econômicas com o intuito de alcançar o pleno emprego. 

Também defendia que o Estado deveria intervir para estimular as economias em épocas 

de recessão econômica. 

Por isso, enquanto a ampliação das funções do governo, que supõe a tarefa de 
ajustar a propensão a consumir com o incentivo para investir, poderia parecer 
a um publicista do século XIX ou a um financista americano contemporâneo 
uma terrível transgressão do individualismo, eu a defendo, ao contrário, 
como o único meio exequível de evitar a destruição total das instituições 
econômicas atuais e como condição de um bem-sucedido exercício da 
iniciativa individual. (KEYNES, 1982, p. 289) 

Adam Smith (1996), em seu livro “A Riqueza das Nações”, afirmou que a 

atuação do Estado deveria ser limitada a algumas funções básicas.  

[...] ao soberano cabem apenas três deveres; três deveres, por certo, de grande 
relevância, mas simples e inteligíveis ao entendimento comum: primeiro, o 
dever de proteger a sociedade contra a violência e a invasão de outros países 
independentes; segundo, o dever de proteger, na medida do possível, cada 
membro da sociedade contra a injustiça e a opressão de qualquer outro 
membro da mesma, ou seja, o dever de implantar uma administração judicial 
exata; e, terceiro, o dever de criar e manter certas obras e instituições públicas 
que jamais algum indivíduo ou um pequeno contingente de indivíduos 
poderão ter interesse em criar e manter, já que o lucro jamais poderia 
compensar o gasto de um indivíduo ou de um pequeno contingente de 
indivíduos, embora muitas vezes ele possa até compensar em maior grau o 
gasto de uma grande sociedade. (SMITH, 1996, p. 170) 

Em sua obra “O Leviatã”, Hobbes (1999) apresenta justificativas para a 

existência do Estado. Para o autor, o Estado deve vir a atuar fortemente para garantir a 

defesa da comunidade, certificando-se de que as pessoas tivessem suficiente segurança. 

Sobre o papel principal de um Estado, Hobbes (1999, p. 144) afirma: 

A única maneira de instituir um tal poder comum, capaz de defendê-los das 
invasões dos estrangeiros e das injúrias uns dos outros, garantindo-lhes assim 
uma segurança suficiente para que, mediante seu próprio labor e graças aos 
frutos da terra, possam alimentar-se e viver satisfeitos, é conferir toda sua 
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força e poder a um homem, ou a uma assembleia de homens, que possa 
reduzir suas diversas vontades, por pluralidade de votos, a uma só vontade. O 
que equivale a dizer: designar um homem ou uma assembleia de homens 
como representante de suas pessoas, considerando-se e reconhecendo-se cada 
um como autor de todos os atos que aquele que representa sua pessoa praticar 
ou levar a praticar, em tudo o que disser respeito à paz e segurança comuns; 
todos submetendo assim suas vontades à vontade do representante, e suas 
decisões a sua decisão. 

Rodrigues (2009), comentando sobre o Estado na visão de Thomas Hobbes, 

afirma que o Estado se fazia necessário para que houvesse a intercessão e o julgamento 

dos comportamentos de modo imparcial e a garantia de que os acordos fossem 

cumpridos.   

Mises (2010), defendendo o liberalismo, e, consequentemente, uma mínima 

participação do Estado na economia, afirma onde a presença estatal se faz importante:  

Liberalismo não é anarquismo, nem tem absolutamente nada a ver com 
anarquismo. O liberal entende claramente que, sem recorrer à compulsão, a 
existência da sociedade estaria ameaçada e que, por trás das regras de 
conduta cuja observância é necessária para assegurar a cooperação humana 
pacífica, deve estar a ameaça da força, se todo edifício da sociedade não deve 
ficar continuamente à mercê de qualquer um de seus membros. É preciso 
estar em uma posição para obrigar a pessoa que não respeita a vida, a saúde, 
a liberdade pessoal ou a propriedade privada dos outros a aceitar as regras da 
vida em sociedade. Esta é a função que a doutrina liberal atribui ao estado: a 
proteção da propriedade, liberdade e paz. (MISES, 2010, p. 64) 

Assim, percebe-se que, apesar de a visão acerca do papel do Estado em um país 

não ser a mesma para todos os autores, estes apresentaram, cada um dentro de suas 

perspectivas até onde cabia ao Estado atuar. 

2.2 Funções do Estado 

Para Támez e Moraes Junior (2007), o Estado, dentro de suas competências 

exerce importantes papeis para o desempenho político e econômico do país. Estes 

autores classificam as atribuições do Governo em quatro funções: alocativa, distributiva, 

estabilizadora e reguladora. 

a) Função alocativa: tem o objetivo de alocar os recursos quando não for 

possível, pelas condições de mercado, a determinação de preços de bens 

e serviços de forma a assegurar uma maior eficiência na utilização dos 

recursos disponíveis na economia. 
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b) Função distributiva: ocorre quando o governo intervém na economia por 

meio de transferências, impostos e subsídios, ajustando a distribuição de 

renda de forma a torná-la mais justa. 

c) Função estabilizadora: o objetivo principal é controlar a demanda 

agregada, através, por exemplo, do controle dos gastos públicos e do 

crédito, e do aumento da tributação, de forma que o impacto causado 

pelas crises inflacionárias ou pela recessão econômica seja atenuado. Os 

principais mecanismos de intervenção, nesse caso, são as políticas fiscal 

e monetária. 

d) Função reguladora: constitui-se na regulação da atividade econômica por 

meio de legislação, normas administrativas e a criação de agências 

reguladoras. 

Giambiagi e Além (2011) também descrevem as principais funções do Estado. 

As funções de alocação e distribuição dos recursos, a estabilização da economia, a 

implementação de políticas específicas para o controle monetário, fiscal e creditício, 

além da tomada de decisões de âmbito internacional como, por exemplo, no comércio 

exterior, constituem-se nas principais formas de ação estatal no papel de regulação. 

Ainda de acordo com estes autores, o Estado também tem papel de produtor e, 

age como órgão financiador. No Brasil, por muito tempo o Estado realizava incentivos 

ao desenvolvimento de áreas estratégicas onde não havia recursos privados para um 

adequado financiamento onde, até a década de 1970 participava de forma considerável 

dentro dos principais setores do país. (GIAMBIAGI; ALÉM, 2011) 

Pode-se citar como as principais instituições financeiras estatais: o Banco do 

Brasil (BB), a Caixa Econômica Federal (CEF) e o Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). 

Em sua publicação “Finanças Públicas”, estes autores mostram áreas onde o 

Estado brasileiro interveio para contribuir com o aumento dos investimentos na 

economia: 

a) Concedendo subsídios ao setor privado; 

b) Financiando os esforços de investimento privado em setores estratégicos;  

c) Investindo em setores de infraestrutura e utilidade pública e 
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d) Funcionando como fonte de demanda para o setor privado. 

Assim, analisando a visão dos autores mencionados neste tópico, fica claro que, 

mesmo com pontos de vista diferentes em relação ao papel exercido pelo Estado, este 

tem ainda desempenha papeis fundamentais dentro de um país. 

No próximo tópico, será abordado o processo de privatização no Brasil. 
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3.  PRIVATIZAÇÃO 

Esta seção aborda, inicialmente, conceitos e pontos de vista de autores diversos 

acerca de privatização e mostra uma visão geral sobre o contexto do processo de 

privatização no Brasil.  

3.1 Contexto histórico 

Para uma melhor compreensão sobre privatização, torna-se importante não 

confundir este conceito com os conceitos de concessão e parceria público-privada 

(PPP). Assim, deve-se ter em mente em que consiste cada um destes conceitos. 

Por concessão, pode-se entender por uma transferência parcial, ou total, de 

empresas estatais para o setor privado de forma temporária, com prazos definidos e 

sempre vinculados a regras. Justen Filho (2003, p.4) diz que “costuma-se afirmar que a 

concessão de serviço público é a delegação temporária da prestação de serviço público a 

um terceiro, o qual assume seu desempenho por conta e riscos próprios”. 

Conforme a Lei nº 8.987, art. 2º, inc. II,  

Concessão de serviço público: a delegação de sua prestação, feita pelo poder 
concedente, mediante licitação, na modalidade de concorrência, à pessoa 
jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para seu 
desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado; [...] 

Em relação às parcerias público-privadas (PPP), Brito e Silveira (2005), 

discutindo sobre suas características comentam que  

A parceria público-privada é um modelo de contratação de serviços públicos 
em que a remuneração do particular é feita, parcial ou integralmente, pelo 
Estado. É uma mudança da lógica de aquisição de ativos para uma de compra 
de serviços, o que acarreta alteração fundamental na estrutura de incentivos 
do contrato. Sendo responsável pelo projeto, construção, financiamento e 
operação dos ativos necessários à disponibilização do serviço, o particular é 
incentivado a adotar uma visão integrada do ciclo de vida do 
empreendimento, o que estimula, além de eficiência, melhor qualidade na 
prestação do serviço. (BRITO; SILVEIRA, 2005, p. 11) 

Já em relação a privatização, usualmente, entende-se pelo processo de 

transferência parcial ou total do patrimônio e/ou da administração de capitais de 

empresas do Estado para o setor privado.  

O Programa Nacional de Desestatização (1997) considera como desestatização 

“a alienação, pela União, de direitos que lhe assegurem, diretamente ou através de 
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outras controladas, preponderância nas deliberações sociais e o poder de eleger a 

maioria dos administradores da sociedade” e, também, “a transferência, para a iniciativa 

privada, da execução de serviços públicos explorados pela União, diretamente ou 

através de entidades controladas, bem como daqueles de sua responsabilidade”. 

Provincialli, Saraiva e Costa (2004, p. 90) escrevem que, 

Privatizar - ou em termos mais amplos, mudar - é necessário, mas é preciso 
considerar que é imprescindível às necessidades e às preocupações das 
pessoas envolvidas. Adotar as mudanças, entretanto, não é simples, 
especialmente quando se consideram os obstáculos naturais, não é só de uma 
nova forma de execução dos procedimentos, mas também das possíveis 
reações às inovações. (PROVINCIALI; SARAIVA; COSTA, 2004, p. 90) 

Estes autores discutiram seus pontos de vista de forma distinta acerca do tema. 

Para uma melhor visão de como ocorre este processo, será abordado o caso brasileiro 

dividido em três fases de privatização. 

3.2 Contexto de privatização no Brasil 

Até o final do século XX a maioria das empresas brasileiras era constituída sob a 

forma de monopólio estatal. Podem-se citar como principais exemplos na esfera federal 

e estadual empresas de siderurgia, petroquímica, mineração, telecomunicações, energia, 

dentre outras. 

Contudo, a partir da década de 1980 o cenário vigente tornou claro que não seria 

lógico dar continuidade ao modelo existente e a ideia de adotar um modelo de 

privatizações passou a tomar uma forma mais substancial. 

Neste período, havia a clara percepção de que o governo não conseguiria suprir 

os investimentos necessários para a continuidade dele na participação destas empresas 

após as tentativas de retomar o equilíbrio econômico. 

Com a estabilização, a necessidade de equilíbrio fiscal e a perspectiva de 
retomada do crescimento, ficava claro que o setor público não conseguiria 
viabilizar diretamente os elevados investimentos necessários nesses setores. 
Também por motivos fiscais, a política econômica limitava o acesso das 
estatais ao financiamento doméstico e externo. (PINHEIRO; GIAMBIAGI; 
MOREIRA, 2001, p. 165). 

Paralelamente a isso havia o forte descontentamento com os serviços prestados 

pelas empresas de cunho estatal. 
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Os cidadãos estão se tornando cada vez mais conscientes de que a 
administração pública burocrática não corresponde às demandas que a 
sociedade civil apresenta aos governos por ela eleita, no capitalismo 
democrático contemporâneo. Sabemos que os cidadãos tendem a exigir do 
Estado muito mais do que o Estado pode fornecer [...] os recursos 
econômicos e políticos são, por definição, escassos em relação à demanda, e 
se tornam ainda mais escassos quando a administração pública é ineficiente. 
Entretanto, quando não se pode contar com o mercado, i.e., quando a 
alocação de recursos pelo mercado não é solução factível, dado seu caráter 
distorcido ou dada sua incompletude, a existência de uma administração 
pública eficiente passa a ter valor estratégico, ao reduzir a lacuna que separa 
a demanda social e a satisfação desta demanda. (BRESSER-PEREIRA, 2001, 
p. 7). 

Diante do cenário político e econômico do país logo após o fim da década de 80 

que foi marcada como “a década perdida” por apresentar um período de alta inflação e 

políticas macroeconômicas que trouxeram resultados negativos para o sistema 

econômico, o processo de privatização tornou-se, cada vez mais, um atrativo para a 

solução de uma melhor alocação dos recursos do governo em outras áreas de maior 

necessidade e, talvez, a possibilidade de uma sensível melhoria na situação do serviço 

oferecido por estas empresas. 

Rocha e Ferreira (2001, p. 65) afirmam que “os formuladores de política 

econômica brasileira esperavam que a venda das estatais assegurasse maior dinamismo 

às empresas, o que contribuiria positivamente para o desenvolvimento tecnológico do 

país como um todo”. 

Ferreira (2000, p. 182) escreve que quando o presidente Fernando Henrique 

Cardoso se decidiu pela privatização do setor elétrico, os críticos argumentaram que as 

privatizações não seriam bem-sucedidas devido às características técnicas do setor 

elétrico brasileiro.  

No outro extremo, os defensores da privatização apoiavam um processo 
acelerado que acreditavam ser necessário para aumentar os investimentos 
imediatamente (principalmente na capacidade de nova geração) e melhorar a 
administração. Sustentavam que os benefícios da rápida transferência 
acionária, resultando na melhoria das condições financeiras e operacionais do 
setor, suplantavam os riscos inerentes à não introdução da estrutura 
regulatória adequada antes da privatização. (...) felizmente, ficou provado que 
ambos estavam equivocados. (FERREIRA, 2000, p. 182) 

Para Támez e Moraes Junior (2007), nos últimos 50 anos, houve um aumento 

considerável do volume de despesas do governo e da participação das despesas totais no 

Produto Interno Bruto (PIB), em virtude da grande expansão do setor público, com o 

consequente aumento dos recursos necessários ao financiamento dessa expansão. 
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Assim, as funções do governo foram ampliadas e este passou a intervir de forma mais 

expressiva na economia. 

Pode-se dizer que o processo de privatização ocorreu de forma gradual e, 

conforme Giambiagi e Além (2008) este processo pode ser dividido em três fases que 

ocorreram no Brasil a partir da década de 1980: a primeira fase, marcada pelas 

“reprivatizações”; a segunda, onde houve o lançamento do Plano Nacional de 

Desestatização (PND); e a terceira, marcada pelas “megaprivatizações”. 

Ilustração 1 – Fases da privatização no Brasil 

 

A primeira fase, iniciada em 1980, correspondeu a um processo de 

“reprivatizações”, que teve como principal objetivo o saneamento financeiro da carteira 

do BNDES. Esse período foi importante pela experiência construída do BNDES e pela 

construção de uma mentalidade a favor da privatização por parte da opinião pública. 

A segunda fase, que compreendeu os períodos de 1990 a 1995, foi marcada pelo 

lançamento do Plano Nacional de Desestatização (PND). Nessa fase privilegiou-se a 

venda de empresas tradicionalmente estatais, deu-se enfoque à privatização de setores e 

passou a existir um marco regulatório do processo de desestatização por meio de uma 

lei de privatização. 

A terceira fase do processo de privatização aconteceu a partir de 1995 com a 

aprovação da Lei de Concessões. Fase marcada pela privatização de setores públicos, 

com destaque para o setor de energia elétrica e telecomunicações, e pela magnitude das 

receitas envolvidas. Etapa considerada como a fase das “megaprivatizações”. 

3.2.1 Privatização no Brasil – primeira fase 

Fase marcada pelas “reprivatizações”, onde foram reprivatizadas 38 empresas 

que haviam sido absorvidas pelo Estado. Eram empresas de pequeno porte e os 

resultados econômicos foram modestos, com arrecadação de cerca de US$ 700 milhões. 
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O objetivo principal, na verdade, era evitar que o Estado ampliasse ainda mais sua 

presença no setor produtivo. (GIAMBIAGI; ALÉM, 2011) 

O Decreto nº 86.215 de 15/07/81 fixou as primeiras regras para a transferência 

ao setor privado de empresas controladas pelo governo Federal. A Comissão Especial 

de Desestatização (CED) conduziria esse processo de venda sob três formas: oferta 

única, oferta pública ou negociação direta. Era proibida a venda das empresas para 

estrangeiros. Além disso, os compradores assumiam o compromisso de manterem sob 

controle nacional o capital e a administração das empresas negociadas. (GIAMBIAGI, 

ALÉM; 2008). 

Tabela 1 – Brasil: Empresas absorvidas pelo BNDES entre 1964 e 1985 

Empresas Setor de atividade Estado 
Ano de 

estatização 

Caraíba Metais S.A. Mineração e metalurgia do cobre BA 1974 

Celpag - Cia. Guatapará de Papel e Celulose Papel e celulose SP 1981 

CCB - Cia. de Celulose da Bahia  Papel e celulose BA 1978 

CBC - Cia. Brasileira do Cobre Mineração RS 1974 

Cia. Nacional de Tecidos Nova América Têxtil RJ 1985 

Cosino - Cia. Siderúrgica do Nordeste Siderurgia PE 1982 

Mafersa S.A. Bens de capital SP 1964 

Máquinas Piratininga S.A. Bens de capital SP 1982 

Máquinas Piratiningas do Nordeste Bens de capital PE 1982 

Sibra - Eletrossiderúrgica Brasileira S.A. Ferro-ligas BA 1982 

Fonte: Adaptado de Giambiagi e Além (2011) 

Anos depois, em 1985, no governo Sarney, o Decreto nº 91.991 de 28/11 

substituiu a CED pelo Conselho Interministerial de Privatização (CIP). Com este novo 

decreto, a venda para estrangeiros continuou proibida, porém, passou-se a permitir que a 

posterior transferência da empresa privatizada para grupos estrangeiros. Em 1988, 

Sarney criou o Programa Federal de Desestatização (PFD) pelo Decreto nº 95.886 de 

29/03. O PFD passou a incluir a desregulamentação e a concessão de serviços públicos 

ao setor privado. (GIAMBIAGI; ALÉM, 2011) 

Giambiagi e Além (2011) concluem que, tendo em vista a grande participação 

do BNDES na primeira fase do processo de privatização, houve maior interesse por 

parte do BNDES em sanear financeiramente sua carteira do que mostrar a necessidade 

de reformar a economia brasileira na questão da desestatização. 
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3.2.2 Privatização no Brasil – segunda fase 

A segunda fase da privatização no Brasil trouxe diferenças relevantes em relação 

ao programa anterior, entre elas a introdução da desestatização como parte de um 

conjunto de reformas, visando redesenhar o Estado com o intuito de torná-lo mais 

eficiente nos setores em que sua presença fosse fundamental. (FERREIRA, 2000) 

Assim, o Programa Nacional de Desestatização – PND, foi parte de um conjunto 

de reformas a serem editadas, tendo como objetivos fundamentais, segundo o Art. 1º da 

Lei 8.031 de 12 de abril de 1990,  

a) Reordenamento estratégico do Estado na economia: transferindo à 

iniciativa privada atividades indevidamente exploradas pelo setor 

público. 

b) Contribuição para a reestruturação econômica do setor público: 

utilizando as receitas geradas no cancelamento de parte do estoque da 

dívida pública. 

c)  Retomada dos investimentos nas empresas privatizadas: devido à 

transferência das empresas estatais para o setor privado seria viável a 

retomada dos investimentos na expansão de sua capacidade produtiva. 

d) Modernização da indústria: com o objetivo de ampliar sua 

competitividade e reforçar a capacidade empresarial nos diversos setores 

da economia. 

e) Contribuir para o fortalecimento do mercado de capitais: para aumentar a 

colocação de ações junto ao público e reduzir a concentração das 

atividades das bolsas de valores em poucos papeis. 

No entanto, em 1995 foram introduzidas mudanças significativas na condução 

do PND. As decisões que antes eram tomadas pela Comissão Diretora (CD), passaram a 

ficar sob a responsabilidade do Conselho Nacional de Desestatização (CND), que visava 

agilizar a implementação das decisões. Além disso, as aprovações da lei geral de 

concessões e da lei que definiu o novo regime de concessões de serviços públicos 

possibilitaram a inclusão dos setores de infraestrutura e de serviços de utilidade pública 

no PND. (GIAMBIAGI; ALÉM, 2011) 
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3.2.3 Privatização no Brasil – terceira fase 

A partir de 1995 começou no Brasil a privatização dos serviços públicos com 

ênfase nos setores de telecomunicações e energia elétrica. No entanto, havia diferenças 

significativas no modelo de privatizações adotado anteriormente e no modelo agora 

praticado.  

Ao contrário das privatizações anteriores, no caso desses setores era 
necessário que a venda das empresas fosse acompanhada pelo desenho de um 
esquema adequado de regulação, sob pena de substituir uma situação de 
monopólio público por outra de monopólio privado. É fácil entender a 
diferença entre as novas privatizações e as realizadas até 1995. Se o 
consumidor não estivesse satisfeito com a qualidade ou com o preço dos 
produtos de uma empresa siderúrgica, ele poderia adquirir os de uma 
concorrente ou, no limite, importar aço. Já um consumidor residencial que 
não estivesse satisfeito com o serviço do provedor de energia elétrica não 
teria a alternativa de trocar de fornecedor nem de apelar para a aquisição de 
energia do exterior. Por afetar o grande público e pela dimensão das 
empresas, trataram-se de processos, de um modo geral, mais demorados e 
sujeitos a um crivo maior por parte da imprensa e da opinião pública em 
geral. (GIAMBIAGI; ALÉM, 2011) 

Essa fase foi iniciada com a privatização do setor elétrico. No entanto, devido às 

complicações surgidas no processo de privatização desse setor, tendo em vista o 

impasse entre as distribuidoras e as geradoras de energia elétrica, o processo de 

privatização do setor de telecomunicações, mesmo iniciado posteriormente foi 

concluído antes. (GIAMBIAGI; ALÉM, 2011) 
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4. O SETOR DE ENERGIA ELÉTRICA 

4.1 O setor elétrico no Brasil  

O fluxo de distribuição de energia elétrica, em todo o mundo, tem sido 

responsável pela movimentação de grandes capitais. Além de desempenhar importante 

fator para o cotidiano dos clientes residenciais, o mesmo é fundamental para a 

manutenção de empresas, indústrias, escolas, hospitais, e uma infinidade de serviços 

que dele necessitam para permanecerem ativos.  

Visto que sua estrutura física torna economicamente inviável uma competição 

entre dois agentes em uma mesma área de concessão, o setor de transporte de energia – 

a transmissão e a distribuição – é considerado um monopólio natural. 

No Brasil a principal fonte de geração é a hidrelétrica seguida das termelétricas. 

O restante vem de usinas eólicas e da importação de energia de outros países. (ANEEL, 

2016). 

Ilustração 2 – Representação das etapas desde a geração da energia elétrica até o 

ponto de comercialização 

(ANEEL, 2016) 

No entanto, é comum saber de localidades onde, há até poucos anos, muitos não 

podiam usufruir deste serviço, por não haver os investimentos necessários para a 

expansão da oferta de energia nessas áreas.  
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Tabela 2 – Brasil: Empresas privatizadas no setor elétrico e seus períodos de 

mudança (1995 a 2006) 

 

Nome 
Data de 

Privatização 

Área de 
Serviço / 

Localização 
Comprador 

Preço 
R$ 

Milhões 

% 
Vendida 

Ágio 
(%) 

ESCELSA 12/jul/95 ES 
IVEN S. A , GTD 

Participações 
          

385  
          

50  
       

12  

LIGHT 21/mai/96 RJ 
AES; Houston; EdF; 

CSN. 
          

2.230  
          

51  
       
-    

CERJ (AMPLA) 20/nov/96 RJ 
Endesa(Sp); Enersis; 

Ed Port. 
          

605  
          

70  
       

30  

COELBA 31/jul/97 BA 
Iberdrola; BrasilCap; 

Previ; BBDTVM 
          

1.731  
          

66  
       

77  

AES SUL 21/out/97 RS AES 
          

1.510  
          

91  
       

94  

RGE 21/out/97 RS CEA; VBC ; Previ 
          

1.635  
          

91  
       

83  

CPFL 05/nov/97 SP 
VBC ; Previ; 

Fundação CESP 
          

3.015  
          

58  
       

70  

ENERSUL 19/nov/97 MS Escelsa 
          

626  
          

77  
       

84  

CEMAT 27/nov/97 MT Grupo Rede; Inepar 
          

392  
          

85  
       

21  

ENERGIPE 03/dez/97 SE Cataguazes; Uptick 
          

577  
          

86  
       

96  

COSERN 11/dez/97 RN 
Coelba; Guaraniana; 

Uptick 
          

676  
          

78  
       

74  

COELCE 02/abr/98 CE 
Consócio Distriluz 
(Enersis Chilectra, 

Endesa, Cerj) 

          
868  

          
83  

       
27  

ELETROPAULO 15/abr/98 SP Consórcio Lightgás 
          

2.026  
          

75  
       
-    

CELPA 09/jul/98 PA 
QMRA Participações 
S. A. (Grupo Rede e 

Inepar) 

          
450  

          
55  

       
-    

ELEKTRO 16/jul/98 SP / MS 
Grupo Enron 
Internacional 

          
1.479  

          
47  

       
99  

CACHOEIRA 
DOURADA 

05/set/97 GO 
Endesa / Edegel / 

Fundos de 
Investimentos 

          
780  

          
93  

       
43  

GERASUL 15/set/98 RS Tractebel(Belga) 
          

946  
          

50  
       
-    

BANDEIRANTE  17/set/98 SP 
EDP (Portugal) - 

CPFL 
          

1.014  
          

75  
       
-    

CESP Tiête 27/out/99 SP AES Gerasul Emp 
          

938  
 -  

       
30  

BORBOREMA 30/nov/99 PB 
Cataguazes-
Leopoldina 

          
87  

 -   -  

CELPE 20/fev/00 PE Iberdrola/Previ/BB 
          

1.780  
          

80  
 -  

CEMAR 15/jun/00 MA PP&L 
          

553  
          

86  
 -  

SAELPA 31/nov/00 PB 
Cataguazes-
Leopoldina 

          
363  

 -   -  

CTEEP 28/jun/06 SP 
ISA (Interconexión 
Eléctrica S/A Esp) 

          
1.193  

 -  
       

58  

TOTAL       
          

25.859  
    

Fonte: ABRADEE (2016) 
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 A tabela 2 mostra a lista de empresas do setor elétrico que foram privatizadas 

no Brasil. Em um contexto de fortes mudanças conjunturais e estruturais, muitas 

empresas do setor elétrico passaram a ser de capital privado. 

4.2 Regulação do setor elétrico  

Em estudos sobre as empresas de energia elétrica, é importante ressaltar o papel 

desempenhado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), autarquia 

vinculada ao Ministério de Minas e Energia que foi criada para regular o setor elétrico 

brasileiro, por meio da Lei nº 9.427/1996 e do Decreto nº 2.335/1997. (ANEEL, 2016) 

Art. 2º A Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL tem por finalidade 
regular e fiscalizara produção, transmissão, distribuição e comercialização de 
energia elétrica, em conformidade com as políticas e diretrizes do governo 
federal. (BRASIL, 1996) 

A ANEEL “atua na fiscalização econômico-financeira, do serviço de geração e 

dos serviços de eletricidade, buscando atingir todas as empresas concessionárias, 

permissionárias e autorizadas em operação no País”. (ANEEL, 2016) 

A fiscalização da ANEEL visa garantir a prestação de serviços de qualidade. As 

empresas que descumprem as normas e leis do setor elétrico podem sofrer punições que 

vão desde advertência e multas até a cassação da concessão. (ANEEL, 2016) 

A ANEEL regulamenta as políticas e diretrizes do Governo Federal para a 

utilização e exploração dos serviços de energia elétrica pelos seus agentes responsáveis, 

pelos consumidores, pelos produtores independentes e pelos autoprodutores. Também, 

cabe à Agência, a definição de padrões de qualidade do atendimento e de segurança 

compatíveis com as necessidades regionais, a promoção de um uso eficaz e eficiente de 

energia elétrica e de condições para a livre competição no mercado de energia elétrica. 

A missão da ANEEL é “proporcionar condições favoráveis para que o mercado 

de energia elétrica se desenvolva com equilíbrio entre os agentes e em benefício da 

sociedade”. (ANEEL, 2016) 

Com suas atividades iniciadas em 1997, estão entre suas principais atribuições: 

a) Regular a geração (produção), transmissão, distribuição e 

comercialização de energia elétrica; 
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b) Fiscalizar, diretamente ou mediante convênios com órgãos estaduais, as 

concessões, as permissões e os serviços de energia elétrica; 

c) Implementar as políticas e diretrizes do governo federal relativas à 

exploração da energia elétrica e ao aproveitamento dos potenciais 

hidráulicos; 

d) Estabelecer tarifas; 

e) Dirimir as divergências, na esfera administrativa, entre os agentes e entre 

esses agentes e os consumidores, e 

f) Promover as atividades de outorgas de concessão, permissão e 

autorização de empreendimentos e serviços de energia elétrica, por 

delegação do Governo Federal. (Fonte: ANEEL, 2016) 

Além disso, é importante destacar o papel da Associação Brasileira de 

Distribuidores de Energia Elétrica (ABRADEE), que reúne 51 concessionárias de 

distribuição de energia elétrica, tanto estatais como privadas, que juntas são 

responsáveis pelo atendimento de 99,6% dos consumidores brasileiros. Seus princípios, 

são: 

a) Garantir a sustentabilidade do negócio de distribuição; 

b) Assegurar a realização de investimentos que incrementem a eficiência 

operacional do sistema; 

c) Buscar melhoria contínua da qualidade do serviço provido ao 

consumidor (através das distribuidoras); 

d) Trabalhar por uma tarifa justa e adequada. (Fonte: ABRADEE, 2016) 

A ABRADEE (2016) identifica que o setor elétrico brasileiro, atualmente, tem 

as seguintes características: 

a) Desverticalização da indústria de energia elétrica, com segregação das 

atividades de geração, transmissão e distribuição; 

a) Coexistência de empresas públicas e privadas; 

b) Planejamento e operação centralizados; 

c) Regulação das atividades de transmissão e distribuição pelo regime de 

incentivos, ao invés do “custo do serviço”; 

d) Regulação da atividade de geração para empreendimentos antigos; 
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e) Concorrência na atividade de geração para empreendimentos novos; 

f) Coexistência de consumidores cativos e livres; 

g) Livres negociações entre geradores, comercializadores e consumidores 

livres; 

h) Leilões regulados para contratação de energia para as distribuidoras, que 

fornecem energia aos consumidores cativos; 

i) Preços da energia elétrica (commodity) separados dos preços do seu 

transporte (uso do fio); 

j) Preços distintos para cada área de concessão, em substituição à 

equalização tarifária de outrora e, 

k) Mecanismos de regulação contratuais para compartilhamento de ganhos 

de produtividade nos setores de transmissão e distribuição. 

Após um breve contexto de como este setor é fiscalizado pela sua respectiva 

agência reguladora (ANEEL), além de ser parte integrante da ABRADEE, a próxima 

seção, informará maiores detalhes acerca da empresa Coelce. 

4.3 Companhia Energética do Ceará – Coelce 

No estado do Ceará, a empresa responsável pela distribuição de energia elétrica 

é a Companhia Energética do Ceará (Coelce). 

Criada por meio da Lei Estadual nº. 9.477, de 05/07/1971, a companhia resultou 

da unificação de quatro empresas distribuidoras de energia elétrica que atuavam no 

Ceará, que eram: Companhia de Eletricidade do Cariri (Celca), Companhia de 

Eletrificação Centro Norte (Cenorte), Companhia Nordeste de Eletrificação de Fortaleza 

(Conefor) e a Companhia de Eletrificação do Nordeste (Cerne). (COELCE, 2016) 

A partir de 1995 a Coelce passa a negociar suas ações nas principais bolsas de 

valores do país, tornando-se, assim, uma empresa de capital aberto. Em 1998, por meio 

de leilão público realizado na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro (BVRJ), a companhia 

foi, então, privatizada.  

O Consórcio Distriluz Energia Elétrica S.A. – formado por Endesa España S.A., 

Enersis S.A., Chilectra S.A. e Companhia de Eletricidade do Rio de Janeiro (Cerj), hoje 

Ampla – converte-se no operador da empresa. Assim, Distriluz Energia Elétrica S.A., 
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Coelce, Aneel e o governo do Estado do Ceará assinaram o contrato de concessão, 

válido por 30 anos, por meio do qual a Coelce assumiu a distribuição de energia elétrica 

no Ceará. (COELCE, 2016) 

Pertencendo ao grupo italiano Enel – que possui 60 milhões de clientes 

residenciais e empresariais em 40 países – a empresa é a terceira maior distribuidora do 

Nordeste em volume comercializado de energia, com fornecimento para 

aproximadamente 3 milhões de clientes. 

Até março de 2015, a Coelce situava-se na 8ª posição dentre os 10 maiores 

agentes por unidade consumidora de energia elétrica do Brasil, conforme pode ser 

observado na tabela 3. 

Tabela 3 – Brasil: 10 Maiores agentes do setor elétrico por unidade consumidora 

– Posição em Março/2015 

Nº Agente 
Unidades 

Consumidoras 

1º Cemig Distribuição S.A 7.971.954 
2º Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A 6.721.492 
3º Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia 5.580.682 
4º Copel Distribuição S/A 4.353.079 
5º Companhia Paulista de Força e Luz 4.102.664 
6º Light Serviços de Eletricidade S/A. 3.756.495 
7º Companhia Energética de Pernambuco 3.455.988 
8º Companhia Energética do Ceará 3.320.815 
9º Celg Distribuição S.A. 2.738.640 
10º Celesc Distribuição S.A. 2.704.009 

  Total 44.705.818 

Fonte: Elaboração da autora a partir de informações da ANEEL e da Superintendência de Gestão Tarifária - SGT 

Para avaliar como a empresa tem sido percebida pelos seus consumidores, as 

distribuidoras enviam, periodicamente, informações acerca da qualidade da energia 

distribuída ao consumidor. A partir dos dados fornecidos, a empresa tem condições de 

ser avaliada em relação à qualidade do serviço ofertado. 

Assim, é fundamental que a distribuidora em questão atinja os respectivos 

resultados de acordo estes indicadores. Alguns destes são: 

a) Indicadores individuais de continuidade 

b) Indicadores coletivos de continuidade 
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c) Compensação pela transgressão dos limites de continuidade 

d) Indicadores de conformidade do nível de tensão 

e) Tempos médios de atendimento às ocorrências emergenciais 

f) Segurança do trabalho e das instalações (COELCE, 2016) 

Alguns dos relatórios utilizados para se obter os resultados destes indicadores, 

estão no site da Aneel, e são eles: 

a) Reclamações (Anexo I – REN 414/2010) 

b) Qualidade do atendimento telefônico (Anexo II – REN 414/2010) 

c) Qualidade do atendimento comercial (Anexo III – REN 414/2010) 

d) Inadimplência (Anexo VII – REN 414/2010) 

e) IASC – Índice Aneel de Satisfação do consumidor  

f) Tarifa social de energia elétrica – TSEE 

g) Universalização 

Para a análise de resultados acerca dos impactos da privatização na Coelce no 

estado do Ceará, este trabalho estudará a evolução dos indicadores coletivos de 

continuidade DEC e FEC na referida empresa. 
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5. METODOLOGIA  

Esta seção mostra a tipologia de pesquisa utilizada, a base de dados e a análise 

dos mesmos.  

5.1 Tipologia de pesquisa 

A pesquisa, que é de natureza descritiva, bibliográfica e documental, faz uso de 

método de estudo de caso. 

Comentando a respeito da pesquisa de cunho descritivo, Triviños (1987, p. 110) 

diz que “os estudos descritivos exigem do pesquisador uma série de informações sobre 

o que se deseja pesquisar”. 

Para sua elaboração foi necessário consultar bibliografia relacionada ao tema em 

questão. Portanto, a pesquisa tem caráter bibliográfico, conforme Gil (1995, p. 50): “A 

pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir de material já elaborado, constituído 

principalmente de livros e artigos científicos”. 

A análise em questão é documental, que conforme Martins (2000, p. 28) “tem 

por finalidade reunir, classificar e distribuir os documentos de todo gênero dos 

diferentes domínios da atividade humana”. 

O trabalho trata-se, também, de um estudo de caso. Ventura (2007, p. 385) diz 

que o método do estudo de caso “é apropriado para pesquisadores individuais, pois dá a 

oportunidade para que um aspecto de um problema seja estudado em profundidade 

dentro de um período de tempo limitado”. 

5.2 Coleta e tratamento dos dados 

A pesquisa está fundamentada em dados secundários. Para atingir o objetivo 

deste trabalho foi elaborada uma análise baseada nos dados coletados das principais 

fontes de informações relacionadas ao setor de energia elétrica no Brasil. 

Assim, foram obtidos dados das seguintes fontes: relatórios anuais da 

Companhia Energética do Ceará (COELCE), indicadores coletivos de qualidade da 

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e informações da Associação Brasileira 

de Distribuidores de Energia Elétrica (ABRADEE). 
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Com o objetivo de mensurar os investimentos realizado pela empresa Coelce 

foram coletados dados a partir dos relatórios anuais da empresa dos anos de 1994 ao ano 

de 2015. 

Visando estabelecer relação entre o aumento dos investimentos e a melhora na 

qualidade do serviço ofertado, foram coletadas informações acerca de premiações 

ABRADEE recebidas pela Coelce. 

Etapas para avaliação ABRADEE: 

1) Coleta de dados: realizada com apoio do SIG – Sistemas de Informação para 

a Gestão, que abrange tanto os indicadores internos tradicionais do setor, 

como a percepção dos clientes, obtida por meio de pesquisas de satisfação 

realizadas pela ABRADEE.  

2) Ranking de desempenho das distribuidoras: com base em cinco critérios de 

avaliação e vinte e três indicadores, é feito o ranking de desempenho das 

distribuidoras, processo este conhecido como Prêmio ABRADEE. 

A pesquisa é feita a partir de um questionário com cerca de 70 perguntas 

utilizadas no cálculo do Índice de Satisfação com a Qualidade Percebida (ISQP) e 

demais indicadores da pesquisa. O levantamento tem o intuito de medir a percepção do 

cidadão em relação ao serviço prestado pelas distribuidoras de energia elétrica. (Fonte: 

Coelce, 2016) 

Para comparar a variação do número de consumidores nos períodos anteriores e 

posteriores à privatização – ao longo dos anos 1995 a 2015 – da empresa em questão, 

foram pesquisados dados dos relatórios anuais da Coelce.  

Com o intuito de verificar as diferenças na qualidade do fornecimento de energia 

antes de depois da privatização foram coletados números dos principais indicadores 

para a análise do tema, que são os indicadores coletivos de continuidade DEC (Duração 

Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora) e FEC (Frequência Equivalente 

de Interrupção por Unidade Consumidora). A análise compreendeu os períodos de 1988 

a 2014. 
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O cálculo para se obter o indicador DEC, de acordo com o procedimento de 

distribuição ANEEL, relativo a qualidade de energia elétrica, é feito da seguinte forma: 

= ∑ � �  x � �  ��
�=1  

Onde tem-se que: 

a) DEC: Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora, 

expressa em horas e centésimos de hora 

b) Ca(i): Número de unidades consumidoras interrompidas em um evento 

(i), no período de apuração; 

c) t(i): Duração de cada evento (i), no período de apuração; 

d) i: Índice de eventos ocorridos no sistema que provocam interrupções em 

uma ou mais unidades consumidoras; 

e) k: Número máximo de eventos no período considerado e 

f) Cc: Número total de unidades consumidoras, do conjunto considerado, 

no final do período de apuração. 

A Resolução ANEEL define que o indicador FEC é o número de interrupções 

ocorridas, em média, no período de observação, em cada unidade consumidora do 

conjunto considerado. (RESOLUÇÃO ANEEL Nº. 24, DE 27 DE JANEIRO DE 2000) 

O cálculo para se obter o indicador FEC, também de acordo com os 

procedimentos de energia elétrica ANEEL, relativo a qualidade da energia elétrica 

fornecida, é realizado da seguinte forma: 

= ∑ � �  ��
�=1  

 

Onde tem-se que: 

a) FEC: Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora, 

expressa em número de interrupções e centésimos do número de 

interrupções; 
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b) Ca(i): Número de unidades consumidoras interrompidas em um evento 

(i), no período de apuração; 

c) i: Índice de eventos ocorridos no sistema que provocam interrupções em 

uma ou mais unidades consumidoras; 

d) k: Número máximo de eventos no período considerado e 

e) Cc: Número total de unidades consumidoras, do conjunto considerado, 

no final do período de apuração. 
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6. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Esta seção objetiva apresentar os resultados após a devida análise dos dados 

associados ao tema em questão. 

6.1 Investimentos no setor elétrico – Coelce 

Tabela 4 – Ceará: Investimentos no setor de energia elétrica de 1994 a 2015 

Ano 
Milhões R$ 

Valores Correntes Valores Constantes 
1994 42 240 
1995 44 219 
1996 69 315 
1997 76 323 
1998 96 402 
1999 120 420 
2000 149 472 
2001 224 640 
2002 184 426 
2003 147 310 
2004 173 325 
2005 251 463 
2006 343 611 
2007 397 664 
2008 473 711 
2009 333 509 
2010 446 616 
2011 299 391 
2012 247 301 
2013 293 339 
2014 278 309 
2015 427 429 
Fonte: Elaboração da autora com base nos relatórios anuais Coelce 

Nota: Valores corrigidos pelo IGP-DI (Dez/2015)  

 

A tabela 4 mostra os avanços dos investimentos realizados pela Coelce para a 

continuidade dos serviços de energia oferecidos pela empresa. Em 1999, um ano após a 

privatização da Coelce, os investimentos, em valores corrigidos, já eram quase duas 

vezes maiores que em 1994. 
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Gráfico 1 – Ceará: Investimentos do setor elétrico (1994 – 2015) 

 

O gráfico 1 traz a informação de que em 1994, o investimento foi de pouco mais 

de 240 milhões de reais. Já no período de 1998, ano de privatização da empresa Coelce, 

os investimentos se deram em torno de 401 milhões de reais e, apesar de uma queda em 

anos posteriores, os investimentos voltaram a crescer e em 2015 foram 56% maiores 

que no ano de 1994. 

6.2 Coelce – Resultados na qualidade do serviço (ABRADEE) 

Periodicamente, as distribuidoras compilam as informações necessárias e 

enviam para a ANEEL para verificação da continuidade do serviço prestado. 

Anualmente, a ABRADEE realiza estudos com consumidores de todo o Brasil desde 

1999.  

Há dois critérios para a participação na avaliação ABRADEE: distribuidoras de 

maior e menor porte. Atualmente, estes critérios para a premiação são: distribuidoras 

com mais de 500 mil consumidores e distribuidoras com mais de 500 mil consumidores. 

Entre os critérios de empresa de maior e menor porte, há uma lista de categorias 

em que a distribuidora pode concorrer para a premiação ABRADEE. São estas: 

 Responsabilidade Social; 

 Qualidade da Gestão; 
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 Avaliação pelo Cliente; 

 Gestão Operacional; 

 Gestão Econômico-Financeira; 

 Evolução do Desempenho; 

 Nordeste; 

 Norte/ Centro-Oeste; 

 Sudeste; 

 Nacional. 

A Coelce, em todas as suas participações da premiação ABRADEE, participou 

no critério de empresa de maior porte. 

Prêmios ABRADEE ganhos pela Coelce: 

 2003: Prêmio ABRADEE na categoria Gestão Econômico-Financeira; 

 2006: Prêmio ABRADEE na categoria Nordeste 

 2007: Prêmio ABRADEE na categoria Nordeste 

 2008: Prêmio ABRADEE na categoria Nordeste 

 2009: Prêmio ABRADEE na categoria Avaliação pelo Cliente 

 2009: Prêmio ABRADEE na categoria Nacional 

 2010: Prêmio ABRADEE na categoria Avaliação pelo Cliente 

 2010: Prêmio ABRADEE na categoria Nacional 

 2011: Prêmio ABRADEE na categoria Responsabilidade Social 

 2011: Prêmio ABRADEE na categoria Avaliação pelo Cliente 

 2011: Prêmio ABRADEE na categoria Nacional 

 2012: Prêmio ABRADEE na categoria Responsabilidade Social 

 2012: Prêmio ABRADEE na categoria Avaliação pelo Cliente 

 2012: Prêmio ABRADEE na categoria Nacional 

 2013: Prêmio ABRADEE na categoria Nordeste 

 2014: Prêmio ABRADEE na categoria Responsabilidade Social 

 2015: Prêmio ABRADEE na categoria Responsabilidade Social 

 2015: Prêmio ABRADEE na categoria Nacional 

 2016: Prêmio ABRADEE na categoria Avaliação do Cliente 

 2016: Prêmio ABRADEE na categoria Nacional 
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Desta forma, a empresa Coelce tem tido, por diversas vezes, retornos positivos, 

nos critérios ABRADEE, como empresa distribuidora de energia elétrica. 

Apesar de este tópico ser relacionado, unicamente, às premiações ABRADEE, a 

Coelce foi a ganhadora de diversos prêmios no âmbito de qualidade de serviço 

oferecido, melhor atendimento e melhor empresa do setor. 

6.3 Expansão da oferta de energia elétrica 

Analisando, em especial, o caso do processo de privatização na empresa Coelce, 

e fazendo-se um breve retrospecto em anos anteriores a este processo percebem-se 

mudanças consideráveis. 

Tabela 5 – Ceará: Evolução do Nº de consumidores (1995 a 2015) 

 

A tabela 5 mostra como o número de clientes atendidos pelos serviços de 

energia elétrica no Ceará se modificou ao longo de 20 anos. Apesar de haver uma 

Ano Resid. Índice Ind. Índice Com. Índice Rur. Índice

1995 1.047.421    100 7.025      100 100.234   100 59.624     100

1996 1.111.618    106,13 7.324      104,26 108.488   108,23 68.379     114,68

1997 1.187.910    113,41 7.454      106,11 112.676   112,41 70.468     118,19

1998 1.286.670    122,84 7.698      109,58 119.121   118,84 74.811     125,47

1999 1.417.947    135,38 7.809      111,16 125.522   125,23 79.569     133,45

2000 1.543.980    147,41 7.837      111,56 132.751   132,44 89.191     149,59

2001 1.567.785    149,68 7.742      110,21 140.766   140,44 176.089   295,33

2002 1.595.764    152,35 7.588      108,01 139.899   139,57 241.073   404,32

2003 1.686.963    161,06 7.110      101,21 137.969   137,65 251.384   421,62

2004 1.871.241    178,65 6.831      97,24 136.141   135,82 189.591   317,98

2005 1.943.684    185,57 6.558      93,35 138.696   138,37 208.797   350,19

2006 2.020.251    192,88 6.448      91,79 141.469   141,14 218.162   365,90

2007 2.036.981    194,48 6.005      85,48 146.678   146,34 267.709   449,00

2008 2.132.492    203,59 5.943      84,60 151.276   150,92 308.416   517,27

2009 2.219.849    211,93 5.874      83,62 154.746   154,38 320.736   537,93

2010 2.325.835    222,05 5.808      82,68 159.487   159,11 325.140   545,32

2011 2.360.031    225,32 5.865      83,49 164.475   164,09 395.293   662,98

2012 2.426.172    231,63 5.912      84,16 168.625   168,23 431.848   724,29

2013 2.516.776    240,28 6.012      85,58 173.319   172,91 447.443   750,44

2014 2.590.354    247,31 6.078      86,52 176.506   176,09 476.276   798,80

2015 2.610.573    249,24 5.909      84,11 176.638   176,23 537.035   900,70

Fonte: Elaboração da autora com base nos relatórios anuais Coelce
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tendência de crescimento, a única classe em que houve diminuição do número de 

clientes atendidos foi a classe industrial. 

Atualmente, área de concessão da Coelce abrange os 184 municípios do Estado, 

que possuem uma população de mais de 8,4 milhões de habitantes em um território de 

149 mil quilômetros quadrados. (COELCE, 2016) 

Nos gráficos a seguir, observa-se a evolução do número de clientes, por classe, 

nos anos de 1995 a 2015.  

Gráfico 2 – Ceará: Evolução do número de clientes residenciais (1995 – 2015) 

 

Neste gráfico, percebe-se o sensível crescimento no número de clientes rurais 

também no intervalo de tempo de 1995 a 2015. Fazendo-se uma comparação, em 1995 

havia pouco mais de 1 milhão de clientes residenciais. Já em 2015, esse número mais 

que duplica, chegando a 2.610.573 consumidores residenciais 
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Fonte: Elaboração da autora com base nos Relatórios Anuais Coelce 

Nº de Clientes tipo Residencial 
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Gráfico 3 – Ceará: Evolução do número de clientes industriais (1995 – 2015) 

 

O gráfico 3, diferentemente dos demais, não segue uma tendência de aumento. 

Ao contrário, há uma queda de quase 1.200 clientes no ano de 2015, em relação a 1995. 

Gráfico 4 – Ceará: Evolução do número de clientes comerciais (1995 – 2015) 

 

O gráfico 4, trazendo o histórico dos clientes comerciais, mostra que houve um 

modesto aumento no número de clientes, em torno de pouco mais de 76 mil além do 

número de 1995. 
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Gráfico 5 – Ceará: Evolução do número de clientes rurais (1995 – 2015) 

 

A respeito do gráfico 5, as mudanças ainda são mais significativas. A quantidade 

de clientes rurais em 1995 representa apenas aproximadamente 11% dos consumidores 

rurais no ano de 2015. 
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6.4 Indicadores de qualidade – DEC e FEC 

Para avaliar a qualidade dos serviços prestados no fornecimento de energia 

destacam-se os indicadores de continuidade coletivo DEC e FEC. 

Conforme o procedimento para distribuição de energia elétrica “Procedimentos 

de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional” – PRODIST, Módulo 

8, o DEC é a Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora e significa 

o intervalo de tempo que, em média, no período de observação em cada unidade 

consumidora ocorreu descontinuidade da distribuição de energia elétrica.  

Tabela 6 – Ceará: Evolução do indicador DEC (1988 – 2014) 

DEC - COELCE 
ANO ÍNDICE 
1988 73,76 
1989 58,32 
1990 42,4 
1991 42,23 
1992 40,98 
1993 30,13 
1994 28,87 
1995 28,73 
1996 31,55 
1997 33,56 
1998 22,83 
1999 27,03 
2000 36,03 
2001 24,97 
2002 20,67 
2003 16,36 
2004 14,6 
2005 12,45 
2006 11,42 
2007 9,4 
2008 8,18 
2009 7,67 
2010 7,54 
2011 9,31 
2012 8,06 
2013 9,12 
2014 9,31 

Fonte: Elaboração da autora com base nos Relatórios anuais Coelce e ABRADEE 
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Gráfico 6 – Evolução do indicador DEC – Coelce 

 

No gráfico 6 percebe-se, a partir da linha de tendência, uma nítida queda no 

indicador DEC. Isto significa que, no período de 26 anos, a duração das interrupções no 

fornecimento de energia elétrica por consumidor foi consideravelmente menor, o que se 

configura, de forma direta, em melhoria no fornecimento de energia ao cliente. 

Em relação ao segundo indicador de qualidade coletivo estudado nesta pesquisa, 

o FEC – Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora – é utilizado 

para medir o número de interrupções ocorridas, em média, em cada unidade 

consumidora do conjunto considerado.  

Observar a tabela 7, referente à evolução do indicador FEC da empresa Coelce. 
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Tabela 7 – Evolução do indicador FEC (1988 – 2014) 

FEC - COELCE 
ANO ÍNDICE 
1988 57,53 
1989 42,94 
1990 33 
1991 33,45 
1992 31,49 
1993 26,93 
1994 26,85 
1995 27,07 
1996 33,53 
1997 34,09 
1998 26,88 
1999 25,66 
2000 31,75 
2001 22,15 
2002 17,21 
2003 15,53 
2004 11,95 
2005 10,44 
2006 9,11 
2007 7,87 
2008 6,78 
2009 5,91 
2010 5,61 
2011 6,04 
2012 4,62 
2013 5,12 
2014 4,66 

Fonte: Elaboração da autora com base nos Relatórios anuais Coelce e ABRADEE 
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Gráfico 7 – Evolução do indicador FEC – Coelce 

 

No gráfico 7 percebe-se, a partir da linha de tendência, uma nítida queda na 

frequência das interrupções no fornecimento de energia elétrica por consumidor.  

No índice mais elevado do DEC de 1998, houve, em média, 73,76 horas de 

fornecimento interrompido. Cerca de dezesseis anos depois a média de duração de 

interrupções no fornecimento estava em torno de 9,31 horas. Fazendo-se uma análise no 

indicador FEC, tem-se uma queda igualmente significativa. O indicador de frequência 

em que estas interrupções no fornecimento de energia acontecem, cai de 57,53 para 

4,66.  
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7. CONCLUSÕES 

O processo de privatização, muitas vezes, tem gerado discussão sobre que tipo 

de impacto exerce nas empresas em que se configura. Cresce a procura por qualidade 

nos serviços ofertados. Assim, a pesquisa objetivou avaliar quais impactos causados 

pela privatização na qualidade do setor de energia elétrica, com foco na empresa 

Coelce.  

Inicialmente, foi analisado o crescimento no número de clientes atendidos pela 

empresa. A empresa direcionou seus investimentos de forma a conseguir atender mais 

clientes com o passar dos anos. Conclui-se, nesse caso, que os investimentos realizados 

foram fundamentais para a expansão do consumo.  

Com o fito de se fazer uma análise mais específica acerca da qualidade do 

fornecimento de energia no Ceará, foi analisada a evolução dos principais indicadores 

de qualidade no setor elétrico tanto de forma numérica como gráfica. 

As quedas nestes indicadores revelam que a empresa está priorizando os 

investimentos na infraestrutura do sistema elétrico, em melhorias na capacidade 

operativa com vistas a atender melhor a demanda cada vez mais crescente de energia 

elétrica. O aumento no número de subestações, as melhorias nos sistemas de 

transmissão e o crescimento da capacidade instalada são reflexo destes investimentos. 

Assim, analisando-se o número crescente de premiações ABRADEE ganhos 

pela Coelce, o aumento significativo no número de consumidores contemplados pelo 

serviço de fornecimento de energia e as sensíveis quedas nos indicadores de qualidade 

do setor elétrico, DEC e FEC, conclui-se que a privatização trouxe impactos positivos 

para a empresa Coelce. 

O trabalho mostrou dificuldade em diagnosticar o motivo de em alguns anos 

posteriores à privatização, os indicadores DEC e FEC terem mostrado alguns aumentos 

pontuais em seus valores. 

A pesquisa teve como limitação o fato de não averiguar o motivo pelo qual cada 

um destes indicadores apresentou estes valores, além da questão da privatização. Para 

tanto, sugere-se a realização de outros estudos que possam averiguar, com mais 
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profundidade, a razão que levou à diminuição desses indicadores, sem levar em conta o 

processo de privatização. 

Para isso, sugere-se que também possam ser levadas em consideração outras 

variáveis, como: os aumentos demográficos no período de 20 anos, as mudanças 

político-econômicas, os avanços tecnológicos e o comportamento de consumo do 

indivíduo e das empresas atendidas pela Coelce. 
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