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RESUMO 

 

 

As interrupções no fornecimento de energia elétrica provocam diversos prejuízos econômicos 
às concessionárias e aos seus clientes cuja extensão está associada, principalmente, à 
freqüência e duração do evento e ao tipo de consumidor. Para as concessionárias de 
distribuição de energia elétrica, que são fiscalizadas pelos órgãos reguladores e pela 
sociedade, o grande desafio é a diminuição do tempo das interrupções e, conseqüentemente, 
das perdas econômicas por elas ocasionadas. Este trabalho apresenta a concepção e aplicação 
de uma metodologia de análise de desempenho econômico dos serviços de atendimento 
emergencial ao consumidor de energia elétrica, considerando os impactos econômico-
financeiros para a distribuidora e para os consumidores de se utilizar um sistema de gestão 
operacional que otimize os parâmetros que medem este desempenho. No estudo de caso, 
efetuado sobre o sistema de atendimento emergencial (SAE) da Companhia de Eletricidade do 
Ceará – COELCE, tem-se como parâmetro principal de desempenho a duração equivalente da 
interrupção (DEC), definida pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. Partindo-se 
do uso de um sistema computacional de gestão otimizadora, desenvolvido na Universidade 
Federal do Ceará (Sistema SAEDE), o qual otimiza o despacho e a alocação das equipes de 
campo responsáveis pelos serviços de reparo na rede elétrica, aplicou-se a metodologia 
proposta no intuito de verificar se haveria benefícios justificáveis para investimentos em 
sistemas de gestão operacional do SAE tanto para a distribuidora quanto para os 
consumidores.  Os principais resultados obtidos através da aplicação da metodologia ao SAE 
da COELCE apontou que a utilização do Sistema SAEDE contribui para reduzir custos aos 
usuários devidos às falhas na entrega de energia pela Companhia e, também, diminui custos a 
ela imputados quando ocorrem distúrbios na rede elétrica. 
 

 

Palavras-chave: Interrupção no fornecimento de energia elétrica, Sistema de Atendimento 

Emergencial, Análise de desempenho. 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

Interruptions in electrical supply system normally cause several economic damages both to 
supplier companies and to their customers which are hard to be estimated. The extension of 
these damages is a function of the frequency and duration of the blackout and it varies 
according to the consumer’s characteristics. In Brazil, electrical supplier companies are 
regulated by federal and state agencies on behalf of the consumers and their major challenge 
is to reduce breakdown time and consequent economic losses. This work presents the 
conception and application of a methodology to make the economic performance assessment 
of customer’s emergency attendance services, according to the parameters and standards set 
by the Federal Regulatory Agency (ANEEL) and focusing both the supplier and consumers 
costs related to system breakdown. The proposed methodology was applied to the case of a 
electrical distribution company in Ceara State, in the northeastern Brazil, to which an 
optimized operational management system (SAEDE System) was built.  SAEDE System is a 
computational tool that was developed to optimize the dispatch and the staffing of the 
emergency attendance teams who are employed to repair electrical fails in the regional 
system. The proposed methodology was applied to search the benefits of investments derived 
from using SAEDE System in customer’s emergency attendance services of electrical supply 
Company in Ceara State. Main results of the study point out that the application of SAEDE 
System contributes to reduce both customer’s costs as well as company costs related to 
electrical system breakdown in the study area.  
 
 
Keywords: Interruptions in electrical supply system, Emergency attendance services, 
Performance assessment. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 

Na sociedade moderna, a energia elétrica apresenta-se como um insumo básico 

para a realização da maioria das atividades domésticas, comerciais e industriais. Além disso, 

ela permite que a população tenha acesso a uma melhor qualidade de vida e bem-estar. Assim, 

a energia elétrica pode ser tratada sob o enfoque tanto como produto (distribuidoras) quanto 

insumo à produção. 

Considerando os últimos anos, os consumidores brasileiros, a exemplo de tantos 

outros ao redor do mundo, têm se tornado cada vez mais exigentes no tocante à qualidade 

(continuidade) do fornecimento de energia elétrica, principalmente em face da universalização 

de seu acesso no país. 

O aumento das pressões advindas do mercado consumidor quanto à qualidade do 

fornecimento dessa energia, aliado aos rigores da fiscalização e monitoramento dos índices de 

qualidade (como, por exemplo, o DEC e o FEC), por parte das agências reguladoras, a 

contínua necessidade de melhoria do desempenho empresarial, tem forçado as empresas 

concessionárias de energia elétrica a investirem cada vez mais em recursos humanos e 

tecnológicos capazes de otimizar a atuação dos seus sistemas de distribuição. 

No Brasil, as concessionárias de distribuição de energia elétrica são 

supervisionadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). A ANEEL é uma 

autarquia em regime especial, vinculada ao Ministério de Minas e Energia (MME), criada 

pela Lei 9.427 de 26 de dezembro de 1996. Entre suas principais atribuições, estão: 

 

ü Regular e fiscalizar a produção, a transmissão, a distribuição e a 

comercialização de energia elétrica, tomando em consideração reclamações de 

agentes e consumidores; 

ü Cuidar da qualidade dos serviços prestados pelas concessionárias de energia; 

ü Exigir investimentos no setor; 

ü Fomentar a competição entre os operadores e garantir a universalização dos 

serviços. 

Além da ANEEL, existem agências reguladoras estaduais que desenvolvem, 

sobretudo, atividades de fiscalização e regulação em seus respectivos Estados. Essa 

descentralização ou delegação facultativa de competências, de parte da ANEEL às agências 
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reguladoras estaduais, é firmada por meio de convênios de cooperação em consonância com a 

legislação pertinente. O objetivo principal do estabelecimento desses convênios é agilizar e 

aproximar as ações e procedimentos da ANEEL quanto aos consumidores de energia elétrica, 

agentes setoriais e demais atores da sociedade. No Estado do Ceará, a fiscalização dos 

serviços públicos regulados, relativos ao setor energético, fica a cargo da ARCE- Agência 

Reguladora de Serviços Delegados do Estado do Ceará. 

Neste contexto, pode-se perceber que a intensificação da ação fiscalizadora das 

agências reguladoras, a divulgação de canais de atendimento de Ouvidoria das agências em 

foco e a atuação dos órgãos de defesa do consumidor, além de haver estimulado o aumento do 

número de solicitações/reclamações que os consumidores dirigem às concessionárias, 

forçaram, também, uma nova forma de tratamento (relacionamento) entre as concessionárias 

distribuidoras de energia elétrica e seus consumidores. Passou-se, então, a exigir das 

concessionárias uma maior atenção acerca da aplicação e observância aos termos dos 

contratos de concessão e aos demais documentos que constituem os marcos regulatórios, 

destacando-se aí, o atendimento às ocorrências emergenciais e outras demandas dentro dos 

prazos regulamentados. 

As empresas concessionárias de energia, cientes da necessidade de sua adequação 

frente aos novos regulamentos e exigências do mercado de energia, perceberam no trato dos 

indicadores de continuidade de energia elétrica fornecida, uma estratégia de melhor atender, 

satisfazer e fidelizar clientes, podendo, com isso, alcançar também mais vantagens 

competitivas. 

Analisando-se os conceitos de qualidade da energia elétrica, é possível concluir 

que a qualidade da prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica pode ser avaliada 

por intermédio dos seguintes indicadores: 

 

ü Qualidade do atendimento aos consumidores em geral; 

ü Qualidade dos serviços de atendimento emergencial prestados; e 

ü Qualidade do produto (energia estável e contínua) fornecido. 

 

Além dos indicadores citados acima, servem de complemento também para a 

avaliação da qualidade da energia elétrica variáveis como segurança, satisfação do cliente, 

custos e impactos ambientais. 
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Em linhas gerais, pode-se dizer que um serviço de distribuição de energia elétrica 

é de boa qualidade quando oferece, de modo seguro e a custos viáveis, o funcionamento 

confiável e eficaz de equipamentos e processos geradores de energia elétrica, sem agressões 

ao meio ambiente e ao bem-estar da coletividade. 

A qualidade do atendimento refere-se ao aspecto comercial, ou seja, ao trato das 

relações cotidianas entre os clientes e os fornecedores de energia, e ao atendimento de 

emergência, que está diretamente relacionado com as solicitações dos consumidores, quando 

da ocorrência de falhas na rede elétrica. Em síntese, a qualidade do atendimento contempla a 

presteza e a eficiência do atendimento dispensado pela concessionária. 

Já a qualidade do serviço pode ser determinada conforme a continuidade do 

fornecimento de energia elétrica; dessa forma, para atingir o ponto ideal, a qualidade do 

serviço deveria proporcionar continuidade plena e oferta ilimitada de energia elétrica. 

A qualidade do setor elétrico de distribuição é reflexo do desempenho das 

concessionárias no fornecimento de energia elétrica, e seus padrões são a conformidade, o 

atendimento ao consumidor e a continuidade. 

A conformidade diz respeito aos eventos ligados à forma de tensão, como por 

exemplo, flutuações de tensão, distorções harmônicas e as variações momentâneas de tensão. 

O atendimento compreende os laços comerciais existentes entre as 

concessionárias e o consumidor, abrangendo aí a cortesia, urbanidade, o tempo de 

atendimento às solicitações de serviços, o nível de presteza e o respeito aos direitos do 

consumidor. 

A continuidade expressa o grau de disponibilidade de energia elétrica ao 

consumidor. O ideal seria que não ocorresse interrupção no fornecimento de energia elétrica, 

e, caso houvesse, que fosse o mais breve possível e comunicado ao consumidor 

tempestivamente, com o objetivo de prevenir possíveis danos ou prejuízos em decorrência da 

falta de energia. 

Entre os padrões de qualidade, a continuidade assume posição de destaque em 

relação aos demais, pelo fato da mesma afetar diretamente o dia-a-dia das pessoas e ocasionar 

inúmeros transtornos ao comprometer os chamados serviços essenciais. 

Para que haja um controle de qualidade efetivo, é necessário a definição adequada 

de indicadores que denotem o desempenho dos serviços prestados pelas concessionárias de 
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energia. No que tange à continuidade, os indicadores a considerar devem tornar possível o 

controle e o monitoramento do fornecimento de energia elétrica, o confronto de valores 

observados ao longo de períodos estabelecidos e a partir de objetivos de qualidade definidos, 

a apuração dos resultados ou fins atingidos. 

Os indicadores, além de representarem o estado de qualidade, permitem a 

definição de limites toleráveis de interrupção de fornecimento. Esses limites, também, são 

utilizados pelas concessionárias de energia elétrica como referência para os processos de 

tomada de decisão, especialmente nas fases de planejamento, construção, operacionalização e 

manutenção do sistema elétrico de distribuição. 

O antigo DNAEE (Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica) 

estabeleceu os primeiros preceitos de controle da continuidade que, com as mudanças e 

evolução do setor elétrico, restaram insuficientes. 

Devido ao modelo do setor elétrico em vigor na época (caracterizado como um 

monopólio natural regulado na área de distribuição) e o desinteresse por parte das 

concessionárias em fornecer dados fidedígnos quanto aos seus custos (em virtude da 

regulação vigente dos preços), tornou-se ainda mais acentuada a necessidade de 

acompanhamento dos controles sobre a qualidade. 

Como investir em qualidade implica em custos, as concessionárias tendiam a 

manter os patamares de qualidade no menor nível possível, podendo, assim, maximizar suas 

receitas, equivalente à faixa de preço do serviço e ao custo incorrido. 

Com a finalidade de reverter esse quadro, a ANEEL, através do uso de suas 

atribuições, editou a Resolução nº. 24/2000 e deu início a novos avanços, principalmente ao 

estudar e reformar os procedimentos de controle de qualidade com enfoque na continuidade. 

Os avanços mais expressivos abrangeram a padronização do método de coleta e 

registro de dados, sua forma de evidenciação e o período do envio destes à ANEEL, bem 

como a criação de procedimentos auditáveis. 

Essas medidas tiveram como escopo principal possibilitar a análise e o 

acompanhamento mais acurado sobre os procedimentos de controle de qualidade. Outro 

progresso foi o estabelecimento e fixação de indicadores individuais, que possibilitaram a 

avaliação das ocorrências de interrupção por unidade consumidora e o seu acompanhamento 

pelos órgãos reguladores e consumidores. Esses indicadores podem ser solicitados às 
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concessionárias; no entanto, em meados de 2005, passou a ser compulsória a sua apresentação 

na fatura de pagamento. 

A apuração dos dados de interrupção para a composição dos indicadores se dá em 

lapsos de tempo mensais, trimestrais e anuais. 

Dentre as exigências trazidas pela resolução nº. 024/2000 da ANEEL, pode-se 

destacar a obrigatoriedade do envio dos indicadores de continuidade individuais e coletivos 

para a ANEEL, a imposição de penalidades e/ou sanções pelo descumprimento ou não-

observância das metas, a instituição de prazos (limites) de interrupção para os consumidores 

e, por fim, a obrigatoriedade desses índices na fatura. 

Foi determinado também o oferecimento do serviço de atendimento gratuito e 

permanente para o registro de críticas e reclamações e as solicitações pelo consumidor, de 

providências ou medidas para os serviços de atendimento emergencial. 

Os índices de continuidade utilizados pela agência reguladora são o DEC e o FEC 

(indicadores coletivos) e o DIC, FIC e DMIC (indicadores individuais). Os indicadores 

coletivos prestam-se a atender as necessidades de avaliação das concessionárias, enquanto os 

individuais são mais úteis aos interesses dos consumidores, para julgarem o seu atendimento 

pela distribuidora.  

Na apuração dos indicadores de continuidade tanto para um conjunto de unidades 

consumidoras quanto individuais, as concessionárias devem considerar as interrupções com 

duração maior ou igual a 3 (três minutos). 

Conforme a ANEEL (2008), não devem ser computados para efeitos de apuração 

dos indicadores DEF, FEC, FIC e DIC as interrupções que são resultado de: 

 

ü falha nas instalações da unidade consumidora que não provoque interrupção em 
instalações de terceiros; 

ü interrupção decorrente de obras de interesse exclusivo do consumidor e que afete 
somente a unidade consumidora do mesmo; 

ü interrupção em situação de emergência; 
ü suspenção por inadimplemento do consumidor ou por deficiência técnica e/ou de 

segurança das instalações da unidade consumidora que não provoque interrupção 
em instalações de terceiros, previstas em regulamentação; 

ü vinculadas a programas de racionamento instituídos pela União; 
ü ocorridas em dia crítico; 
ü oriundas de atuação de esquemas de alívio de carga. 
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Na apuração do DMIC, além das interrupções citadas acima, também não deverão 

ser arroladas aquelas provenientes de desligamentos programados, desde que sejam 

respeitadas as seguintes hipóteses: 

i) os consumidores sejam previamente avisados; e  

ii) o tempo de  interrupção não ultrapasse o intervalo programado ou previsto.  

 

Levando em consideração o relatado em trechos anteriores, pode-se concluir que a 

prestação de serviços essenciais, como o de fornecimento de energia elétrica, deve ser 

embasada em três importantes pilares: a qualidade, a continuidade e a universalidade. O não 

atendimento de metas pactuadas por parte das concessionárias para com a agência reguladora 

pode implicar em sanções que vão desde o recebimento de advertências, pagamento de multas 

e/ou compensações em favor de consumidores, até a cassação da concessão, caso as escusas 

apresentadas como justificativas para a violação sejam consideradas impertinentes ou 

insatisfatórias. 

Considerando que a qualidade percebida pelos consumidores está intrinsecamente 

atrelada à duração e freqüência das interrupções do suprimento de energia elétrica, pode-se 

perceber que, para as empresas concessionárias de energia elétrica, faz-se imperativo a busca 

por melhorias contínuas da qualidade percebida. 

Para a redução dos índices de descontinuidade do fornecimento de energia elétrica 

e, conseqüentemente, o aumento da satisfação dos consumidores quanto aos serviços 

prestados pelas concessionárias, a ANEEL impõe que as distribuidoras deverão disponibilizar 

aos seus usuários sistemas ou mecanismos de atendimento emergenciais acessíveis a todos os 

consumidores, a fim de que estes possam apresentar reclamações e solicitar providências ou 

reparos. 

O atendimento emergencial pelas distribuidoras brasileiras é avaliado e 

supervisionado utilizando-se alguns indicadores de desempenho determinados pela ANEEL. 

Para o cálculo do tempo de atendimento às ocorrências emergenciais dever-se contabilizar os 

seguintes indicadores: 

ü Tempo Médio de Preparação (TMP): valor médio que representa o tempo de 

preparação das equipes de emergência para o atendimento às ocorrências 

emergenciais verificadas em um determinado conjunto de unidades 

consumidoras, no período de apuração considerado; 
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ü Tempo Médio de Deslocamento (TMD): valor médio que corresponde ao 

tempo de deslocamento das equipes de emergência para o atendimento às 

ocorrências emergenciais verificadas em um determinado conjunto de unidades 

consumidoras, no período de apuração considerado; 

ü Tempo Médio de Mobilização (TMM): valor médio que representa o tempo de 

mobilização das equipes de emergência para o atendimento às ocorrências 

emergenciais verificadas em um determinado conjunto de unidades 

consumidoras, no período de apuração considerado; 

ü Tempo de Execução (TE): abrange o tempo de execução do serviço até o 

restabelecimento da energia pela equipe de atendimento de emergência para 

cada ocorrência emergencial, em minutos; 

ü Tempo Médio de Atendimento a Ocorrências Emergenciais (TMAE): 

compreende o tempo médio para o atendimento de emergência, em minutos; 

ü PNIE, que corresponde ao porcentual do número de ocorrências emergenciais 

com interrupção de energia elétrica. 

 

Por ocorrência emergencial entende-se qualquer evento ou contingência na rede 

elétrica que prejudique a segurança, o funcionamento e/ou a qualidade do serviço prestado ao 

consumidor e que implique no deslocamento de equipes de atendimento de emergência. 

Conforme Caputo (2008), o deslocamento de equipes até os locais de falhas e 

reparos exigem, geralmente, um tempo relativamente grande. Este decurso de tempo inclui o 

deslocamento, a feitura de testes com o objetivo de se conhecer ou delimitar o trecho 

defeituoso, a realização de manobras e/ou procedimentos para o isolamento da área 

defeituosa, o restabelecimento da energia para os consumidores prejudicados e, por fim, a 

conclusão dos reparos. 

A concessionária de energia incorre em custos cada vez maiores na medida em 

que o tempo de interrupção de energia se eleva. E estes custos podem alcançar grandes 

dimensões, quando se leva em conta o custo social e a imagem da concessionária junto ao 

consumidor final. 
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Quanto maior for o número de consumidores afetados pela interrupção do 

fornecimento de energia, tanto maior serão os índices DEC e FEC e pior para a imagem da 

empresa concessionária de energia. 

Segundo a ANEEL (2008), para a contagem dos indicadores de continuidade de 

fornecimento de energia elétrica não deverão ser levados em consideração os atendimentos 

realizados pelas equipes de atendimento emergencial quando de: 

 

ü Solicitações de serviços em redes de iluminação pública; 
ü Serviços de caráter comercial, tais como: reclamação de consumo elevado, 

substituição programada de medidores, desconexão e conexão; 
ü Reclamações relativas ao nível de tensão de atendimento; 
ü Reclamações relativas à interrupção de energia elétrica em razão de manutenção 

programada, desde que previamente comunicada; 
ü Interrupção em situação de emergência. 

 

Pelo exposto, pode-se concluir que a gestão e a melhoria dos indicadores de 

qualidade do serviço prestado representam, hoje, uma das metas e preocupações principais 

das distribuidoras de energia elétrica, pelo fato desses indicadores influírem diretamente na 

percepção dos clientes de energia do nível de qualidade dos serviços executados por essas 

empresas. Também, devido ao constante monitoramento desses índices pelos órgãos 

reguladores, que impõem sanções pelo não-atendimento de padrões estabelecidos. 

Desse modo, a realização de um estudo criterioso acerca da importância 

econômica e social do atendimento emergencial aos clientes de uma distribuidora de energia 

elétrica (DEE) e a avaliação dos impactos dos custos deste serviço específico no total dos 

serviços das DEE podem contribuir, entre outras coisas, para a redução de custos tangíveis e 

intangíveis (social, de imagem) da concessionária de energia elétrica, para a diminuição do 

custo de oportunidade de investimentos, a serem realizados pela concessionária, e, para a 

melhoria dos índices de qualidade de serviços, em geral, da empresa.  

Por esses motivos, elaborou-se uma metodologia de análise de desempenho 

econômico dos serviços de atendimento emergencial (SAE) das DEE, capaz de apontar os 

benefícios gerados para a concessionária e para o consumidor de energia, advindos da 

otimização do SAE. Finalmente, deve-se destacar que o uso de ferramentas de otimização é 

de grande valia para a ágil comparação e investigação de dados, indicação de medidas 

corretivas para problemas de natureza técnica e definição de estratégias de ação pelos gestores 

do SAE. 
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1.1  QUESTÕES E HIPÓTESES DA PESQUISA 

 

Diante do exposto, pretende-se responder as seguintes questões: 

 

i) Qual o impacto econômico-social de um SAE que não funcione adequadamente? 

ii) Qual a eficácia das metodologias, diretrizes e parâmetros de avaliação dos SAE 

empregados no Brasil? 

iii) Como avaliar os benefícios econômicos do SAE do ponto de vista das 

concessionárias e dos consumidores? 

Para os problemas de pesquisa foram levantadas as seguintes hipóteses: 

 

i) A prestação eficiente dos serviços de atendimento ao consumidor pode 

contribuir para a redução das perdas sofridas pelas concessionárias e pelos 

consumidores em função da energia não suprida; 

ii) As ineficiências advindas dos SAE podem ser superadas através da definição 

de metodologias e parâmetros eficazes por parte do Estado, que tem a função 

de exercer o papel de regulador do mercado; 

 

1.2  JUSTIFICATIVA DA PESQUISA 

 

 Na atual configuração do setor elétrico, as empresas concessionárias de energia 

elétrica em virtude das novas regulamentações setoriais, das exigências dos consumidores e 

da necessidade de objetivos mais claros e concisos acerca do retorno de seus investimentos 

necessitam levar em consideração vários aspectos para poderem oferecer serviços de boa 

qualidade e para alocação, priorização e aplicação de seus investimentos. Entre estes aspectos, 

os de cumprimento a padrões de qualidade técnicos (de fornecimento e produto) e comerciais 

(atendimento e satisfação do consumidor) são imperativos, dadas as sanções (penalidades) 

existentes quando de seu descumprimento. 

 Nesse sentido, a utilização de uma metodologia de análise de desempenho 

econômico dos serviços de atendimento emergencial ao consumidor pode possibilitar a 
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avaliação dos impactos econômico-sociais do SAE para a sociedade como um todo, além do 

exame das variáveis que compõem o serviço em estudo. 

A análise do desempenho econômico dos serviços prestados pelas DEE é 

indispensável para o equilíbrio econômico-financeiro das concessões, especialmente em 

virtude das normas de qualidade de fornecimento e prestação de serviços cada vez mais 

exigentes e demandantes de investimentos. 

No caso do Brasil, os sistemas de distribuição de energia e de atendimento aos 

consumidores apresentam, em alguns aspectos relacionados ao atendimento, níveis de 

qualidade aquém dos exigidos como aceitáveis pelos órgãos reguladores. 

Diante disso, as empresas concessionárias de energia vêm buscando investir em 

processos ou sistemas que, além de permitirem a redução ou mitigação do impacto dos custos 

em seus serviços, sejam economicamente viáveis e contribuam para a melhoria de seu 

desempenho junto aos seus consumidores e às agências reguladoras. 

Para as concessionárias de energia, o grande desafio é a diminuição do tempo das 

interrupções e redução da perda de receita pela não venda de energia, além da priorização, de 

forma racional e eficiente, da aplicação de seus investimentos; ou seja, realizar em ordem 

decrescente, os investimentos que maior retorno e resultados ofereçam dentro de prazos e 

orçamentos estipulados. 

Pelo exposto, fica evidente a necessidade de desenvolvimento de uma 

metodologia de análise de desempenho econômico para os serviços de atendimento 

emergencial aos clientes das DEE, que permita avaliar os benefícios gerados para o lado da 

oferta e da demanda pela prestação otimizada dos SAE. 

 

1.3  OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

Concepção e aplicação de uma metodologia de análise de desempenho econômico 

dos serviços de atendimento emergencial ao consumidor de energia elétrica, com vistas à 

avaliação dos benefícios à concessionária e aos usuários de energia advindos da prestação 

otimizada desses serviços. 
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1.3.2 Objetivos específicos 

 

i) Pesquisar o estado da arte do atendimento de emergência nas empresas 

distribuidoras de energia elétrica no Brasil; 

ii) Pesquisar e descrever o funcionamento do atual sistema de atendimento 

emergencial (SAE) no Estado do Ceará; 

iii) Elaborar metodologia de análise de desempenho econômico dos serviços de 

atendimento emergencial aos clientes das distribuidoras de energia elétrica, 

considerando os parâmetros e diretrizes da ANEEL; e 

iv) Aplicar a metodologia ao caso do sistema de atendimento aos clientes do 

mercado cativo da Companhia Energética do Ceará (COELCE).  

 
 

1.4 METODOLOGIA 
 
 

A metodologia é composta de 05 (cinco) etapas, apresentadas a seguir: 

 

I) Aprofundamento da compreensão do tema abordado 

 

Foi realizado um estudo do Estado de Arte, envolvendo uma ampla pesquisa 

bibliográfica, a fim de apresentar embasamento teórico sobre o assunto em estudo, e análise 

de informações em banco de dados disponíveis sobre o serviço de atendimento emergencial 

de incidências que ocasionam interrupção no fornecimento de energia elétrica, instrumentos 

regulatórios do AE e os aspectos relacionados à qualidade do fornecimento de energia 

elétrica. 

 

II) Caracterização da qualidade dos serviços de energia elétrica no Brasil 

 

Foram descritos e analisados os conceitos e questões relacionadas com a 

qualidade dos serviços prestados pelas distribuidoras de energia elétrica, destacando-se, o 

serviço de atendimento emergencial aos consumidores. Nesta etapa, foram apresentados, em 

linhas gerais, aspectos e características da fase de reestruturação do sistema elétrico brasileiro, 

da qualidade na prestação dos serviços de distribuição de energia elétrica, e por fim, as 

considerações finais acerca dos pontos abordados. 
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III) Caracterização do serviço de atendimento emergencial no Estado do Ceará.  

 

Nesta seção foi descrito o funcionamento do atual sistema de atendimento 

emergencial (SAE) no Estado do Ceará e apresentado seu diagnóstico. Foi apresentado, 

também, as características de um sistema formatado para otimizar aquele processo em tempo 

real (Sistema SAEDE). 

  

IV) Proposição da aplicação de uma metodologia de análise de desempenho econômico 

dos serviços de atendimento emergencial ao consumidor de energia elétrica, 

utilizando-se como estudo de caso, o sistema de atendimento emergencial da 

Companhia Energética do Ceará (COELCE). 

 

Nesta etapa, é apresentada a metodologia de análise de desempenho proposta e o 

detalhamento da sua aplicação ao caso do SAE da COELCE. Em seguida, é realizada a 

análise dos resultados obtidos que serviu de base para o desenvolvimento das conclusões 

acerca deste estudo. 

 

V) Análise de resultados e conclusões 

 

Realizou-se a análise final dos resultados do estudo, explicitando-se as 

conclusões, restrições e recomendações para trabalhos futuros. 

 

1.5 RESULTADOS OBTIDOS 

 

Através da aplicação da metodologia de análise de desempenho econômico dos 

serviços de atendimento emergencial e com a conclusão da pesquisa, foi possível: 

· Conhecimento de alguns benefícios gerados pela utilização de ferramentas de 

otimização na prestação dos SAE, considerando o lado da oferta e da demanda; 

· Compreender a viabilidade e consistência da metodologia pela análise de sua 

aplicação ao caso do Sistema de Atendimento Emergencial aos Consumidores da 

Companhia Energética do Ceará; e 

·  Conhecer e descrever as vantagens econômico-sociais obtidas através da 

utilização da metodologia proposta. 
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1.6. ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

A dissertação de mestrado é composta de 5 (cinco) capítulos, descritos a seguir. 

O capítulo 01 é a introdução do trabalho. O capítulo 02 destina-se à realização de 

uma revisão bibliográfica e documental sobre o serviço de atendimento emergencial aos 

clientes das DEE, bem como sobre os instrumentos regulatórios do AE e os aspectos 

relacionados à qualidade do fornecimento de energia elétrica. Tais revisões dão o 

embasamento teórico para a compreensão do tema abordado. O capítulo 03 trata da 

caracterização do serviço de atendimento emergencial no Estado do Ceará, do seu diagnóstico 

e da apresentação do sistema SAEDE. No capítulo 04 é proposta uma metodologia de análise 

de desempenho dos SAE para as DEE, considerando os parâmetros e diretrizes da ANEEL; 

neste capítulo é apresentada, ainda, a aplicação dessa metodologia ao caso do sistema de 

atendimento emergencial da COELCE, assim como a análise dos resultados obtidos. No 

capítulo 05 são apresentadas as conclusões do trabalho, restrições e recomendações para 

trabalhos futuros. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NO 

BRASIL 

 

 

2.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Este capítulo tem como objetivo descrever e analisar conceitos e questões 

relacionadas com a qualidade dos serviços prestados pelas distribuidoras de energia elétrica, 

destacando-se, o serviço de atendimento emergencial aos consumidores. Ao longo do 

capítulo, são apresentados, em linhas gerais, aspectos e características da fase de 

reestruturação do sistema elétrico brasileiro, da qualidade na prestação dos serviços de 

distribuição de energia elétrica, e por fim, as considerações finais acerca dos pontos 

abordados, com o propósito de oferecer embasamento teórico sobre os temas que se 

relacionam com o assunto principal desta dissertação, que é a Análise de Desempenho 

Econômico do Serviço de Atendimento Emergencial ao Consumidor das Distribuidoras de 

Energia Elétrica - DEE. 

De acordo com Carvalho (2007), por se tratar de um monopólio natural, os 

serviços de geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica exigem 

uso intensivo de capital e devem assegurar aos prestadores de serviços que atuam com 

eficiência e presteza, o direito de receber um retorno adequado sobre o capital investido. Por 

outro lado, os consumidores cativos que não podem escolher livremente seus fornecedores ou 

prestadores de serviços, têm o direito de receber os serviços com qualidade e pagar uma tarifa 

justa, em conformidade com a legislação pertinente.   

O sistema elétrico brasileiro de serviços públicos é nacionalmente interligado, 

sendo constituído por empresas estatais ou privadas nas diversas regiões do país. Além disso, 

ele se encontra estruturado, atualmente, em um modelo funcional desverticalizado, que 

segrega as funções de geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica. 

Desse modo, os agentes encarregados destas funções se relacionam através de um conjunto de 

contratos que têm em vista estabelecer, além dos diversos níveis de responsabilidade, o 

atendimento adequado das necessidades de energia elétrica demandadas pelo mercado.   

Uma empresa concessionária de energia elétrica pode atuar em uma ou mais áreas 

de geração, transmissão, distribuição e comercialização. A geração constitui a produção de 
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energia elétrica através de usinas termelétricas ou hidroelétricas. A transmissão significa o 

transporte dessa energia elétrica em alta tensão (acima de 230 kV) através de longas 

distâncias, desde as usinas até os centros consumidores, onde existem sistemas específicos de 

distribuição de energia elétrica em baixa tensão. A comercialização pode ser definida como 

sendo o processo de compra de energia elétrica das distribuidoras e a venda desta energia para 

o consumidor final, normalmente feita pela empresa distribuidora. 

 

            Figura 2.1: Sistema de Distribuição de Energia Elétrica 
Fonte: Companhia Estadual de Energia Elétrica - Rio Grande do Sul. 
 

O mercado de distribuição de energia elétrica no país é atendido por 64 

concessionárias, onde as necessidades e condições impostas pelo mercado consumidor têm 

exigido, ao passar do tempo, padrões cada vez mais elevados de qualidade, no sentido de 

maximizar a utilização da energia elétrica na geração de riqueza, conforto e lazer.  

Segundo Ghirardi (2002) um dos problemas mais intricados da prestação de 

serviços de energia elétrica é justamente a garantia da qualidade do serviço. O autor explica 

que a concessionária, ao obter um preço que proporcione retorno atraente e que induza 

investimentos, empregará esforços para reduzir custos e alcançar a maior remuneração 

possível sobre o investimento, enquanto o consumidor espera que o regulador mantenha a 

redução de custos sob controle, a fim de garantir o nível adequado de qualidade na prestação 

de serviços.   
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A capacidade em prover, de modo ininterrupto, energia elétrica na quantidade 

desejada pelos consumidores e de restaurar rapidamente o seu fornecimento, quando da 

ocorrência de contingências, constitui-se um dos maiores desafios e preocupações para os 

fornecedores de energia elétrica, dado os prejuízos causados a eles e aos seus clientes, em 

virtude da interrupção do fornecimento desta commodity. 

 Tais problemas são fiscalizados pela Agência Nacional de Energia Elétrica- 

ANEEL, por meio de indicadores de continuidade expressos em termos de valores associados 

tanto a conjuntos de consumidores, quanto a consumidores individuais (ver item 4); esses 

indicadores representam a qualidade dos serviços oferecidos pela concessionária. A definição 

desses indicadores encontra-se definida pela Resolução Normativa 024, de 27 de janeiro de 

2000, da ANEEL. 

Segundo Mattos (1994), os indicadores compõem-se de características 

mensuráveis de produtos, serviços, processos e operações empregados pela empresa 

concessionária para avaliar e melhorar o seu desempenho e acompanhar a sua evolução. 

Contem, portanto, informações (quantitativas e qualitativas) mensuradas e registradas para 

assegurar a implantação e o monitoramento de estratégias. Logo, devem estar normalmente 

associados às estratégias e aos objetivos da organização, indicando o rumo a ser por ela 

tomado.  

Neste cenário, os órgãos reguladores do setor elétrico (estaduais e ANEEL) têm o 

compromisso de fiscalizar e assegurar a qualidade dos serviços prestados pelas 

concessionárias aos seus consumidores. Para alcançar este propósito, lançam mão de 

instrumentos legais que permitem garantir a manutenção e a melhoria dos níveis de qualidade 

do fornecimento de energia elétrica. 

A Lei n.º8.987, de 13/02/1995, que dispõe sobre o regime de concessão e 

permissão dos serviços públicos, em seu Art. 6º, estabelece que: “Toda a concessão e 

permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, 

conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato”. Define, 

ainda, no § 1º deste mesmo Art., serviço adequado como sendo “o que satisfaz as condições 

de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua 

prestação e modicidade das tarifas”.  As disposições desta lei são acompanhadas através de 

indicadores de qualidade impostos pelo poder concedente, representado pela ANEEL.  
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A fim de garantir um nível mínimo de satisfação do consumidor, são 

considerados, no processo de supervisão da qualidade do serviço prestado de energia elétrica, 

indicadores que encerram aspectos técnicos (de continuidade e conformidade) e de 

atendimento comercial (prazos máximos para atendimento de reclamações, possibilidade de 

realizar trâmites por via telefônica, dentre outros).   

Segundo Cruz (2007), a meta básica de um sistema elétrico é o atendimento aos 

consumidores dentro de padrões e conceitos de qualidade, continuidade, adequação ao uso, 

respeito ao meio ambiente e níveis de segurança aceitáveis. 

Perturbações no fornecimento de energia elétrica aos consumidores, como por 

exemplo, a falta de energia, pode levar a perdas nos processos produtivos, oportunidades de 

negócios, lazer, saúde, reparos e manutenção de equipamentos danificados, e, 

conseqüentemente, à aplicação de multas ou sanções, por parte de órgãos reguladores ou de 

defesa do consumidor, às concessionárias. 

Dessa forma, entende-se a necessidade de se buscar, como um dos objetivos 

principais de qualquer concessionária, mecanismos ou ferramentas gerenciais que minimizem 

a ocorrência e o tempo de interrupção no fornecimento de energia e de custos associados a 

essas falhas. Dentre os diversos aspectos essenciais a serem considerados na gerência e 

controle da qualidade dos serviços prestados, pode-se destacar o serviço de atendimento 

emergencial de incidências que provocam interrupção no fornecimento de energia elétrica. 

 

2.2 REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO 

 

Em meados do século XX, a implantação de filiais de empresas estrangeiras 

explorando o serviço de distribuição de energia elétrica em algumas cidades do país, fez 

nascer o setor elétrico brasileiro. Os anos 30 foram marcados por uma forte centralização 

político-administrativa e o Governo Federal, através da Divisão de Águas, transferiu toda 

responsabilidade sobre o setor enérgico para o Ministério da Agricultura. 

Em 1944, com a promulgação do Código de Águas, foi intensificado o controle do 

governo em relação ao setor, que adquiriu o direito de regulamentar as empresas de energia 

elétrica no país. Desse modo, foi definido um regime de concessões e autorizações e 

estabelecido os instrumentos de fiscalização técnica, financeira e contábil. Nessa ocasião, 
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foram criados a Associação Brasileira de Concessionárias de Energia Elétrica (ABCE) e o 

Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica (CNAEE). 

Entre 1945 e 1962, o cenário político em vigor no país fortaleceu as 

concessionárias estatais. Em 1961, foi criado o Ministério de Minas e Energia, órgão 

responsável pelo setor elétrico brasileiro, e, em 1964, a Eletrobrás, que assumiu as funções de 

coordenação do planejamento e da operação do setor. Nesse período, o crescimento da 

capacidade instalada e da rede de transmissão contribuiu para a integração dos sistemas 

elétricos e para melhorias no aproveitamento das fontes de energia e na qualidade dos 

serviços prestados.  

Durante os anos 70 e 80, apesar da construção das maiores obras de geração 

hidrelétrica e do início do programa nuclear, o setor elétrico brasileiro entra em declínio. 

Entre os principais motivos que ocasionaram a crise no setor, pode-se citar: i) a crise 

financeira da União, que já não conseguia mais atender a demanda de expansão exigida (o 

consumo maior que produção); ii) a má gestão, provocada principalmente por falta de 

incentivo à produtividade e de critério técnico para a gerência administrativa; e iii) a ausência 

de uma entidade de caráter regulatório com o objetivo de arbitrar conflitos e definir um 

regime tarifário.   

Além disso, outros fatores como a tentativa de atenuar o impacto da inflação por 

intermédio do controle tarifário, o endividamento das empresas, os apagões e a inadimplência 

tiveram destaque no cenário de crise do setor; na história de setor elétrico brasileiro esse 

período foi considerado uma década perdida.  

Nos anos 90, tendo em vista a inadimplência intra-setorial e as pressões interna e 

externa ao setor, o governo decide pela reestruturação e privatização das empresas. A partir de 

então, dá-se início, de fato, à trajetória de modificações regulatórias no setor elétrico nacional, 

impulsionadas pela Lei n° 8987, de 13 de fevereiro de 1995, que dispõe sobre o regime de 

concessão e permissão da prestação de serviços públicos, e pela Lei n° 9074, de 07 de julho 

de 1995, que definiu normas para outorga e prorrogação das concessões e permissões de 

serviços públicos. 

Nesse contexto, o cenário elétrico brasileiro começava a experimentar as 

primeiras mudanças, passando de um modelo predominantemente estatal, regulado pelo 

Estado (o qual era possuidor dos ativos, regulava preços e serviços, e estabelecia um 

planejamento determinativo), para um modelo que favorecia a livre competição entre as 
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empresas concessionárias de energia elétrica, num novo ambiente comercial que viria a ser 

regulado pela Agencia Nacional de Energia Elétrica - ANEEL.  Estabeleciam-se, dessa 

maneira, os alicerces para um novo modelo institucional do setor elétrico brasileiro, de 

reestruturação organizacional e de propriedade.  

O governo federal, ao dar início à reestruturação do sistema elétrico brasileiro, 

através da edição de leis e outros instrumentos normativos, permitiu a chegada da livre 

iniciativa e da concorrência no mercado de geração e comercialização de energia elétrica. 

Dessa forma, outras figuras puderam entrar em cena nesse ambiente: o comercializador de 

energia (que pode ser uma distribuidora, geradora ou agente permissionário) e o consumidor 

livre, que pode optar por seu fornecedor. 

Já no ano de 1996, criou-se, através da Lei nº. 9427/96, a ANEEL, com a 

finalidade principal de regulamentar e fiscalizar a qualidade dos serviços de energia elétrica, a 

mediação de conflitos, a proteção dos consumidores e a garantia de oferta de energia. Sua 

criação é considerada um marco na reforma regulatória do setor elétrico brasileiro, pois, em 

comparação ao seu antecessor, o DNAEE (Departamento Nacional de Águas e Energia 

Elétrica), à ANEEL foi conferido maior liberdade para o exercício de sua missão como órgão 

regulador, principalmente graças ao fato de tratar-se de uma autarquia especial, com 

personalidade jurídica própria e autonomia patrimonial, administrativa e financeira.  

No ano de 1998, surgiram novas regulamentações ajustadas ao modelo proposto 

para o funcionamento do setor elétrico, podendo-se destacar a Lei n° 9648, de 27 de maio de 

1998, que instituiu o Mercado Atacadista de Energia - MAE e o Operador Nacional do 

Sistema Elétrico – ONS e autorizou o poder executivo a promover a reestruturação da 

ELETROBRÁS - Centrais Elétricas Brasileiras S.A. e de suas subsidiárias. Por essa lei, foi 

prevista também a desverticalização das empresas do setor elétrico e definida a progressiva 

abertura à competição dos mercados. Segundo Moura (2002), nesse momento, as 

concessionárias começaram a perder seu mercado cativo e deixaram de ter a remuneração 

garantida, tendo que ingressar, por esses motivos, na disputa por novos consumidores. 

Em 1999, por meio da Portaria MME n° 150, de 10 de maio de 1999, criou-se o 

Comitê Coordenador da Expansão dos Sistemas Elétricos - CCPE, com o objetivo de 

coordenar a elaboração do planejamento da expansão dos sistemas elétricos brasileiros. Em 

decorrência do desdobramento da Lei n° 9648, foram extintos os organismos Grupo 

Coordenador para a Operação Interligada - GCOI e o Grupo Coordenador de Planejamento de 
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Sistemas Elétricos - GCPS, que coordenavam, respectivamente, a operação e o planejamento 

da expansão do setor, na esfera da ELETROBRÁS.  

A reestruturação do setor elétrico brasileiro visou basicamente à diminuição 

progressiva da participação do Estado na economia, através da privatização de empresas, com 

o intuito de atrair o capital privado para investimento na expansão da oferta e de serviços. 

Esse processo de reestruturação contemplou a desverticalização das empresas, a implantação 

de um modelo comercial competitivo e a garantia do livre acesso à rede elétrica. Nesse 

modelo, foi incluída, ainda, a instituição de entidades especializadas para realizar as tarefas de 

administração do mercado, regulação, planejamento da expansão e operação do setor.  

Para Tolmasquim (2005), a concepção deste modelo pôs em evidência a 

complexidade da competição no setor elétrico, principalmente no segmento de produção de 

energia, em virtude das características técnicas do setor elétrico brasileiro, constituído 

predominantemente de um parque gerador de base hidráulica, com seu funcionamento 

integrado e coordenado, além de outras impedâncias relacionadas à dimensão continental do 

país, às disparidades regionais e à pouca tradição regulatória das instituições setoriais. Por 

conta disso, incertezas e riscos adicionais foram se ajuntando, contribuindo para o 

racionamento de energia (chamado na época de Apagão) dos anos 2001 e 2002. Com a 

finalidade de solucionar os problemas de desempenho do modelo, o Governo Fernando 

Henrique Cardoso criou o Comitê de Revitalização do Modelo do Setor Elétrico Brasileiro. 

No ano de 2003, quando os agentes do setor elétrico ainda estavam se arranjando 

e buscando definir estratégias, assume a chefia de Estado e de Governo brasileiro o Presidente 

Luís Inácio Lula da Silva que, desde logo, deu sinais discordantes em relação ao modelo de 

sistema elétrico em vigor no país. Com relação ao tema da comercialização da energia, por 

exemplo, o governo destacou a necessidade de uma retomada e reavaliação da atuação do 

Estado e, em linhas gerais, do funcionamento do setor elétrico brasileiro.  

Conforme Correia (2003), o novo arcabouço institucional e as novas regras 

propostas pelo governo para reger as relações entre os agentes do setor são marcados por uma 

maior interferência do Governo Federal nas relações entre as empresas geradoras e 

distribuidoras de energia elétrica, por meio da criação da Câmara de Comercialização de 

Energia Elétrica (CCEE), enfatizando o equilíbrio de preços e a modicidade tarifária, inibindo 

a atuação das empresas comercializadoras, e, ainda, na retomada, pelo Ministério de Minas e 

Energia (MME), da atribuição de poder concedente, exercendo a ANEEL apenas as funções 

de órgão fiscalizador e regulador do setor. 
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Assim, restaram definidas, grosso modo, no novo modelo do setor elétrico 

brasileiro, as funções e atribuições dos diversos agentes institucionais existentes. Foram 

definidas suas responsabilidades no que diz respeito à restauração do papel de poder 

concedente ao MME, reforçando a função reguladora, fiscalizadora e mediadora da ANEEL e 

melhorando a governança do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), com ênfase na 

sua independência. Os agentes institucionais hoje existentes são, a saber: o Conselho Nacional 

de Política Energética (CNPE), o Ministério de Minas e Energia (MME), a Agência Nacional 

de Energia Elétrica (ANEEL), o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), as Centrais 

Elétricas Brasileiras S.A. (ELETROBRÁS), a Empresa de Pesquisa Energética (EPE), a 

Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCCE) e o Comitê de Monitoramento do 

Setor Elétrico (CMSE). 

Por todo o exposto, pode-se perceber que um dos efeitos causados pelo processo de 

reestruturação do setor elétrico brasileiro, além da privatização de empresas estatais de energia e 

da introdução da competição entre elas, foi a melhoria, de um modo geral, da qualidade do 

produto e dos serviços prestados ao consumidor de energia elétrica. Nesse novo panorama 

comercial, atributos como preço, qualidade do produto e dos serviços prestados tornaram-se 

imperativos para sobrevivência dessas empresas. 

O fornecimento de energia elétrica, por tratar-se de um serviço considerado de 

utilidade pública e, portanto, de interesse do conjunto da população, exige quantidade, qualidade 

e preço acessível. Dessa maneira, cabe ao governo, responsável pela concessão deste serviço, sua 

regulamentação e fiscalização, em função do interesse público envolvido nesta atividade.  

A seguir, discorre-se sobre a prestação dos serviços de energia elétrica com enfoque 

na qualidade. 

 

2.3  A QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ENERGIA ELÉTRICA 

 

A continuidade do fornecimento da energia elétrica tem sido considerada, nos 

últimos anos, um fator essencial para o desenvolvimento das nações. Nos mercados altamente 

competitivos e globalizados, a energia elétrica tornou-se uma variável estratégica de 
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desenvolvimento sobre a qual os planejadores podem e devem atuar para o crescimento do 

sistema econômico.  

Para Hassin (2003), o valor econômico atribuído ao fornecimento de energia 

elétrica está associado à qualidade do produto entregue. A indústria de energia elétrica 

abrange, entre outros aspectos, a relação entre usuários, fabricantes de equipamentos, 

concessionárias e centros de pesquisas, procurando construir, operar e manter sistemas 

elétricos que satisfaçam e atendam às exigências da sociedade.  

Pode-se afirmar que se tem um serviço de fornecimento de energia elétrica de boa 

qualidade, quando este assegura, a custos viáveis, o completo funcionamento de equipamentos e 

processos (com segurança e credibilidade), sem afetar ou prejudicar o meio ambiente e o bem 

estar das pessoas.   

  Sob o ponto de vista das distribuidoras, o compromisso com a qualidade está 

definido e regulamentado nos contratos de concessão. Segundo a ANEEL (2008), os contratos 

de concessão firmados entre a mesma e as empresas prestadoras dos serviços de transmissão e 

distribuição de energia elétrica têm como objetivo principal estabelecer regras claras a 

respeito de tarifa, regularidade, continuidade, segurança, atualidade e qualidade dos serviços e 

do atendimento prestado aos consumidores.  

Neles são observados aspectos relacionados à qualidade do produto, do serviço e 

do atendimento comercial, considerando, para tanto, uma rotina de acompanhamento de 

indicadores e padrões individuais e coletivos que impelem as concessionárias a manterem ou 

melhorarem o nível de qualidade técnica dos serviços prestados em benefício dos 

consumidores. Não obstante, esses contratos ainda definem penalidades para os casos em que 

a fiscalização da ANEEL constatar irregularidades. 

Desse modo, pode-se perceber que a atuação da agência reguladora e os anseios 

dos consumidores (que esperam obter uma prestação de serviços a um preço justo) obrigam as 

distribuidoras de energia elétrica a buscarem adequações de processos dentro de suas rotinas 

internas de trabalho, que lhes permitam, dentre outras vantagens, a padronização de atividades 

e o alcance de uma maior eficiência empresarial. 

Em suma, pode-se observar que, no setor de distribuição de energia elétrica, há 

um ambiente natural de atuações e posturas convergentes entre os agentes em favor da 
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qualidade: os clientes, exteriorizando seus anseios pela expectativa natural por melhores 

serviços e as distribuidoras, com atuação regulamentada e cada vez mais demandada por 

clientes exigentes e o órgão regulador (com respaldo de atuação conferido pelo poder 

concedente).  

A ANEEL, além das atribuições de regular e fiscalizar o setor de energia elétrica, 

faz o papel de mediador nos conflitos de interesses entre os agentes do setor elétrico e entre 

estes e os consumidores, buscando o equilíbrio entre as partes. Em resumo, busca a garantia 

de tarifas justas, zelando pela qualidade do serviço em beneficio da sociedade.  

Para que a missão das concessionárias de energia elétrica (fornecer essa comodity 

dentro de padrões de qualidade aceitáveis) seja plenamente cumprida, é necessário o esforço e o 

compromisso de todas as partes envolvidas no processo. 

Atualmente, face às mudanças institucionais sofridas pelo setor elétrico e às 

posturas cada vez mais exigentes por parte dos consumidores, aspectos relacionados à 

qualidade da energia elétrica, tais como continuidade e serviços de atendimento ao 

consumidor, assumem uma posição de destaque dentro das políticas de decisão e estratégias 

das organizações. 

Segundo Hassin (2003), os problemas acerca da qualidade de energia elétrica 

poderiam ser reduzidos significativamente caso o relacionamento entre os agentes envolvidos 

no processo de distribuição/ comercialização de energia (concessionária/ consumidor) se 

desse de modo sistêmico. O autor explica que, na realidade, o entendimento entre esses 

agentes se baseia especificamente em exigências ou cobranças unilaterais de cada uma das 

partes, sem uma visão ampla de compromisso com o todo.  

Conforme Baltazar (2007) a maioria das grandes organizações utilizam 

indicadores financeiros, de produtividade ou de qualidade para avaliar sua posição no 

mercado e para programar ou definir ações em seu planejamento estratégico. No caso das 

distribuidoras de energia elétrica, a utilização de indicadores de desempenho é imposta pelos 

órgãos reguladores (atualmente, pela ANEEL e, anteriormente, pelo DNAEE).  

Os indicadores de desempenho são índices geralmente utilizados na avaliação dos 

processos de uma empresa que possibilitam, com o acompanhamento dos resultados que se 

obtém, subsidiar a tomada de decisão da empresa.  
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Segundo Milet (1993) os indicadores de desempenho podem ser classificados em 

indicadores de qualidade ou de produtividade. Os indicadores de qualidade representam a 

eficácia com que o processo consegue atender às necessidades de seus clientes e os 

indicadores de produtividade são empregados para medir a eficiência dos processos na 

produção de produtos ou prestação de serviços.  

Os indicadores de continuidade exigidos pela ANEEL são, a saber: a Duração 

Equivalente de Interrupção Por Unidade Consumidora - DEC e a Freqüência Equivalente de 

Interrupção Por Unidade Consumidora - FEC, ambos associados a conjuntos de 

consumidores; a Duração de Interrupção por Unidade Consumidora -  DIC, a  Freqüência de 

Interrupção por Unidade Consumidora - FIC e a Duração Máxima de Interrupção Contínua 

por Unidade Consumidora -  DMIC que são referentes a valores individuais. Esses 

indicadores são tratados e avaliados pela ANEEL, que averigua o desempenho das 

concessionárias. No entanto, pode-se perceber que, nesse modelo de avaliação, o 

acompanhamento da qualidade é aplicado somente no lado da oferta de energia. 

 Zilber e Fischmann (2000) explicam que, com base nos valores dos indicadores, é 

possível identificar a taxa de melhoria obtida, sua amplitude e importância, devendo-se 

destacar que a geração desses valores deve ser criteriosa, de forma a possibilitar a 

disponibilidade dos dados e resultados mais relevantes no menor tempo possível e ao menor 

custo.  

Para aqueles autores, os indicadores de desempenho estão intrinsecamente 

atrelados ao conceito de qualidade centrada no cliente, podendo ser gerados a partir das 

necessidades e expectativas dos clientes, manifestadas através das características de qualidade 

do produto ou serviço, sejam eles de natureza tangível ou não.  

Segundo Moura (2002, p. 41), “um sistema de indicadores de desempenho deve 

estar voltado não apenas para a análise do desempenho passado, mas também, e antes de tudo, 

para entender as causas desse desempenho e ser capaz de permitir análises prospectivas”. 

Quando não atingem as metas estabelecidas para os indicadores de qualidade, as 

concessionárias estão sujeitas à aplicação de penalidades por parte do órgão regulador.   Os 

resultados de desempenho de parte desses indicadores (qualidade do atendimento comercial, 

continuidade e conformidade) são indispensáveis para subsidiar as áreas de fiscalização e 
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regulação no aperfeiçoamento da aferição da qualidade dos serviços prestados pelas 

concessionárias. 

Nesse sentido, a ANEEL, com intuito de garantir um dos seus objetivos 

fundamentais, isto é, a qualidade dos serviços prestados pelas concessionárias aos seus 

clientes, estabelece metas e fiscaliza o cumprimento dos indicadores de qualidade de acordo 

com as cláusulas contidas nos contratos de concessão e na legislação pertinente. Os 

procedimentos de fiscalização da ANEEL são regidos pela Resolução nº 318, de 06 de 

outubro de 1998. Além de equipes próprias, ou por meio das agências estaduais conveniadas, 

nos casos permitidos por Lei, a ANEEL utiliza também consultoria especializada como 

ferramenta de apoio às atividades de fiscalização.  

Bonfim (2003) explica que, na fiscalização, são examinados aspectos comerciais e 

técnicos. Os aspectos comerciais estão vinculados à qualidade do atendimento, ao 

atendimento a pedido de ligação, à classificação e cadastro (baixa renda), à leitura, ao 

faturamento, à arrecadação, à suspensão do fornecimento e religação, à participação 

financeira, à inspeção de unidades consumidoras e à segurança quanto ao uso da energia. Os 

aspectos técnicos (distribuição) envolvem as atividades de planejamento, a engenharia, a 

operação, a manutenção e a segurança das pessoas e das instalações.  

Em linhas gerais, a fiscalização visa a inspecionar os diversos aspectos da 

qualidade do produto energia elétrica e a qualidade do serviço prestado aos consumidores. 

São verificadas todas as atividades das empresas (como planejamento, operação e manutenção 

do sistema), os aspectos relacionados à segurança (das instalações, dos colaboradores e 

clientes), à continuidade do serviço prestado de energia elétrica; a qualidade do atendimento 

comercial (por exemplo, as funções de arrecadação e faturamento, e, principalmente, o 

atendimento aos consumidores) e a conformidade dos níveis de tensão de energia elétrica em 

regime permanente.   

No Brasil, a empresa Centrais Elétricas de Minas Gerais – CEMIG, juntamente 

com outras distribuidoras, como a Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL e a Companhia 

Paranaense de Energia Elétrica – COPEL são tidas como referência nacional na engenharia de 

distribuição de energia, tendo atuação destacada como uma concessionária de vanguarda em 

termos de tecnologia aplicada ao controle e operação do sistema elétrico. 
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Pelo exposto, pode-se perceber que a prestação de serviços de energia elétrica por 

apresentar peculiaridades próprias de monopólio natural, não possibilita ao consumidor 

escolher seu prestador de serviços livremente. Neste contexto, com a finalidade de garantir a 

qualidade do serviço prestado, o regulador estabelece normas e padrões de qualidade, que 

incluem aspectos referentes à continuidade do fornecimento, qualidade do atendimento 

comercial e conformidade. 

A comercialização de energia elétrica, por seu fornecimento ser um serviço 

concedido pelo poder público, embora seja regulamentada e fiscalizada por uma agência 

reguladora própria, está sujeita à Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa 

do Consumidor), uma vez que os consumidores pagam uma tarifa pelo seu uso, caracterizando 

uma relação de consumo.  

Segundo o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, “os órgãos públicos, 

por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de 

empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto 

aos aspectos essenciais, contínuos”. Em seu parágrafo único afirma: “nos casos de 

descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas 

jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste 

Código”.  

Nesse contexto, pressupõe-se que toda concessão ou permissão deve garantir a 

prestação de serviços adequados ao usuário, compreendendo os atributos de regularidade, 

continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e 

modicidade tarifária. 

Frente à realidade e às novas responsabilidades ora cominadas aos participantes 

do setor elétrico nacional, torna-se patente a relevância do papel do consumidor no processo 

de distribuição/comercialização de energia elétrica. É crescente a demanda pela melhoria da 

qualidade dos serviços de energia elétrica, com os consumidores exigindo uma pronta atuação 

do órgão regulador, em prol da sociedade.  

Dessa forma, a sociedade atual encontra-se diante do desafio de se suprir com a 

energia necessária para o seu desenvolvimento e fazer com que este suprimento possa ser 

realizado de forma sustentável; em outras palavras, de forma compatível com o meio 

ambiente e com as condições sócio-econômicas da população.  
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Em seguida, descreve-se os principais fatores envolvidos com os serviços de 

atendimento emergencial dispensado aos consumidores de energia elétrica das DEE 

brasileiras. 

 

2.4 PROCESSO DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL NAS DISTRIBUIDORAS DE 

ENERGIA ELÉTRICA 

 

Como já mencionado neste trabalho, em 1995, teve início, efetivamente, o 

processo de reestruturação e privatização do setor elétrico brasileiro. A partir de então, por 

intermédio de atos legais e regulamentares, definiram-se responsabilidades dos novos agentes 

como, por exemplo, a obrigação das empresas concessionárias de energia elétrica em atender 

a padrões de qualidade estabelecidos pelo órgão regulador, (ANEEL).  

Anterior ao processo de reestruturação do setor elétrico, o extinto DNAEE através 

da Portaria n.º 46 de 17 de abril de 1978, definiu padrões de qualidade para a continuidade do 

fornecimento de energia e para os níveis de tensão.  

No entanto, apenas a definição de padrões e de indicadores não poderia garantir o 

pleno progresso da qualidade da prestação dos serviços de distribuição de energia elétrica. 

Havia, ainda, necessidade de uma sistematização na coleta dos indicadores, o 

comprometimento do meio empresarial no que tange a qualidade dos serviços colocados à 

disposição dos consumidores e um efetivo controle do órgão regulador, responsável por exigir 

uma melhoria contínua na qualidade desses serviços.  

Somente a partir da reestruturação do setor elétrico, passou-se a dar uma maior 

atenção à qualidade do fornecimento de energia elétrica. Conforme critérios estabelecidos nos 

contratos de concessão, o não atendimento aos padrões estipulados pelo órgão regulador 

enseja a aplicação de multas e sanções à concessionária. 

O contrato de concessão é o instrumento que disciplina os direitos e as obrigações 

da concessionária que se incumbe da prestação de um serviço público. Para Sobrinho (2004), 

dentre outras cláusulas básicas que devem fazer parte de um contrato de concessão, pode-se 

destacar a necessidade de estabelecimento de meios precisos para aferição da qualidade do 
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serviço prestado. Tais meios são os critérios, os indicadores, as fórmulas e os parâmetros que 

servirão de base para a avaliação da qualidade do serviço de energia elétrica. Ainda segundo o 

autor, os contratos de concessão de distribuição devem priorizar o atendimento abrangente do 

mercado, sem que haja qualquer distinção ou preferência entre os níveis sócio-econômicos da 

população e por áreas conforme sua densidade populacional. Devem, ainda, estimular a 

implantação de medidas de combate ao desperdício de energia e o fomento às pesquisas 

voltadas para o setor elétrico.  

Nas tarefas de fiscalizar e regular a qualidade dos serviços prestados aos 

consumidores a ANEEL pode, mediante convênios firmados com os Estados, delegar as 

atividades de fiscalização.  

Tendo em vista a necessidade de aprimorar o relacionamento entre as 

concessionárias de energia elétrica e seus clientes, foi definida, por meio da Portaria n° 466 de 

12 de novembro de 1997, uma atualização de procedimentos sobre as demandas relacionadas 

às condições gerais de fornecimento de energia elétrica, reunindo sugestões de entidades 

representativas, tanto das concessionárias, quanto da sociedade como um todo, o que 

significa, de alguma forma, a presença de novos agentes envolvidos na discussão regulatória e 

um sinal de avanço em termos de equilíbrio de forças.  

No ano de 2000, a ANEEL através da Resolução n.º 24 de 27 de janeiro de 2000 

estabeleceu as disposições referentes à continuidade da distribuição de energia elétrica, nos 

seus aspectos de duração e freqüência, a serem guardadas pelas concessionárias e 

permissionárias de serviço público de energia elétrica às unidades consumidoras. Também, 

restou definido que a continuidade da distribuição de energia elétrica deverá ser 

acompanhada, avaliada e controlada por intermédio de indicadores que expressem os valores 

atrelados a conjuntos de unidades consumidoras e às unidades consumidoras individualmente 

consideradas.  

A edição de tal resolução se deu pelo fato de que a ANEEL avaliou a necessidade 

de rever, atualizar e concretizar as disposições relativas à continuidade da distribuição de 

energia elétrica estabelecidas pela Portaria DNAEE n.º 46.  

Os indicadores de qualidade podem ser definidos como a representação do 

desempenho de determinado sistema elétrico. São úteis para medir a continuidade do 

fornecimento de energia elétrica pela concessionária e permite também a comparação com 
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valores históricos pré-estabelecidos e especificados durante as etapas apresentadas nos contratos 

de concessão, além de servirem para a realização de análises comparativas entre as 

concessionárias. 

Segundo Jannuzzi (2007), os motivos que levaram a ANEEL a rever e atualizar a 

Portaria n° 46 foram: os padrões de continuidade nela fixados eram uniformes para todas as 

concessionárias; não determinava medidas repressivas (sanções) às concessionárias pela não 

observação/ cumprimento dos padrões de qualidade; a portaria encontrava-se desatualizada, 

obsoleta frente às novas mudanças tecnológicas; não obrigatoriedade de envio de indicadores 

apurados ao órgão regulador; constituição dos conjuntos de unidades consumidoras a critério 

da concessionária; não definia procedimentos de aviso aos consumidores das interrupções 

programadas; contratos muito diferenciados quanto a indicadores, padrões e penalidades e, 

por fim, às exigências dos consumidores.  

Baltazar (2007) explica que os indicadores de continuidade consideram padrões 

individuais e coletivos e que para o estabelecimento dos padrões coletivos definiu-se o conceito 

de “conjunto” que significa a concentração de unidades consumidoras, é estabelecido pela 

concessionária e aprovado pela ANEEL.  

Dessa forma, para fiscalizar a continuidade do fornecimento de energia, a 

Resolução nº 024 da ANEEL emprega os indicadores de continuidade do fornecimento de 

energia elétrica de conjuntos de unidades consumidoras (DEC e FEC) e os indicadores de 

continuidade de fornecimento de unidades consumidoras individuais (DIC, FIC, DMIC e 

TMA). Tais indicadores estão definidos a seguir: 

 DEC - Duração Equivalente de Interrupção Por Unidade Consumidora: 

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

consumidora do conjunto considerado ocorreu descontinuidade da distribuição de energia 

elétrica.  

  FEC - Freqüência Equivalente de Interrupção Por Unidade Consumidora: 

É o número de interrupções ocorridas, em média, no período de observação, em cada unidade 

consumidora do conjunto considerado.  

Para a apuração dos indicadores DEC e FEC utilizam-se as seguintes expressões: 
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Onde: 

DEC = Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora, expressa em horas e 

centésimos de hora; 

FEC = Freqüência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora, expressa em 

número de interrupções e centésimos do número de interrupções; 

Ca (i) = Número de unidades consumidoras interrompidas em um evento i, no período de 

apuração; 

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

i = Índice de eventos ocorridos no sistema que provocam interrupções em uma ou mais 

unidades consumidoras; 

k = Número máximo de eventos no período considerado; e  

Cc = Número total de unidades consumidoras, do conjunto considerado, no final do período 

de apuração.   

Com relação à coleta e armazenamento dos dados de interrupções, os indicadores 

de continuidade são apurados por meio de procedimentos auditáveis que consideram desde o 

nível de coleta de dados das interrupções até a transformação desses dados em indicadores.  

Na resolução nº. 24, de 27/01/2000, a ANEEL define que os dados sobre as 

interrupções de longa duração e os indicadores deles provenientes deverão ser mantidos por 

um período mínimo de 3 (três) anos, para uso da própria ANEEL assim como dos 

consumidores.  
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Para cada conjunto afetado por interrupções de longa duração são fornecidas as 

seguintes informações:  

a) número de unidades consumidoras do conjunto em cada mês da apuração; e  

b) código de identificação do conjunto.  

Para toda interrupção de longa duração ocorrida em cada unidade consumidora do 

conjunto são prestadas as seguintes informações:  

a) fato gerador;  

b) data, hora e centésimo de minutos do início e restabelecimento da interrupção; e  

c) número de unidades consumidoras atingidas em cada interrupção.  

  No que diz respeito à duração das interrupções a serem consideradas, a apuração 

dos indicadores de continuidade pode se dar de duas maneiras distintas:  

a) considerando as interrupções com duração maior ou igual a 3 (três) minutos;  

b) considerando as interrupções com duração maior ou igual a 1 (um) minuto.  

Conforme ainda a Resolução nº. 24, de 27/01/2000: 

 

A partir de janeiro de 2005, para todas as concessionárias, os indicadores de 
continuidade a serem apurados e enviados a ANEEL deverão contemplar todas as 
interrupções com duração maior ou igual a 1 (um) minuto, quando deverão ser 
estabelecidos novos padrões de continuidade considerando- se os dados 
disponibilizados nas concessionárias. 

No cálculo dos indicadores, são examinadas/consideradas todas as interrupções 

que atingirem as unidades consumidoras, exceto:  

· falha nas instalações da unidade consumidora que não provoque interrupção em 

instalações de terceiros;  

· interrupção decorrente de obras de interesse exclusivo do consumidor e que afete 

somente a unidade consumidora do mesmo; 

· interrupção em situação de emergência; 

· suspensão por inadimplência do consumidor; e  
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· interrupções oriundas da transmissora em virtude de casos fortuitos ou de força 

maior. 

As informações essenciais para o cálculo dos indicadores devem ser coletadas 

mensalmente. Os indicadores, por sua vez, devem representar períodos (ciclos) trimestrais ou 

anuais. Os valores determinados são médias mensais, ponderadas pelo número de unidades 

consumidoras registrados em cada mês. 

Quanto ao aviso e ao registro das interrupções, a Resolução nº. 24 estabelece que 

as concessionárias devem avisar a todos os seus consumidores sobre as interrupções 

programadas; no caso dos consumidores de baixa tensão, a interrupção deverá ser divulgada 

por meios eficazes de comunicação de massa ou a critério da concessionária, avisando os 

consumidores por meio de documento escrito e personalizado, informando a abrangência 

geográfica, o horário de início e término da interrupção, em qualquer caso, com antecedência 

mínima de 72 (setenta e duas) horas em relação ao início da interrupção.  

 Duração de Interrupção por Unidade Consumidora (DIC) 

Expressa o intervalo de tempo que cada consumidor, individualmente 

considerado, ficou privado do fornecimento de energia elétrica, no período de observação, 

considerando-se as interrupções maiores ou iguais a 3 (três) minutos.  

 Freqüência de Interrupção por Unidade Consumidora (FIC)  

Expressa o número de interrupções que cada consumidor, individualmente 

considerado, sofreu no período de observação, considerando-se as interrupções maiores ou 

iguais a 3 (três) minutos.  

 Duração Máxima de Interrupção Contínua por Unidade Consumidora (DMIC)  

Tempo máximo de interrupção contínua, na distribuição de energia elétrica, para 

uma unidade consumidora qualquer.  

 Tempo Médio de Atendimento (TMA)  

É a média do tempo de atendimento às reclamações dos consumidores.  

Para a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e TMA utilizam-se as seguintes 

expressões: 
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Onde:  

i = índice de interrupções da unidade consumidora ou do ponto de conexão, no período de 

apuração, variando de 1 a n; 

n = número de interrupções da unidade consumidora ou do ponto de conexão considerado, no 

período de apuração; 

t(i) = tempo de duração da interrupção i da unidade consumidora ou do ponto de conexão 

considerado, no período de apuração; 

t(i)max = valor correspondente ao tempo da máxima duração da interrupção i, no período de 

apuração, verificada na unidade consumidora ou no ponto de conexão considerado, expresso 

em horas e centésimos de horas; e 

ta(i) = tempo de atendimento de cada ocorrência em minutos. 

As informações relativas às interrupções individuais serão decorrentes dos 

mesmos eventos considerados na apuração dos indicadores DEC e FEC, representando a 

individualização destas ocorrências por consumidor. Não são consideradas as interrupções 

programadas, desde que comprovadamente comunicada sua ocorrência, com 72 (setenta e 

duas) horas de antecedência, no mínimo, aos consumidores afetados. 

O período de apuração dos indicadores de continuidade de fornecimento de 

unidades consumidoras individuais também é mensal.Quando houver solicitações de apuração 
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de interrupções formuladas por consumidores, a empresa deverá manter disponíveis os 

registros dessas solicitações. Os dados são os:  

a) data da solicitação;  

b) ocorrências que determinaram a solicitação;  

c) resultado da apuração efetuada pela empresa;  

d) data da informação do apurado ao consumidor;  

e) providências tomadas para normalização do fornecimento, se for o caso;  

f) data da conclusão das providências de que trata o item anterior, se for o caso.  

Já a coleta de dados para o cálculo do indicador TMA inclui todas as ocorrências 

detectadas pela área de atendimento como reclamações dos consumidores, mesmo aquelas 

provenientes de reclamações de natureza improcedente, tais como defeito interno nas 

instalações dos consumidores, endereço da reclamação não localizado pelas equipes de 

emergência ou prédio fechado.  

Não são avaliados na apuração desse indicador os deslocamentos de equipes, 

mesmo se realizados por turmas de emergência, para o atendimento de ocorrência em redes de 

iluminação pública, deslocamentos para corte e religação de consumidores e deslocamentos 

para serviços de caráter comercial (reclamação de consumo elevado e substituição de 

medidores, por exemplo).  

O período de apuração do indicador TMA é mensal, trimestral e anual, conforme 

o calendário civil. O registro do tempo de atendimento, para cada ocorrência no sistema, 

contempla os tempos médios de espera (tempo entre o recebimento da reclamação pelo 

atendente da empresa e o repasse desta para a equipe de atendimento), tempo médio de 

deslocamento (tempo que a equipe de atendimento leva até o local da reclamação, contado a 

partir do recebimento da mesma pelo atendente) e tempo médio de execução (tempo que a 

equipe leva para executar o serviço objeto da reclamação).   

Abaixo, tem-se o fluxograma do processo de apuração e avaliação dos indicadores 

de continuidade. 
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Figura 2.2: Fluxograma do processo de apuração e avaliação dos indicadores de continuidade. 
Fonte: Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL 
 

Através da Resolução ANEEL nº 024, passou a ser obrigatório que todos os 

indicadores façam parte da fatura do consumidor de modo claro e auto-explicativo. Isto 

significa que, desde o ano de 2001, todos os consumidores devem ser informados dos valores 

de DEC e FEC apurados, das metas anuais e dos padrões e metas de DIC e FIC definidos 

naquela Resolução. No entanto, somente os consumidores que possuem unidades conectadas 

em média e alta tensão (a exemplo das indústrias, shopping centers ou hospitais) recebem 

usualmente em suas faturas as informações sobre o DIC e FIC apurados. Estes valores só 

foram incluídos na fatura das unidades consumidoras de baixa tensão (como residências e 

empreendimentos comerciais e de serviços) a partir de 2005.   

A Resolução ANEEL nº 024 exigiu, também, que todas as concessionárias do país 

disponibilizassem, até o final do ano 2000, serviço emergencial de atendimento telefônico 

gratuito, disponível 24 horas, abrangendo adequadamente sua área de concessão. Tal medida 

melhorou e facilitou aos consumidores de energia elétrica os procedimentos de reclamação 

quanto a problemas nos serviços prestados pelas concessionárias. Contudo, a Resolução não 

definiu os requisitos mínimos ou critérios para que o serviço seja julgado adequado e 

eficiente, ou seja, quantidade de atendentes por turno, tempo máximo de espera, cordialidade 

e presteza dos atendentes.   

Além da criação das metas de continuidade, foram previstas penalidades por 

violações aos padrões de qualidade; estabeleceu-se um maior rigor no processo de coleta e 

armazenamento desses indicadores, exigindo-se que sua apuração seja feita por meio de 

procedimentos auditáveis.   
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Segundo a ANEEL, em casos de violação de padrão do indicador de continuidade 

individual (DIC, FIC e DMIC) em relação ao período de apuração (mensal, trimestral ou 

anual), a distribuidora deverá contabilizar a compensação ao consumidor e realizar o crédito 

do valor na fatura de energia elétrica no mês subseqüente à apuração. 

A partir de dezembro de 2009, com relação à violação dos padrões DEC e FEC 

em um determinado período de apuração, a distribuidora será apenada com a emissão de 

Termo de Notificação e conseqüente recebimento de Auto de Infração, caso as explicações 

apresentadas para a violação sejam consideradas insatisfatórias ou insuficientes pelo órgão 

regulador, conforme métodos de aplicação de penalidades estabelecidos em resolução 

específica da ANEEL. De acordo com as condições de operação de cada distribuidora, são 

aplicadas multas pela agência reguladora àquelas concessionárias que não atingem as metas 

de qualidade estabelecidas anualmente. A alíquota utilizada para a aplicação dessas multas é 

definida com base no percentual de faturamento da empresa. 

Em consonância com as diretrizes estabelecidas na Resolução Normativa nº. 63, 

de 12 de maio de 2004, que aprova metodologias para regular a imposição de penalidades aos 

concessionários, permissionários, autorizados e demais agentes ligados às instalações e 

serviços de energia elétrica, a Resolução nº 24 apresenta maiores detalhes acerca da aplicação 

dessas penalidades. 

Conforme Sobrinho (2004), outro avanço consolidado através da Resolução n° 24 

foi a responsabilidade conferida ao ONS para propor padrões de desempenho quanto aos 

indicadores de continuidade, nos pontos de conexão entre os sistemas das empresas de 

transmissão e de distribuição, a fim de facilitar a identificação e a caracterização das causas e 

das responsabilidades pelas interrupções no fornecimento de energia elétrica aos 

consumidores finais.  

Por meio da Resolução n° 456 da ANEEL, de 29 de novembro de 2000, foram 

atualizadas as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, que incluiu sugestões de 

realização de audiências públicas com participação dos consumidores, de órgãos e entidades 

de defesa do consumidor, de associações representativas dos diversos segmentos do setor 

elétrico, da comunidade científica e de sindicatos de empregados das empresas distribuidoras. 

A Resolução em tela revogou a Portaria n° 466, de 12 de novembro de 1997, sinalizando que 

os avanços no campo regulatório, além da busca pelo aperfeiçoamento da qualidade dos 

serviços (sob o enfoque técnico-econômico), indicavam a necessidade do bom relacionamento 

entre os agentes responsáveis pela prestação desses serviços e os consumidores. 
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De modo análogo ao realizado com as disposições relativas às condições gerais de 

fornecimento de energia, a ANEEL também revisou e atualizou, por meio da Resolução n° 

75, de 13 de fevereiro de 2003, alguns dispositivos concernentes à continuidade da 

distribuição de energia elétrica, expressos na Resolução n° 24. Tal atualização visou, 

sobretudo, o melhoramento do relacionamento entre as concessionárias de energia elétrica e 

os consumidores.  

Em 17 de setembro de 2002, a ANEEL publicou a Resolução nº 520, que estabelece 

os procedimentos de registro e apuração dos indicadores relativos às ocorrências emergenciais. A 

Resolução 520 impõe que os critérios de registro e apuração dos indicadores relacionados ao 

atendimento às ocorrências emergenciais devem ser padronizados para todas as concessionárias e 

supervisionados, avaliados e monitorados por meio de indicadores que expressem os valores 

vinculados a conjuntos de unidades consumidoras. Assim, aquela resolução define os 

procedimentos de registro e apuração dos indicadores referentes aos tempos implicados no 

atendimento às ocorrências emergenciais, a serem cumpridos e observados pelas concessionárias 

e permissionários de serviços públicos de distribuição de energia elétrica. Por ocorrência 

emergencial entende-se todo evento que prejudica ou compromete a segurança do consumidor ou 

de terceiros, ou ainda, a qualidade do serviço prestado, e que exige que a concessionária 

desloque equipes de atendimento de emergência.  

Conforme Baltazar (2007) esses indicadores avaliam basicamente o tempo gasto 

pela equipe de emergência para atender uma ocorrência emergencial. A cada passo deste 

processo é contado um intervalo de tempo, expresso em minutos. 

 Algumas definições são essenciais quando se trata do atendimento emergencial, a 

saber: 

Unidade Consumidora: conjunto de instalações e equipamentos elétricos marcado pelo 

recebimento de energia elétrica em um só ponto de entrega, com medição individualizada e 

equivalente a um único consumidor; 

Período de Apuração: compreende o intervalo de tempo estabelecido para registro e apuração 

das ocorrências emergenciais de um dado conjunto de unidades consumidoras; 

Tempo de Preparação - TP: intervalo de tempo para o atendimento da ocorrência emergencial, 

expresso em minutos, compreendendo o instante do conhecimento da ocorrência até o instante de 

autorização para o deslocamento da equipe de emergência; 
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Tempo de Deslocamento – TD: intervalo de tempo, expresso em minutos, compreendendo o 

instante da autorização para o deslocamento da equipe de atendimento de emergência até o 

instante da chegada ao local da ocorrência; 

Tempo de Mobilização – TM: intervalo de tempo, expresso em minutos, compreendendo o 

instante do conhecimento da ocorrência, o deslocamento e o instante de chegada da equipe de 

atendimento de emergência ao local da ocorrência, correspondendo ao somatório dos tempos TP 

e TD; 

Tempo Médio de Preparação – TMP: significa o valor médio correspondente aos tempos de 

preparação (TP) das equipes de emergência, para o atendimento das ocorrências verificadas em 

um determinado conjunto de unidades consumidoras, no período de apuração considerado. 

Tempo Médio de Deslocamento – TMD: representa o valor médio correspondente aos tempos 

de deslocamento (TD) das equipes de emergência, para o atendimento das ocorrências 

verificadas em um determinado conjunto de unidades consumidoras no período de apuração 

considerado; 

 Tempo Médio de Mobilização – TMM: representa o valor médio correspondente aos tempos 

de mobilização (TM) das equipes de emergência, para o atendimento às ocorrências 

emergenciais verificadas em um determinado conjunto de unidades consumidoras, no período de 

apuração considerado.  

Número de Ocorrências Emergenciais com Interrupção de Energia – (NIE): corresponde 

ao número de ocorrências emergenciais com registro de interrupção de energia elétrica, 

observado no período de apuração considerado, em um determinado conjunto de unidades 

consumidoras, até o instante de chegada da equipe de atendimento de emergência ao local da 

ocorrência. 

Percentual do Número de Ocorrências Emergenciais com Interrupção de Energia – 

PNIE: representa o quociente do número de ocorrências emergenciais registradas com 

interrupção de energia elétrica, pelo número total de ocorrências verificadas no conjunto de 

unidades consumidoras no período de apuração considerado.  

Para o cálculo dos indicadores relativos às ocorrências emergenciais devem ser 

levadas em consideração todas as ocorrências de caráter emergencial, inclusive aquelas de caráter 

improcedente, tais como: defeito interno nas instalações do consumidor ou endereço da 
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reclamação não localizado pela equipe de atendimento. A Resolução nº 520 declara, ainda, que os 

dados acerca das ocorrências emergenciais devem ser apurados por meio de procedimentos 

auditáveis, contemplando desde o nível de coleta das ocorrências até a transformação dos mesmos 

em indicadores. 

Ainda segundo de Moura (2002), constituem-se fontes de alimentação desses 

indicadores as interrupções ocorridas nas redes de distribuição de energia elétrica, o número 

de consumidores atingidos, a duração de cada interrupção e a quantidade de interrupções 

ocorridas nos conjuntos de consumidores. 

Atualmente, por meio de órgãos de proteção e defesa do consumidor e do próprio 

órgão regulador do setor elétrico, encontram-se disponíveis aos consumidores brasileiros 

instrumentos legais que permitem a garantia de qualidade, assim como ampla postura de 

defesa em benefício da expectativa da qualidade contratada e não atendida com relação à 

prestação dos serviços de distribuição de energia elétrica.  

Como canais de relacionamento, hoje em dia colocados à disposição de clientes 

pelas empresas distribuidoras, podem-se mencionar o call-center, agências de atendimento, 

agências eletrônicas e a internet. Os conselhos de consumidores de energia elétrica, as 

ouvidorias do órgão regulador e das próprias concessionárias e as unidades de organizações 

de proteção ao consumidor são outros meios de comunicação que possibilitam aos clientes 

exteriorizar suas reclamações, dúvidas, opiniões e suas expectativas acerca dos serviços 

prestados.  

Além desses canais de relacionamento, ocorrem, ainda, avaliações rotineiras de 

satisfação (por parte dos clientes), através de pesquisas de opinião realizadas pela ANEEL, 

com a finalidade de conhecer a opinião dos consumidores em relação à qualidade da prestação 

dos serviços públicos de energia elétrica e avaliar o desempenho das concessionárias face às 

expectativas e valores de seus clientes.   

Diante do exposto, pode-se perceber que a criação de novos indicadores para 

aferição da continuidade dos serviços públicos de energia elétrica, a definição de padrões e 

metas a serem observados pelas concessionárias, a aplicação de penalidades no caso de 

violação desses padrões, além de várias outras obrigações, representaram uma evolução 

considerável para a avaliação da qualidade da energia elétrica e, conseqüentemente, do 

desempenho das empresas distribuidoras. 
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Para Darós (1997), o estabelecimento de indicadores de mensuração da qualidade 

é essencial para viabilizar a própria noção da qualidade, permitindo o seu gerenciamento e 

acompanhamento de forma real, sistematizada e científica.  

É importante destacar que o efeito das interrupções aos consumidores de energia 

elétrica deve ser avaliado sob dois aspectos fundamentais, quais sejam: o ponto de vista do 

consumidor e o do sistema. Sob o primeiro enfoque, a preocupação da concessionária deve 

dirigir-se ao consumidor, não importando sua parcela de contribuição para o faturamento ou 

resultado final da empresa. Dentro desse contexto, os consumidores devem ser tratados de 

forma idêntica pela concessionária, isto é, sem distinções ou preferências; e sob o segundo 

aspecto, a preocupação da concessionária deve concentrar-se na avaliação dos impactos 

econômicos, financeiros e sociais de uma interrupção, tanto para o seu próprio faturamento 

quanto para seus consumidores.  

Desse modo, pode-se observar que ambos os aspectos devem ser considerados no 

momento de se avaliar informações para o processo decisório e para a manutenção do 

equilíbrio sócio-econômico na prestação do serviço aos consumidores. Em geral, a percepção 

em relação à qualidade tende a ser mais precisa quando se refere a produtos ou mercadorias; 

entretanto, quando se trata da prestação de serviços, destacando o de atendimento de 

emergência aos consumidores de energia elétrica, essa percepção envolve, na maioria das 

vezes, valores intangíveis decorrentes de subjetivismo e idiossincrasias. 

Finalmente, a definição e acompanhamento de indicadores de continuidade 

precisos, associados aos processos e atividades de suporte que compõem o serviço (em todas 

as suas etapas intermediárias, paralelas, simultâneas ou complementares) faz-se de suma 

importância para a prestação de serviços com qualidade. A qualidade do atendimento 

emergencial deve ter em conta, especialmente, a perspectiva e satisfação do cliente, que 

também é parte integrante do sistema de prestação do serviço.  

 

2.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No final da década de 80, as crises que assolavam o setor elétrico brasileiro, 

sobretudo em decorrência da insuficiência de recursos indispensáveis para atender à expansão 

da oferta de energia, agravaram-se e puseram em evidência a necessidade de se reestruturar o 
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sistema elétrico nacional, exposto ao risco iminente de déficit de energia como também à má 

qualidade dos serviços prestados.   

A reestruturação do setor elétrico brasileiro e seus marcos regulatórios decorrentes 

favoreceram o surgimento de um ambiente mais propício ao exercício das práticas de 

qualidade em favor da melhoria na prestação dos serviços de distribuição de energia elétrica. 

No passado, a adoção de tais práticas era pouco observada devido à baixa eficiência das 

instituições setoriais, em termos de fiscalização, e pela carência de ferramentas mais 

específicas de proteção e defesa do consumidor.  

Nesse sentido, em conseqüência da definição de instrumentos regulatórios 

motivados pela reestruturação setorial, além da atuação fiscalizadora da ANEEL e das 

agências estaduais conveniadas, pode-se observar (a partir dos anos 90), na postura dos 

agentes envolvidos no processo de distribuição de energia, um comprometimento maior 

quanto à busca de soluções para as questões relacionadas à qualidade dos serviços prestados 

aos consumidores. 

Embora os atuais indicadores de continuidade individuais e coletivos sejam 

considerados peças fundamentais para a apuração do desempenho das concessionárias de 

energia, é possível perceber que eles não refletem totalmente às necessidades dos 

consumidores, pois se caracterizam como indicadores de natureza gerencial, voltados mais 

para o aspecto de orientação do planejamento e tomada de decisões internas da própria 

concessionária.  

O fornecimento de energia elétrica, por se tratar de serviço público essencial e 

determinante do desenvolvimento econômico nacional, requer a presença de um órgão 

regulador forte, atuante e tão imune quanto possível a pressões políticas e corporativas.   

Considerando que a energia elétrica é um insumo básico para os processos de 

produção e o bem-estar da sociedade como um todo, cada vez mais se torna patente a 

necessidade de se medir o custo sócio-econômico relacionado a baixos níveis de qualidade na 

prestação de serviços desse produto. 

Vale salientar que, a despeito de algumas inconsistências e impedâncias quanto 

aos esforços da ANEEL no sentido de melhorar a qualidade do fornecimento de energia 

elétrica pelas concessionárias a seus consumidores, há de se observar que é mandatório a 

realização de estudos sobre qualidade de energia elétrica pela agência, em parceria com 
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centros de pesquisas e universidades, a fim de aprimorar o sistema elétrico do país e, assim, 

atender às necessidades e expectativas do consumidor. 

Entretanto, embora o estudo das variáveis relacionadas à qualidade dos serviços 

de energia elétrica tenha importância reconhecida para o desenvolvimento econômico das 

nações, principalmente em virtude de seus efeitos sobre os diversos elos das cadeias 

produtivas e de suas populações, é possível perceber que ainda são insuficientes as pesquisas 

acerca da viabilidade econômica dos serviços prestados ao consumidor, e em especial, do 

atendimento emergencial. 

 Desse modo, pode-se entender a importância de se proceder a uma análise de 

desempenho dos serviços de energia elétrica prestados ao consumidor, particularmente, o de 

atendimento emergencial.   

Por fim, pode-se concluir que a busca gradativa por eficiência energética 

representa um caminho seguro para que as distribuidoras de energia elétrica brasileiras 

consigam padronizar e sistematizar seus processos, convergindo, dessa maneira, para a 

melhoria da qualidade na prestação dos serviços de distribuição de energia elétrica. Além 

disso, a inclusão do alcance de eficiência energética entre os objetivos de gestão das empresas 

concessionárias certamente contribuirá para uma adequação mais rápida dessas organizações 

quanto aos preceitos regulatórios do setor e para unificação dos padrões de qualidade 

relacionados à prestação dos serviços de energia elétrica no Brasil. Para tanto, seria necessário 

também que as concessionárias promovessem a ampliação e modernização de suas redes, com 

vistas ao atendimento de um mercado consumidor crescente e exigente, em termos de níveis 

de qualidade de produtos e serviços.  

 

 

 

 



3. SERVIÇO DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL NO ESTADO DO 

CEARÁ 

 

 

3.1  CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Esta seção tem como objetivo descrever o funcionamento do atual sistema de 

atendimento emergencial (SAE) no Estado do Ceará, apresentando seu diagnóstico,bem como 

apresentar as características de um sistema formatado para otimizar aquele processo em 

tempo real (Sistema SAEDE). Ao longo da seção são apresentados ainda, características das 

variáveis que compõem o SAE da COELCE, entre elas, o call center, o CCBT e as equipes de 

campo e os principais gargalos identificados no SAE em foco. Para a realização desta seção, 

usou-se como fonte de pesquisa os relatórios produzidos pelo GLEN por ocasião do 

desenvolvimento do sistema SAEDE e de informações obtidas junto à própria concessionária 

de energia. 

No Estado do Ceará, a concessionária responsável pela distribuição de energia 

elétrica é a COELCE. A Companhia Energética do Ceará (COELCE) é uma sociedade 

anônima aberta, que tem sua sede localizada na capital, Fortaleza, com oito unidades 

principais, entre centros de serviços e de manutenção, e 201 lojas de atendimento em todo o 

Estado. De acordo com dados de 2009, ao todo, são 2,9 milhões de clientes, espalhados nos 

184 municípios cearenses, com um consumo médio de 300 KWh. No mesmo ano, foram 

vendidas 7.939 gigawatts hora (GWh). A empresa possui atualmente 101.394 km de linhas de 

distribuição construídas. Para a realização de suas atividades, a empresa conta com 1.300 

empregados próprios e 6.840 terceirizados. Em 2009, o lucro líquido da empresa foi de R$ 

334,45 milhões. Atualmente, a concessionária responde por 11,75% do mercado regional e 

1,90% do mercado nacional. A atuação da COELCE é regulada e fiscalizada em conjunto pela 

Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará (ARCE) e pela 

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). 

Embora ultimamente tenham sido realizados investimentos significativos pelas 

concessionárias de distribuição de energia elétrica, com o objetivo de melhorar a qualidade do 

fornecimento dessa energia, percebe-se, ainda, que boa parte delas não tem investido em 

sistemas automatizados que possibilitem gerenciar, de forma otimizada, os serviços de 
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atendimento emergencial ao consumidor, o que compromete consideravelmente a eficiência 

do processo de distribuição e a qualidade percebida, por parte dos consumidores, dos serviços 

de fornecimento de energia. 

No caso da COELCE, houve um investimento em pesquisa e desenvolvimento 

que resultou na construção de do Sistema SAEDE, o qual visa à otimização da operação do 

SAE e está descrito no item 3.4. 

 

3.2  CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA 

COELCE  

 

3.2.1 O processo atual de atendimento emergencial no Estado do Ceará 

 

O sistema de atendimento emergencial prestado pela Coelce aos seus clientes é 

composto pelos seguintes atores: 

 

· Central de Atendimento ao Cliente – Call Center;  

· Central de Controle das Operações de Atendimento ao Cliente;  

· Equipes técnicas de campo de atendimento às emergências.  

 

O processo de atendimento emergencial tem início quando as solicitações de 

atendimento dos clientes são registradas no serviço de Call Center. Caso a incidência esteja 

localizada em Fortaleza ou Região Metropolitana, ela é transmitida para dois canais paralelos: 

a Central de Operações em Média e Baixa Tensão (CCBT), que gerencia e monitora os 

atendimentos às incidências, e as equipes de campo que efetuam os reparos solicitados. 

Durante o atendimento a uma incidência, tem-se um processo de comunicação constante entre 

a CCBT e as equipes de campo, para que os operadores da CCBT tenham informações 

necessárias para tomar decisões, tendo em vista o conjunto de ocorrências registradas. O 

operador da CCBT pode inclusive transferir uma incidência, inicialmente atribuída a certa 

equipe, para outra equipe, que no momento, apresente-se em condições mais favoráveis para 

atender a solicitação. Quando há necessidade de viaturas para reparos em alta tensão, este 

setor solicita ao setor de baixa tensão para que libere uma equipe para atender a ocorrência. 

Quando novas informações chegam ao CCBT, estas são repassadas para o banco 

de dados Call Center para que este possa dar informações atualizadas ao cliente, caso ele 
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entre em contato mais uma vez ou outra pessoa deseje obter informações à respeito da mesma 

incidência. Vale destacar que não há um fluxo de informações bi-direcional entre as equipes 

de campo e o Call Center, pois as informações são enviadas somente deste à equipe de 

campo. Em caso de dúvidas, os técnicos de campo devem se dirigir à CCBT. 

No caso da incidência estar localizada no interior do Estado, o usuário entra em 

contato com a Coelce via Call Center ou postos de atendimento, e as solicitações são 

destinadas aos centros regionais de controle. Nesse caso, não há cálculo de previsão de 

atendimento. Estipula-se apenas um tempo fixo de 03 horas. Os centros de controle regionais, 

por sua vez, distribuem as incidências ao conjunto de equipes disponíveis. Não há 

transferência automática de informações do Call Center para a equipe de campo. 

 

 
 

Figura 3.1 - Fluxo de Informações do Atendimento Emergencial da COELCE.  
Fonte: Relatório I do Saede/2007. 

 
 

Adiante, serão apresentadas algumas características principais pertinentes a cada 

setor componente do Sistema de Atendimento Emergencial da Coelce. 

 

3.2.2 Call center 

 

A Central de Relacionamento ao Cliente da COELCE – Call Center localiza-se 

em Fortaleza e é responsável por atender as solicitações de clientes em todo Estado do Ceará. 

Basicamente, as solicitações dizem respeito a atendimento emergencial e comercial (ligação, 

religação, consulta de débitos, parcelamento de contas, por exemplo). Em média, são 



59 
 

recebidas, em períodos sem chuva, cerca de 11.000 ligações diárias, sendo que 45% dessas 

ligações (aproximadamente 4.950) são emergenciais; as demais são de caráter comercial. 

Como mencionado anteriormente, o atendente do Call Center informa ao cliente 

um tempo previsto de chegada da viatura no local da incidência. No caso dos centros 

regionais de operação, localizados no interior do Estado, a previsão de atendimento informada 

ao cliente é um valor fixo, de 03 horas; no entanto, há uma meta de se fornecer uma previsão 

de 2 horas. No caso do município de Fortaleza e Região Metropolitana, a previsão é calculada 

em tempo real. 

As incidências ingressadas pela central de relacionamento são diretamente 

enviadas para as equipes de campo via palm. Quando o consumidor solicita o atendimento 

através da central de relacionamento, o sistema direciona que equipe realizará o serviço 

chegando a sua unidade de consumo no menor tempo possível, de acordo com a 

disponibilidade das turmas. Neste contato, a central de relacionamento acorda com o 

consumidor um horário de chegada da equipe, constando esta informação nos dados da 

incidência enviada via palm.  

 

3.2.3 Centro de controle de operações 

 

O processo de atendimento de incidências em todo o Estado do Ceará é efetuado 

pelos seguintes centros de controle: Metropolitano, com sede em Fortaleza; Atlântico, com 

sede em Itapipoca; Norte, com sede em Sobral; Centro-Norte, com sede em Canindé, Centro-

Sul, com sede em Iguatu; Leste, com sede em Limoeiro do Norte; e Cariri, com Sede em 

Juazeiro do Norte. Os municípios acolhidos por cada centro de controle e a localização das 

sedes estão apresentados na figura a seguir. 
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Figura 3.2: Divisão do Estado Cearense por Centros de Controle 
Fonte: Relatório I do SAEDE. 
  

    

Observando-se a figura acima, pode-se perceber que a Região Metropolitana de 

Fortaleza considerada pela Coelce não equivale à RMF oficialmente definida. A RMF 

considerada pela Coelce envolve uma maior quantidade de municípios, logo, quando se falar 

de RMF, estará sendo considerada aquela definida pela Coelce. 

 

3.2.4 Centro de controle de Fortaleza e Região Metropolitana 

 

O Centro de Controle da RMF é responsável por atender a maior parte das 

solicitações por atendimento emergencial. Está localizado em Fortaleza e é nomeado de 

Central de Controle de Operações em Baixa Tensão - CCBT. Apresenta duas divisões:  

 

· Divisão da Região Metropolitana de Fortaleza (DMF), que supre as solicitações 

dos municípios da RMF, excluindo-se Fortaleza; 

· Divisão de Fortaleza (DF), que atende exclusivamente ao município de 

Fortaleza. 
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A Divisão de Fortaleza, por sua vez, é subdividida em quatro sub-regiões, a saber: 

DF001, DF002, DF003 e DF004, cada uma delas dividida em sub-regiões, reunindo um 

conjunto de bairros de Fortaleza. 

A Central de Operações em Baixa Tensão, em Fortaleza, é o órgão responsável 

por supervisionar e comandar as atividades de atendimento emergencial dos clientes da 

Coelce. É neste órgão onde são tomadas e deliberadas todas as decisões acerca do 

atendimento emergencial, tais como, escolha e alocação de equipes, roteamento e priorização 

dos atendimentos, dentre outras ações. 

A tarefa principal da Central de Controle de Baixa Tensão (CCBT) é a de 

gerenciar as operações de atendimento às solicitações dos clientes registradas no Call Center. 

Embora a CCBT esteja relacionada com a baixa tensão, nela também ocorre a gestão das 

operações de média tensão. No caso do atendimento emergencial em instalações de alta 

tensão, o setor responsável solicita ao CCBT alguma viatura para o atendimento da 

ocorrência.  

A figura responsável pelo gerenciamento de todo o conjunto de incidências 

registradas constantemente na Central de Relacionamento é o operador da CCBT, o qual 

exerce as seguintes funções: 

 

· Liberar e fechar turnos das equipes de atendimento;  

· Incluir, alterar, excluir e transferir as incidências durante todo o período de atendimento 

dessas;  

· Estabelecer e/ ou alterar a alocação das equipes para o atendimento das incidências; 

· Acompanhar as incidências ocorridas em sua área de atuação; 

· Supervisionar e controlar o trabalho das equipes de campo no atendimento às 

emergências, através da transmissão e recebimento de informação, via Palm Top ou 

rádio. 

· Redefinir despachos das incidências; 

· Gerenciar as equipes de campo; e 

· Enviar equipes de campo para atendimentos não emergenciais, em caso de ociosidade 

de equipes.  
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O gerenciamento dos operadores da CCBT, por sua vez, é realizado pelo 

supervisor, que exerce a função de alocação dos operadores, por região e/ou bairro, fixando os 

turnos de cada um e controlando continuamente todo o processo de atendimento das 

incidências.  

Os tipos de ocorrências gerenciados são tratados dentro de uma ordem de 

prioridade. Desse modo, ocorrências com prioridade mais alta têm preferência em relação às 

ocorrências de menor prioridade, de modo imediato. Contudo, o operador tem a alternativa de 

não obedecer a esta regra, caso haja uma justificativa. Logo, o processo de atendimento 

emergencial é dinâmico, estando sujeito a modificações a qualquer momento, dependendo das 

variáveis de decisão e do julgamento do operador.  

Os despachos do atendimento às incidências são feitos de modo que, sempre, as 

incidências de maior prioridade estejam no começo da fila de atendimento. No entanto, para 

que incidências de baixa prioridade não permaneçam esperando muito tempo por 

atendimento, devido à chegada de incidências de maior prioridade, a prioridade das 

incidências é atualizada constantemente de três formas. São elas:  

 

· Reclamação: quando realizada a primeira ligação de um cliente, após o vencimento do 

prazo estabelecido, aumenta-se a prioridade em um nível. Esse procedimento é 

realizado cada vez que a promessa não é cumprida. Desse modo, uma incidência de 

prioridade cinco pode alcançar o nível de prioridade um; 

· Associação de incidências: quando um conjunto de incidências, registradas no sistema, 

são associadas pelo operador, a prioridade da nova incidência será um nível maior do 

que a maior prioridade dentro do grupo; 

· Tempo de espera: após duas horas em espera, a incidência tem sua prioridade elevada 

em um nível.  

 

3.2.5 Centros regionais de operações  
 

 

Além das operações de atendimento emergencial, são também encargos dos 

centros regionais de operação (CCR’s):  

 

· Redes de Alta Tensão não automatizadas;  
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· Subestações não automatizadas;  

· Redes de Alta Tensão não automatizadas, por delegação da CCAT; 

· Subestações de Alta Tensão automatizadas, por delegação da CCAT; 

· Redes de Média Tensão automatizadas e não automatizadas; e  

· Redes de Baixa Tensão.  

 
Com relação ao atendimento emergencial, as características dos centros regionais 

são semelhantes às da Central de Controle da Região Metropolitana, excetuando-se os 

aspectos a seguir: 

 

·  As reclamações chegam ao sistema na forma de avisos, tendo o operador a tarefa de 

criar as incidências a partir desses avisos, ao contrário do que ocorre na CCBT de 

Fortaleza e Região Metropolitana, na qual os avisos são convertidos em incidências 

automaticamente no sistema, através da aplicação do algoritmo de previsão. 

· A comunicação da equipes de campo é efetuada através do uso de rádio, celular e 

telefone público; 

· A localização das incidências em áreas rurais é realizada com base na prática e 

conhecimento dos controladores e equipes de campo. 

· As falhas de comunicação no sistema que operacionaliza os despachos são mais 

comuns; assim, nesses casos, os operadores registram as informações manualmente, 

inclusive aquelas que são transmitidas pela equipe de campo por meio de  radio, e 

posteriormente as introduzem no sistema; 

· As incidências não cumpridas dentro do espaço de tempo de três horas passam a ser 

consideradas como alta prioridade, não importando o tipo de incidência, com ressalva 

para os casos de ocorrências de perigo de vida.  

 

3.2.6 Equipes de campo  
 

  

As equipes de campo são empresas contratadas pela COELCE por meio de 

certame licitatório e são tratadas, por esta, como parceiros. Além das equipes terceirizadas, a 

COELCE conta também com equipes próprias que participam do processo de atendimento 

emergencial em casos de contingência. Os contratos desses serviços terceirizados são pagos 

por hora de trabalho em campo.  
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As equipes de campo de atendimento emergencial são constituídas de duas 

pessoas: um técnico, que executa as atividades em campo, e o motorista, que também presta 

assistência nas atividades de reparo. Os modelos mais comuns de viaturas são: carro pequeno, 

camionetas, caminhão com escada, caminhões com cesta aérea, motos e guindautos. 

Além do atendimento emergencial, as equipes de campo também efetuam outros 

serviços, quando encontram-se ociosas. As demais atividades realizadas compreendem poda 

de galhos de árvores e resolução de demandas relacionadas à iluminação pública, entre outras 

atividades complementares. 

A seguir serão apresentadas algumas particularidades das equipes de campo. 

 
a) Fortaleza e Região Metropolitana  
 

As empresas contratadas para realizar os serviços de Fortaleza e Região 

Metropolitana são a Lúmen Engenharia e Aristel Construtora Ltda.  

Os aparelhos de comunicação utilizados pelas equipes de campo são palm top e 

rádio. O palm top recebe e transmite em tempo real informações vinculadas ao atendimento às 

incidências. O rádio, por sua vez, é um equipamento de comunicação importante, 

considerando que as equipes de campo se comunicam continuamente com os operadores da 

central de controle, para esclarecimentos relacionados às ocorrências. Além disso, o rádio 

também é utilizado para receber informações em caso de lapsos ou falhas de transmissão de 

dados do palm top.  

Nas operações de atendimento, os técnicos de campo também têm a tarefa de 

informar situações em que duas ou mais incidências são vinculadas a uma única causa. Desse 

modo, os avisos referentes a uma mesma incidência, são repassados à CCBT em conjunto. 

As equipes de campo destinam-se à operação em média e baixa tensão. Contudo, 

viaturas de MT/BT são designadas para atender incidências em Alta Tensão porque este setor 

não possui equipe própria de atendimento emergencial. Técnicos da COELCE explicam a 

ausência de equipes próprias em alta tensão pelo fato do nível de serviço na manutenção 

preventiva ser muito elevado, o que diminui, substancialmente, a necessidade de atendimento 

de emergência. Situação que não ocorre nos sistemas de média e baixa tensão. 
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b) Centros Regionais 

 

A diferença básica entre as equipes de campo da CCBT de Fortaleza e Região 

Metropolitana e as equipes dos centros regionais observa-se no sistema de comunicação. O 

procedimento de comunicação entre os CCR’s e os técnicos de campo é realizado através de 

rádios e celulares, entretanto, a existência de áreas de sombra, inviabiliza o uso das mesmas 

técnicas empregadas na região metropolitana. Dessa forma, as informações acerca da 

evolução de atendimento das incidências não são realizadas. Somente são gravados 

manualmente os horários de entrada do aviso, mobilização de equipe e finalização da solução 

da incidência. 

O serviço é realizado também por empresas terceirizadas, diferentes daquelas que 

fazem os serviços em Fortaleza e Região Metropolitana. 

A seguir, serão apresentadas, em linhas gerais, as principais ferramentas 

computacionais utilizadas pela COELCE no gerenciamento do atendimento emergencial.  

 

3.2.7 Recursos computacionais existentes 

 

a)  No call center 

 

O sistema principal utilizado no Call Center chama-se SYNERGIA. Trata-se de 

um sistema composto basicamente por dois outros sub-sistemas: O GAC (Gestão de 

Atendimento Comercial) e o ATC (Atenção Telefônica ao Cliente).  

O GAC colabora na gestão dos atendimentos de natureza comercial ao cliente, 

como por exemplo: solicitação de ligação e religação, informações sobre pagamento, 

solicitação de parcelamento, dentre outros. 

O ATC é empregado no atendimento ao cliente em ações emergenciais, de 

interrupção do fornecimento de energia elétrica, possibilitando o registro da incidência e sua 

relação com o cliente. Tendo como base informações de endereço ou código do cliente, o 

ATC exibe na tela todas as informações do cliente registradas no banco de dados. É 

apresentado também o tipo de incidência, a partir da descrição do cliente, além de outros 

dados importantes que contribuem para o atendimento. O ATC interage com o algoritmo que 

estima o tempo de previsão do atendimento à incidência, que é executado após o término do 
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registro da incidência. Essas informações são remetidas automaticamente para o Sistema SDA 

da CCBT, que possui módulos que permitem a realização de atividades gerenciais de 

atendimento às incidências.  

 

b) No CCBT de Fortaleza e Região Metropolitana  
 

Para o atendimento emergencial, a CCBT lança mão de basicamente dois sistemas 

computacionais de gerência do atendimento das incidências: o SDA (Sistema de Distribuição 

das Américas) e o AVL. 

I. SDA  
 

O SDA é uma ferramenta computacional que contém módulos destinados à 

aplicação em várias atividades de gestão do sistema elétrico em todos os níveis de tensão. No 

que tange ao atendimento emergencial, os módulos do SDA geralmente utilizados pelos 

operadores são: Sistema de Gestão de Incidências (SGI) e o Sistema de Ajuda à Condução em 

Baixa Tensão (SAC-BT). Ambos são interligados e aplicados na gestão dos atendimentos aos 

clientes. 

 
II. AVL  

 

O AVL (Automatic Vehicle Location) ou localização de veículos automática é um 

programa de rastreamento de veículos que funciona mediante a recepção de sinais 

provenientes do conjunto de satélites do Sistema de Posicionamento Global - GPS e do envio 

destes sinais através de rádio ou telefones celulares a uma central onde os sinais são 

decifrados e a posição do veículo é indicada em mapas digitais. Entre as vantagens oferecidas 

pelo AVL, pode-se citar:  

 

· A localização (em pouquíssimo tempo) de cada veículo da frota, permitindo, assim, 

um melhor planejamento e avaliação do tempo de deslocamento;  

· Em casos de roubo, a possibilidade de se encontrar com rapidez o veículo roubado, 

elevando-se, portanto, a probabilidade de recuperá-lo intacto, bem como sua carga; 

· A economicidade, pois o sistema além de evitar percursos desnecessários e facilitar a 

procura de rotas alternativas e mais vantajosas economicamente, ele ainda pode 

gerenciar outros dados do veículo, tais como velocidade, consumo de combustível e 

temperatura;  
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· O sistema, por utilizar tecnologia de ponta tanto na parte de software como na parte de 

hardware, confere a ele próprio maior eficiência e confiabilidade.  

 

O AVL utilizado pela COELCE trata-se de um sistema associado a uma 

plataforma de banco de dados utilizada pelos demais sistemas computacionais. Dentre as 

funcionalidades do sistema apontadas pela Synapsis, empresa que gerencia o sistema, estão:  

 
· Localização em tempo real da posição dos veículos;  

· Visualização da rota percorrida por um veículo em certo período;  

· Identificação das paradas no mapa;  

· Visualização da posição de um veículo em alguma data e hora do passado; 

· Ordenação de veículos por empresa, processo, área de atuação, ou placa;  

· Exame da área de atuação de cada veículo;  

· Relatório minudenciado dos dados de um veículo;  

· Interação com a cartografia; 

· Relatórios gerenciais;  

· Identificação de veículos fora da área de atuação;  

· Identificação de veículos parados;  

· Quilômetros andados por um período; e 

· Excessos de velocidade. 

 

Vale ressaltar que o AVL não é um sistema de informações geográficas, e, com a 

atual configuração, não possibilita análises gráficas ou matemáticas de roteamento das 

viaturas, o que poderia diminuir o tempo de atendimento. 

 

c)  Equipes de campo 

  

Em cada viatura das empresas contratadas pela COELCE, há um dispositivo que 

se interliga com o sistema AVL, normalmente operado nos centros de controle. O palm top é 

outro dispositivo computacional utilizado pelas equipes de campo, menos por aquelas dos 

centros regionais.  
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Os palm tops dispõem de um sistema de gestão móvel de incidências (GMI), que 

interage com o sistema de informações da COELCE e permitem o recebimento, envio e 

armazenamento de informações relativas à: 

 

· Alocação de equipes (nome dos eletricistas, identificação da viatura, hora de início de 

turno, entre outras informações sobre o andamento do atendimento); e  

· Processo de normalização das incidências (hora do início de deslocamento da equipe, 

hora de previsão de chegada ao local, hora de chegada ao local, hora prevista de 

reparo, hora de início do reparo, hora do fim do reparo, hora de normalização, lista de 

materiais utilizados e observações sobre a incidência).  

 

O palm top recebe as informações sobre as incidências expedidas pelo Call 

Center, como também as informações advindas da central de operações. Além disso, o 

operador utiliza o palm top para informar dados  relacionados às incidências atendidas. 

As ocorrências são designadas preferencialmente aos técnicos que se encontram 

mais próximos delas. A localização das viaturas, via coordenadas UTM (Sistema referencial 

de localização terrestre), são atualizadas no Sistema de Controle Central por um dispositivo 

(não mencionado) de georeferenciamento com uma freqüência de 1 minuto.  

A seguir, será delineado o diagnóstico do processo de atendimento emergencial no 

Estado do Ceará. 

 

3.3 DIAGNÓSTICO DO PROCESSO DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA 

COELCE 

  

O detalhamento do diagnóstico do processo de atendimento emergencial da 

COELCE, realizado pela equipe de pesquisadores do GLEN e apresentado no primeiro 

relatório do SAEDE apontou que: 

No Call Center, o sistema de comunicação com o cliente é eficiente, com tempos 

de espera reduzidos para o registro de ocorrências e solicitação de informações sobre a 

evolução dos atendimentos; 
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O Algoritmo de Previsão do Tempo de Chegada de Equipes aos Locais de 

Incidência é ineficaz. Na condição atual do Serviço de Atendimento Emergencial (SAE) da 

COELCE, as incidências são programadas considerando, seqüencialmente, três objetivos que 

são: o atendimento às incidências de maior prioridade, cumprimento do horário de chegada 

previsto e a minimização das distâncias percorridas pelas equipes de atendimento 

emergencial. O presente algoritmo de previsão que o SAE da COELCE utiliza não alcança 

plenamente os seus três objetivos, como pode ser visto pelo fato de que cerca de 56% das 

incidências despachadas na cidade de Fortaleza (dados de 2007) precisarem ser re-

despachadas pelos operadores do CCBT para cumprir os objetivos do SAE; 

Ainda segundo o relatório do SAEDE, algumas das razões que justificam a 

ineficácia do atual algoritmo de previsão são: 

 

· O fato do algoritmo não considerar a programação das EAE, fornecida pela empresa 

parceira da COELCE, isto é, o algoritmo considera apenas as equipes à disposição no 

momento de sua execução. Fica a cuidado dos operadores do CCBT fazer as 

adaptações na medida em que as equipes ingressam no sistema, tempos depois da 

execução do algoritmo; 

 
· O algoritmo não leva em consideração a possibilidade de mudança da ordem de 

atendimento das incidências, com a finalidade de minimizar as distâncias percorridas 

pelas EAE. 

  

Outro fator que implica na qualidade das previsões, mas que não está diretamente 

vinculado à construção do algoritmo de previsão atual, é a falta de informações sobre a 

situação de atendimentos das incidências que deveriam ser anotadas pelos técnicos da equipe 

de campo. Exemplos desses dados são: previsões de tempo de mobilização, deslocamento e 

reparo, assim como os tempos de mobilização, deslocamento e reparo de fato ocorrido. 

Para finalizar, destaca-se ainda a falta de uma previsão exata do tempo de 

atendimento informado ao cliente pelo sistema usado, em decorrência da não existência no 

próprio sistema de rotinas relacionadas com a otimização, com base em dados reais de tráfego 

e que possam ser empregados para uma melhor previsão. Há um procedimento computacional 

implementado que determina uma ou mais equipes para uma dada ocorrência sem levar em 



70 
 

consideração critérios otimizadores, como atributos de tráfego, congestionamento de vias ou 

melhor caminho real. Neste caso, não há distinção entre percorrer 1 km em uma via pouco 

movimentada, e 1 km uma via bastante movimentada em horário de pico, por exemplo. 

Com relação ao Centro de Controle de Baixa Tensão foram observadas algumas 

limitações referentes ao seu funcionamento. De início, foi verificado a ausência do hábito de 

utilização de todo o potencial dos equipamentos eletrônicos de comunicação, especialmente 

no que tange à transmissão de informações para os palm tops, utilizados pela equipe de 

campo. Há uma prática de checar a chegada da informação enviada pelo operador do CCBT 

às equipes de campo, o que causa perda de tempo no processo de atendimento. Essas atitudes 

se dão em decorrência, principalmente, da falta de confiabilidade do equipamento utilizado, 

pois há relatos de panes acontecidas com o sistema palm top, o que provoca a não transmissão 

de informações. 

Além disso, o sistema palm top atualiza somente a cada três minutos, 

automaticamente, as informações enviadas pelo CCBT. Por conta disso, pode acontecer de 

uma informação acerca de uma ocorrência de alta prioridade seja enviada ao palm top, só 

chegando ao conhecimento do técnico após três minutos do envio. Por conseguinte, a ligação 

realizada pelo operador do CCBT, junto com a mensagem enviada, reforça a comunicação 

com o técnico de campo, avisando-o que surgiu uma ocorrência de alta prioridade. Sabendo 

de que foi enviada mais de uma ocorrência, o técnico pode atualizar as informações advindas 

do CCBT através de um comando do palm top. 

 No que diz respeito aos instrumentos de apoio à gerência do atendimento 

emergencial, constatou-se, também, a falta do hábito de utilização da ferramenta disponível de 

análise de dados espacializados, explorada de forma insuficiente pelos operadores. As 

principais vantagens do AVL para a gerência do atendimento emergencial são fornecer a 

localização das viaturas para melhorar o processo de alocação delas e acompanhar a evolução 

do atendimento. Percebeu-se, todavia, que a ferramenta AVL não possui uma interface 

amigável com o operador, apresentando um processamento lento. Além disso, o AVL não traz 

funções que sirvam de apoio para a tomada de decisão continuamente, através de ferramentas 

como Sistemas de Informações Geográficas - SIG. Para estes trabalhos, são utilizados os 

mapas da lista telefônica, o que provoca grande perda de tempo, ineficiência na decisão de 

rota e alocação de equipes.  

Com relação à distribuição de equipes, os critérios de alocação do atendimento 

emergencial de ocorrências de igual prioridade são ineficazes, pois desconsideram os trade-
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offs entre as classes distância, prioridade de fila e tempo de espera no atendimento. As 

decisões acerca da distribuição das equipes são realizadas sem nenhum instrumento de apoio à 

tomada de decisão, contando, portanto, apenas com a experiência e o julgamento do operador 

do CCBT, juntamente com o técnico de campo.  

Também no caso dos centros de controle regionais, percebeu-se que os problemas 

identificados no CCBT de Fortaleza permanecem. Além disso, a falta de uma base de dados 

robusta, que envolva a localização de clientes e dos elementos da rede elétrica, e as 

dificuldades de se estabelecer um sistema de comunicação mais eficiente entre as equipes de 

campo e os centros de controle formam barreiras ainda maiores que prejudicam a eficiência e 

eficácia da gestão do atendimento emergencial da COELCE. 

Com respeito à operacionalização das equipes, foi visto que não existe uma 

funcionalidade no SGI, utilizado no CCBT, para programar a permuta de equipes durante o 

intervalo de refeição, por exemplo. Cabe ao operador do centro de controle realizar o processo 

de liberação das equipes e transmitir as ordens de serviço pendentes para as equipes que  vão 

entrar. 

Por fim, outro aspecto observado trata-se da decisão de realocação de equipes 

entre zonas, quando há um desnivelamento do número de ocorrências. A distribuição das 

equipes de atendimento emergencial para os bairros e zonas depende da quantidade de 

ocorrências a serem atendidas e da preferência das equipes. Desse modo, quando há a 

necessidade de deslocar uma equipe de uma zona para outra, esse processo é realizado 

manualmente, sem a utilização de nenhuma ferramenta de apoio. Em outras palavras, não 

existe um critério de re-alocação otimizada que considere as equipes a realocar, ou o tipo de 

veículo, por exemplo. 

Quanto às equipes de campo, assim como relatado no diagnóstico das operações 

do CCBT, também foi observado que não há nenhuma ferramenta de apoio que auxilie na 

determinação de rotas otimizadas a serem percorridas para chegar até o local das ocorrências. 

Nesses casos, é levada em consideração a experiência ou o conhecimento do motorista da 

viatura sobre os locais da ocorrência, e estes, muitas vezes, consultam os mapas da lista 

telefônica ou, em último caso, recorrem ao operador das ocorrências naquela região, que 

também faz uso da lista telefônica para apoio. Quando o local da ocorrência não é 

identificado, o operador do CCBT vale-se das informações registradas pelo Call Center para 

obter o telefone do cliente. Isso provoca desperdício de tempo em rotas não otimizadas ou 

para, até mesmo, localizar o local da ocorrência.  
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Outro aspecto que contribui para o aumento do tempo de mobilização das equipes 

é o modo de utilização ineficiente dos equipamentos eletrônicos de comunicação com a 

central, os palm tops. Verificou-se que as equipes de campo sempre confirmam, através de 

rádio, as informações recebidas, o que eleva o tempo necessário para chegar ao destino final.  

Além disso, foi constatado que não existe uma alocação otimizada de veículos 

para cada tipo de ocorrência, ou seja, não foi verificado que o operador deve obedecer a uma 

relação entre o tipo de veículo e o tipo de ocorrência. Esse assunto inclui o planejamento da 

frota e necessita de um estudo mais aprofundado acerca da escolha veicular, tendo em vista as 

características de cada incidência.  

No que tange à gestão da frota por parte da empresa terceirizada, foi verificado 

que não há controle de abastecimento de combustível das viaturas, antes delas deixarem a 

base. De acordo com os técnicos, há uma quantidade mensal definida de consumo. Desse 

modo, as viaturas podem ser obrigadas a parar a caminho de uma ocorrência por insuficiência 

de combustível.  

Por último, foi constatado que a maioria dos técnicos eletricistas terceirizados não 

possui o ensino médio completo e que são mal remunerados, percebendo cerca de um salário 

mínimo por mês, acrescido de insalubridade de cerca de 30 % sobre o salário base. Além 

disso, embora seja uniforme padrão, conforme estabelece a legislação da ANEEL, eles 

utilizam uma vestimenta anti-inflamável que causa sensação de mal-estar quando o trabalho é 

realizado sob sol forte, assim como uma escada estreita para a subida nos postes. Todos esses 

fatores, em conjunto, podem contribuir para uma queda na qualidade dos serviços prestados, 

por conta das condições ergonômicas inadequadas, e para desmotivação das equipes para 

realização de seus trabalhos. 

Após o diagnóstico do processo de atendimento emergencial no Estado do Ceará, 

foram identificados pelo GLEN/UFC os principais gargalos que afetam o sistema de 

atendimento emergencial ao consumidor de energia elétrica. São eles: 

 
a) A não existência de previsão de horário de chegada às incidências com prioridade 

dinâmica, demanda estocástica e contemplando uma abordagem de pesquisa 

operacional. 
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Para efetuar a estimativa do horário de chegada de uma EAE a uma incidência é 

necessário que haja uma EAE alocada ao bairro/zona de origem da incidência. Quando há 

apenas uma EAE alocada ao bairro/zona, a incidência é indicada para ela; no entanto, quando 

existem mais de uma EAE alocadas ao bairro/zona, a incidência é determinada a uma das 

EAE, conforme o algoritmo de previsão. O algoritmo de previsão, por outro lado, 

desconsidera a programação das EAE concedida pela empresa parceira da COELCE, isto é, 

desconsidera as EAE que irão entrar e sair durante o espaço de tempo compreendido pelas 

previsões atuais. Fica a cargo dos operadores do Centro de Controle de Baixa Tensão (CCBT) 

da COELCE a tarefa de coordenar a alocação de uma EAE ao bairro/zona. 

As incidências ao ingressarem no sistema de atendimento emergencial da 

COELCE recebem um nível de prioridade que varia de 0 a 5. Contudo, o algoritmo de 

previsão não considera este atributo. A alternância da seqüência fornecida pelo algoritmo de 

previsão é mudada pelos operadores do CCBT, de modo que incidências com maior 

prioridade sejam adiantadas, enquanto incidências de menor prioridade são atrasadas. Além 

disso, existe uma rotina no sistema que aumenta a prioridade das incidências conforme o 

tempo que ela está esperando por atendimento. Essa providência é para evitar que incidências 

com baixa prioridade fiquem aguardando muito tempo por atendimento, em razão da chegada 

de incidências de maior prioridade. Assim, os operadores do CCBT fazem um pós-

processamento do seqüenciamento do despacho das EAE concedido pelo algoritmo de 

previsão. 

Assim, pode-se perceber que o algoritmo de previsão atual não considera algumas 

particularidades que caracterizam a dinâmica do sistema de atendimento emergencial, como a 

programação das EAE fornecida pela empresa parceira da COELCE, a prioridade das 

incidências e o impacto na previsão com a chegada de novas incidências. Além disso, 

operações como dimensionamento, alocação e despacho de viaturas não seguem critérios 

otimizados com base em elementos de pesquisa operacional. Logo, as previsões realizadas 

podem diferir consideravelmente em comparação ao que acontece na prática. 

 
b) Ausência de despacho otimizado de equipes de atendimento emergencial às 

incidências tidas por prioritárias. 

 

O despacho das EAE apresenta dois propósitos conflitantes:  
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i. Satisfazer os requisitos do serviço de atendimento emergencial que são: atender as 

incidências de maior prioridade; e minimizar os deslocamentos das EAE; 

ii. Cumprir a previsão fornecida ao cliente 

 
Atualmente, essa operação é realizada de modo manual e empiricamente pelos 

operadores da CCBT. Os problemas com despacho otimizado surgem também em virtude dos 

erros ocasionados na previsão do horário de chegada das EAE aos locais de incidência. 

Contudo, existem outras variáveis operacionais que influem na qualidade do despacho, que se 

trabalhadas por meio de ferramentas de pesquisa operacional ou outras que levem em 

consideração as características dinâmicas da operação em comento, produzirão resultados 

satisfatórios, colaborando para a redução de custos operacionais. 

 

c) Inexistência de alocação dinâmica de equipes de atendimento emergencial com demanda 

estocástica e considerando uma abordagem de pesquisa operacional 

 

Uma outra medida que pode melhorar o serviço de atendimento emergencial da 

COELCE é a automatização do processo de alocação das EAE aos bairros/zonas e que 

atualmente é feita de modo manual e empírico pelos operadores da CCBT. A alocação das 

EAE é realizada diariamente, no momento de sua liberação na sede da empresa parceira da 

COELCE. Essa alocação está sujeita à necessidade de atendimento das incidências em cada 

bairro/zona e do rendimento e preferência de cada EAE, podendo modificar-se durante o dia, 

em conseqüência de desbalanceamento da carga de trabalho entre as EAE; ou seja, se, em 

alguma ocasião, determinada zona apresentar uma quantidade de incidências expressivamente 

maior que outras zonas. Quando isso acontece, é feita, manualmente, a permuta de equipes de 

atendimento de outras zonas para a zona com maior quantidade de incidências, de modo a 

aumentar a capacidade de atendimento e fazer face ao novo cenário operacional.  

 

d) Falta de dimensionamento otimizado da quantidade de EAE. 
 

Outra alternativa para aprimorar o serviço de atendimento emergencial da 

COELCE seria o desenvolvimento de uma metodologia capaz de otimizar o processo de 

dimensionamento das EAE, considerando as características dinâmicas da operação e critérios 

de otimização baseados nos princípios da Pesquisa Operacional.  
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3.4  CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA SAEDE 

 

O SAEDE trata-se de um sistema computacional desenvolvido para auxiliar os 

monitores dos serviços de atendimento emergencial das concessionárias de energia elétrica a 

cuidar dos problemas que afetam esses serviços, buscando satisfazer os clientes das 

concessionárias, otimizando respostas e respeitando as dinâmicas do atendimento 

emergencial. 

Assim, o sistema SAEDE atua com as seguintes funções:  

Na Central de Relacionamento: nesse setor, o papel do Sistema SAEDE é o de 

prever o tempo de chegada de uma equipe ao local da incidência e indicar qual equipe foi 

inicialmente designada para atender a incidência;  

No CCBT: nesse setor, no qual funciona a gestão dos atendimentos emergenciais, 

o Sistema SAEDE exerce maior número de funções, entre elas:  

 

ü Análise de Dados Espaciais (Viaturas e Incidências);  

ü Alocações automáticas;  

ü Despacho automático;  

ü Roteamento automático;  

ü Dimensionamento de equipes operacionais (on line);  

ü Dimensionamento estratégico de equipes (off line).  

 

Nas Equipes de Campo: para as equipes de campo, a única utilidade do Sistema 

SAEDE será criar um arquivo.jpg apresentando as posições espaciais da respectiva viatura, 

dos locais da incidência e das rotas a serem tomadas. Essas figuras serão geradas no CCBT e 

enviadas às equipes de campo através do próprio sistema de comunicação da COELCE.  

Para a execução das rotinas desenvolvidas no Sistema SAEDE foi definida uma 

estrutura computacional envolvendo: 

ü Informações sobre os clientes e elementos de rede: referem-se à identificação e 

localização geográfica de todos os clientes e elementos da rede elétrica 

(transformadores, alimentadores, etc.). Essas informações devem estar armazenadas 

em um banco de dados com uma estrutura que permita realizar consultas facilmente; 
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ü Informações sobre as incidências: diz respeito às incidências, registradas no call 

center, de clientes afetados por algum tipo de perturbação do fornecimento de energia 

elétrica. No ato do registro, são recolhidas informações sobre o tipo e o endereço da 

incidência, com o intuito de se estabelecer a prioridade, e localizar geograficamente a 

incidência, através de sua integração com as informações dos clientes e elementos da 

rede contidos no banco de dados;  

 

ü Informações de Viaturas: consistem na localização geográfica das viaturas, obtidas 

através de um sistema de localização de veículos. Esse sistema deve alimentar 

constantemente o banco de dados, para que a rotina indique o posicionamento de cada 

viatura em tempo real, na malha viária;  

 

ü Base de Dados Geográficos: diz respeito a uma base de dados com informações sobre 

a planta (geometria) da cidade ou área qualquer, na qual a rotina será empregada. 

Dentre os dados necessários, destacam-se:  

 

· Vértices de quadras;  

· Trechos de quadras;  

· Eixo de vias;  

· Direção de vias; e  

· Sistema de Numeração das vias.  

 
Após o processamento das rotinas do SAEDE, os principais resultados obtidos 

são:  

 

ü Monitoramento e Avaliação do Nível de Serviço: o Sistema SAEDE permite a 

realização de simulações para acompanhamento do nível de serviço, tendo em vista o 

tempo máximo de chegada de uma viatura ao local da incidência. Essas simulações 

compreendem duas situações: na primeira delas, é calculado o número de equipes 

necessárias para alcançar o nível de serviço exigido pela gerência do SAE; na segunda, 

analisa-se qual o novo patamar de serviço obtido caso seja acrescido ou excluído uma 

equipe de atendimento emergencial. 
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ü Despacho de equipes: o Sistema SAEDE apresenta rotina para determinar qual viatura 

será escolhida para atender a uma dada incidência, considerando a distribuição espacial 

das viaturas, a localização da nova incidência e o número de incidências que cada viatura 

terá que atender. 

ü Roteamento das equipes: o Sistema SAEDE indica e apresenta, visualmente, a rota 

ótima que a viatura deve tomar para atender as incidências para ela definidas. 

ü Tempo Previsto de Chegada de uma Equipe ao Local da Incidência: esse resultado é 

fornecido juntamente com o despacho, em virtude do tempo previsto de chegada ser 

estimado ao mesmo tempo em que é definido o despacho da incidência. 

 
A Figura abaixo apresenta a estrutura simplificada do sistema SAEDE. 

 

                                 
         Figura 3.3 - Estrutura simplificada do SAEDE 
         Fonte: Relatório II do Sistema SAEDE. 
 

Uma das razões que justificam a originalidade do Sistema SAEDE é que as 

deficiências operacionais do atendimento emergencial ao consumidor de energia elétrica são 

tratadas sob dois pontos de vista teóricos: o ponto de vista da Otimização Combinatória, que 

procura otimizar processos através de ferramentas computacionais, buscando soluções ótimas 

ante cenários previamente definidos; e o ponto de vista das Redes de Petri, que abrangem 

problemas de natureza estocástica e dinâmica.  

Em função do exposto, pode-se perceber que a aplicação do Sistema SAEDE 

possibilita a automatização e a otimização dos processos operacionais dos sistemas de 

atendimento emergencial, podendo contribuir positivamente nos custos operacionais e no 

nível de serviço prestado aos clientes das concessionárias de energia elétrica. 
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3.5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

As necessidades e exigências atuais dos consumidores de energia elétrica, bem 

como os rigores impostos pelos órgãos reguladores, no sentido de exigir um serviço de 

fornecimento de energia de boa qualidade, têm pressionado as empresas concessionárias a 

investir cada vez mais em recursos humanos e tecnológicos nas áreas de planejamento, 

operação e manutenção do sistema elétrico.  

Dentro desse contexto, os prejuízos causados para as empresas e seus clientes em 

decorrência da interrupção do fornecimento de energia elétrica, constituem-se em uma das 

maiores preocupações para as concessionárias de energia elétrica. Desse modo, pode-se 

perceber que, a procura por mecanismos gerenciais capazes de reduzir ao máximo as falhas no 

fornecimento de energia apresenta-se como dos objetivos principais de qualquer 

concessionária. Dentre os vários aspectos relevantes que devem ser levados em consideração 

na gestão da qualidade do serviço prestado, destaca-se o serviço de atendimento emergencial 

de incidências que causam interrupção no fornecimento de energia elétrica.  

O sistema SAEDE ao dimensionar, alocar, despachar equipes de campo para 

atender as solicitações de reparos de uma determinada área e definir rotas ótimas para 

atendimento às incidências para cada equipe, pode contribuir para reduzir os custos 

operacionais de manutenção corretiva na rede de distribuição de energia elétrica, assim como 

para atender às metas impostas pela ANEEL acerca dos indicadores de interrupção de energia 

elétrica (DEC, FEC, DIC e FIC).  

Segundo o GLEN/UFC (2007), dentre alguns aspectos que podem ser 

considerados para melhorar a qualidade do SAE da COELCE, destacam-se:  

 

i. Tornou-se claro a necessidade da utilização de técnicas de otimização no processo de 

dimensionamento de equipes de campo, sua localização, alocação e despacho, além 

da previsão de tempo de chegada de viaturas aos locais de incidência; 

 
ii. Há necessidade do uso de um sistema de gestão de informações integrado: grande 

parte das informações armazenadas no banco de dados da concessionária não é de 

fato utilizada na gerência do atendimento emergencial; informações a respeito de 

dados geográficos e velocidades, por exemplo, são armazenadas; no entanto, não são 
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agregadas nem utilizadas no cálculo do algoritmo de previsão do tempo de chegada 

das EAE aos locais de incidência, o que contribuiria para o melhoramento da 

qualidade da informação;  

 

iii. É necessário a adoção de um Sistema de Informações Geográficas que utilize, de 

modo eficaz, os dados geográficos disponíveis para a tomada de decisão; 

 

iv. Faz-se necessário o registro adequado, pelos técnicos, das informações em campo; 

grande parte dos campos a serem preenchidos pelos técnicos, para cada ocorrência, a 

exemplo do tempo de deslocamento, o tempo de normalização, tempo de mobilização 

etc., não são anotados, o que prejudica a avaliação da evolução da qualidade do 

serviço de atendimento; e 

 

v. É preciso a revisão, por parte da COELCE, de alguns aspectos relacionados aos 

serviços de campo; embora os serviços de campo sejam, em parte, de 

responsabilidade das equipes terceirizadas, percebe-se a necessidade de uma 

avaliação mais criteriosa desses aspectos, pelo fato de se tratarem de pontos ligados 

diretamente com a qualidade dos serviços prestados aos clientes.  

Pelo exposto, pode-se concluir que são várias as medidas necessárias a serem 

tomadas para a melhoria da qualidade do serviço de atendimento emergencial no setor de 

distribuição de energia elétrica no Estado do Ceará. Dentre as já comentadas, vale destacar a 

adoção, por parte da concessionária, de uma metodologia de análise de desempenho do SAE 

que possa apresentar os benefícios tanto para o consumidor quanto para a concessionária da 

prestação otimizada dos serviços emergenciais. 

 

 

 

 

 

 



4. METODOLOGIA DE ANÁLISE DE DESEMPENHO DOS SAE 

 

 

4.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Nos setores em que são verificadas grandes economias de escala e de escopo e 

barreiras à entrada e saída de novos agentes, o papel regulador do Estado é indispensável para 

assegurar a qualidade do serviço e para controlar os custos e tarifas praticados. Em linhas 

gerais, a regulação econômica pode ser entendida como a intervenção direta ou indireta do 

Estado nas decisões de setores econômicos relacionadas à formação de preços e tarifas, à 

determinação de padrões de qualidade etc. Nesse contexto, a principal justificativa para o 

exercício da atividade regulatória, são as falhas de mercado, tais como informação imperfeita, 

externalidades e poder de mercado (ou poder de monopólio) 

De modo geral, as intervenções relativas às atividades econômicas desenvolvidas 

pela sociedade surgem em virtude da incapacidade do mercado em organizar tais atividades 

de maneira eficiente, produzindo, desse modo, resultados que não correspondem aos desejos e 

interesses da coletividade. Assim, o estabelecimento de normas e regras, a definição de 

contratos, acordos ou convenções entre os agentes econômicos envolvidos se transformam em 

instrumentos indispensáveis para que a interferência regulatória atinja os objetivos almejados. 

Nos monopólios naturais, a atividade regulatória se torna imprescindível para 

superar as ineficiências advindas da coordenação mercantil e para fomentar benefícios 

relacionados ao bem-estar e ao progresso da sociedade. 

No setor elétrico, o modelo de regulação tarifária tradicionalmente utilizada é a 

tarifação pelo custo do serviço, em que os preços devem remunerar os custos totais e 

apresentar uma margem que ofereça uma taxa interna de retorno atraente ao investidor. 

Assim, para impedir o excesso de lucros, contribuir para a agilidade administrativa nas 

demandas de definição e revisão das tarifas, e fixar preços não discriminatórios entre os 

consumidores, o regulador deve estabelecer a taxa de retorno através de um processo de 

negociação com as prestadoras de serviço. 

Um dos fatores mais importantes das reformas introduzidas no setor elétrico 

brasileiro foi a busca de um modelo tarifário que resguardasse os interesses dos 
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consumidores, garantisse a rentabilidade dos investidores e estimulasse a eficiência setorial. 

Isto se fez necessário porque, embora tenha ocorrido a liberalização da indústria e a 

introdução de regras de mercado, principalmente no segmento de geração, os setores de 

transmissão e distribuição de energia elétrica permaneceram atuando como monopólios 

naturais. 

Sob o aspecto econômico e com base intuitiva, a Figura 4.1 ilustra a tendência de 

comportamento dos custos sofridos pelos consumidores em razão da prestação inadequada 

dos serviços de fornecimento de energia e dos custos incorridos pela concessionária para 

melhorar o nível de seus serviços, respectivamente. Observando-se as curvas do gráfico, 

pode-se perceber que quanto maior é o nível da qualidade dos serviços prestados ao 

consumidor, menores serão os custos sofridos por esses em conseqüência das falhas na rede 

elétrica; e maiores serão os custos incorridos pelas concessionárias para melhorarem seus 

serviços. Já o ponto de equilíbrio representa o ponto na curva em que os custos se apresentam 

mínimos, tanto para a oferta como para a demanda. 

 

Figura 4.1: Tendência de comportamento dos custos de falhas e de melhorias na 
prestação dos serviços de distribuição de energia elétrica. 

   Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

Diante do problema exposto no Capítulo 2 e exemplificado para o caso da 

COELCE (Cap.3), permanece a questão de quais benefícios podem ser realmente obtidos, 

pelos consumidores e pela concessionária de energia, em decorrência da prestação otimizada 
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do atendimento emergencial. Para atender a esta questão, apresenta-se, neste capítulo, uma 

metodologia de abordagem. 

Pretende-se que a metodologia a ser tratada represente uma ferramenta útil para a 

avaliação do desempenho dos serviços de atendimento emergencial ao consumidor, 

permitindo a avaliação dos impactos econômico-sociais advindos da prestação desses serviços 

para o lado da oferta e da demanda. 

 

4.2 PROPOSTA DE METODOLOGIA DE ANÁLISE DE DESEMPENHO DOS 

SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL AOS CONSUMIDORES DE 

ENERGIA ELÉTRICA. 

 

A figura 4.2 apresenta o fluxo da metodologia de análise de desempenho do 

serviço de atendimento emergencial aos consumidores de energia elétrica. 

A primeira etapa da metodologia proposta consiste em alimentar um sistema de 

otimização do atendimento emergencial aos usuários de energia elétrica, a exemplo do 

Sistema SAEDE, com informações acerca da identificação e localização geográfica de todos 

os clientes e elementos da rede elétrica, das incidências registradas de clientes afetados por 

algum tipo de interrupção do fornecimento de energia elétrica, da localização geográfica das 

viaturas e dados sobre a geometria da cidade ou área enfocada. Essas informações deverão ser 

levantadas para compor a base de dados da concessionária de energia e têm como finalidade 

permitir a execução das rotinas computacionais desenvolvidas no sistema de gestão 

operacional utilizado, possibilitando, desta maneira, ações como o acompanhamento e 

avaliação do nível de serviço, o despacho e o roteamento das equipes, bem como o tempo 

previsto de chegada de uma equipe ao local da incidência. 

A segunda etapa contempla a análise dos resultados (ações otimizadas) obtidos 

através da execução das rotinas do sistema.  A terceira refere-se ao envio dos resultados 

obtidos na etapa anterior às equipes de campo, para que elas possam se deslocar ao local do 

atendimento com maior rapidez e executar os reparos necessários com presteza. 

A quarta etapa compreende a estimativa dos custos dos serviços de atendimento 

emergencial aos usuários de energia elétrica para o lado da oferta (concessionária) e do custo 

de oportunidade relacionado ao não faturamento devido a não venda de energia aos 

consumidores. 
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A quinta etapa refere-se à estimação do custo do tempo de interrupção do 

fornecimento de energia para o consumidor. 

Por fim, a sexta etapa consiste na análise dos resultados obtidos com o uso das 

rotinas computacionais que conformam o sistema de gestão operacional do SAE na prestação 

do atendimento emergencial, com o intuito de se avaliar os custos/benefícios advindos da 

otimização desses serviços. 

 

 

Figura 4.2: Fluxograma correspondente à metodologia proposta para a análise de 
desempenho dos SAE aos consumidores de energia elétrica. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

A estimação dos custos do SAE, do não faturamento da concessionária, em 

virtude da não venda de energia aos seus clientes, e do custo de interrupção do fornecimento 

de energia para o lado da demanda (consumidor), comparando-se os cenários em que há a 

utilização e a não utilização de uma rotina computacional de otimização, é de extrema 

relevância para se avaliar o desempenho do SAE e a relação custo/benefício decorrente do uso 
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de ferramentas de otimização no setor. O cálculo do valor econômico dos custos de 

interrupção para o consumidor não é uma tarefa fácil de executar, pelo fato de estar associada 

a aspectos subjetivos como, por exemplo, o valor do lazer e a “disposição de pagar pelo 

serviço”. O próprio consumidor, também, encontra dificuldades em avaliar, de forma precisa, 

esses custos, em conseqüência, principalmente, desses aspectos de natureza intangível.  

Gomes e Schilling (1997) ressaltam que o custo do não faturamento corresponde 

ao prejuízo incorrido pela concessionária de energia elétrica em decorrência da não 

concretização da venda de energia aos seus clientes. A avaliação deste custo não apresenta 

grandes dificuldades, uma vez que depende somente da tarifa praticada pela concessionária. 

Já para a contabilização dos custos do SAE, além dos custos relacionados com as equipes de 

campo, estocagem de ferramentas e materiais e combustível, por exemplo, será levado em 

consideração, também, o valor do custo proporcional da central de relacionamento (call 

center) e do centro de operações. Ambos correspondem à infra-estrutura e à equipe de 

colaboradores envolvida de forma indireta no atendimento das ocorrências emergenciais.  

Observando-se as etapas da metodologia, percebe-se a necessidade do 

agrupamento de diversas informações que eventualmente podem não estar concentradas em 

um mesmo setor da concessionária. Dessa maneira, para a aplicação da metodologia,  faz-se 

necessário o comprometimento dos setores responsáveis pelo registro e armazenamento 

dessas informações quanto à veracidade, tempestividade e precisão dos dados. Assim, quanto 

maior for a extensão e a profundidade dos dados, mais apurada será a avaliação dos trade-offs 

envolvidos no processo de otimização do SAE. 

Com a metodologia proposta para avaliação de desempenho do SAE será possível 

avaliar os benefícios para a concessionária e para o consumidor de energia elétrica 

decorrentes do uso de uma ferramenta computacional na otimização desses serviços, como é o 

caso do Sistema SAEDE. 

 

4.3 CONSIDERAÇÕES GERAIS APLICADAS AO CASO DO SAE DA COELCE. 

 

Considerando não ter sido possível a obtenção de dados suficientes e atualizados, 

na concessionária, para a alimentação do sistema Saede, não foi possível o processamento do 

sistema em condições em tempo real, e, conseqüentemente, a realização do estudo dos 

resultados que seriam obtidos através das simulações e que serviriam de base para a execução 
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das três primeiras etapas da metodologia proposta. No entanto, para que fosse possível 

determinar o nível de desempenho e a consistência a viabilidade e consistência da 

metodologia pela análise da sua aplicação, foram utilizados os resultados obtidos através de 

simulações e da execução das rotinas do sistema SAEDE, realizadas no ano de 2007 pelo 

GLEN/UFC. Os resultados utilizados dizem respeito ao dimensionamento das equipes de 

campo e do tempo de normalização das incidências. 

Além disso, serviram de base para a pesquisa que embasa esta dissertação os 

registros históricos dos meses de janeiro a dezembro de 2007 relacionados ao número de 

incidências, ao tempo médio de atendimento aos clientes, ao DEC e ao número médio de 

equipes alocadas naquele período. Essas informações foram obtidas nos relatórios produzidos 

sobre o Sistema SAEDE, no banco de dados do GLEN/UFC, assim como junto à própria 

concessionária de energia. 

Para o cálculo do custo estimado da central de relacionamento e do centro de 

operações utilizou-se a metodologia de custeio conhecida como ABC ou Custeio Baseado em 

Atividades. Para Martins (p. 87, 2003), o Custeio Baseado em Atividades “é uma metodologia 

de custeio que procura reduzir sensivelmente as distorções provocadas pelo rateio arbitrário 

dos custos indiretos”. No sistema ABC, os custos são primeiramente atribuídos às atividades 

e, posteriormente, esses custos são atribuídos aos produtos. Desse modo, deve-se fazer, 

inicialmente, o rastreamento dos custos que cada atividade ocasionou; e em seguida, 

verificam-se como os portadores finais de custos consumiram os serviços das atividades, 

conferindo-lhes os custos definidos. Ainda segundo Martins (2003), o custo de uma atividade 

envolve todos os sacrifícios de recursos necessários para executá-la.  

Para Padoveze (2006), o custo por atividade é um método de custeamento que 

identifica um conjunto de custos para cada transação na empresa que age como direcionador 

de custos. Segundo Nakagawa (1995), os custos indiretos são alocados por meio de 

direcionadores de custos aos bens ou serviços conforme os eventos neles gerados ou 

consumidos. Assim, para a tarefa de atribuir custos às atividades e aos produtos, utilizam-se 

os direcionadores. O direcionador de custos é o agente que define o custo de uma atividade. 

Como as atividades exigem recursos para serem desempenhadas, entende-se que o 

direcionador é a verdadeira causa dos seus custos. Logo, para se custear bens ou serviços, 

segundo o custeio ABC, devem ser identificadas, primeiramente, as atividades relevantes 

desempenhadas por cada departamento da empresa e, em seguida, seus direcionadores de 

custos. 
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No caso do SAE da Coelce, admitiram-se como relevantes, as seguintes 

atividades, conforme apresentado na Tabela 4.1: 

 
Tabela 4.1: Atividades relevantes dos departamentos que compõem o SAE da COELCE 

Atores Atividades 
Central de Relacionamento Registro do aviso da incidência 

CCBT Gestão das solicitações dos clientes 

Equipes de campo Execução dos reparos na rede 

 Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

Como na Central de Relacionamento e no CCBT foi identificada apenas uma 

atividade relevante por departamento, não se fez necessário o apontamento dos seus 

direcionadores de custos, uma vez que cada atividade receberá todos os custos. No caso da 

execução de reparos na rede não foi necessário a utilização de qualquer critério de rateio, 

porque se trata de um serviço terceirizado, pelo qual a concessionária paga uma quantia já 

definida, em R$/hora.  

A terceirização pode ser definida como sendo o processo pelo qual uma 

organização deixa de realizar uma ou mais de suas atividades, que seriam executadas por 

trabalhadores diretamente contratados por ela, transferindo-as para outra empresa. 

A partir da década de 70, no Brasil, assim como em quase todos os países 

capitalistas, o processo de terceirização da produção e da prestação de serviços desenvolveu-

se como parte do rearranjo produtivo, estimulado especialmente pelas pressões por 

enxugamento (downsizing) e de reengenharia nas empresas. Entre os objetivos principais da 

terceirização pode-se citar a redução de custos, o foco no core business da empresa e o 

aumento da competitividade.  Nesse contexto, segundo Foster (1990), a busca por vantagem 

competitiva por parte das empresas, considerando apenas o uso de suas competências 

próprias, tornou-se uma tarefa cada vez mais complexa e acirrada; assim, a terceirização 

despontou como uma alternativa que permitia aos seus contratantes tornarem-se mais 

competitivos, agregando valor aos produtos, melhorando a prestação de serviços a clientes e 

contribuindo para o ingresso em novos mercados.  

No setor elétrico, a terceirização surgiu em uma conjuntura de redefinição do 

modelo setorial, marcada fortemente pela passagem do controle acionário do setor público 

para o privado. Segundo o DIEESE (2004), a terceirização avança pelo setor elétrico além das 
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chamadas atividades de apoio e de gestão como, por exemplo, serviços de limpeza, segurança 

interna, transporte, alimentação; e em outras atividades que interagem diretamente com o 

consumidor, a exemplo das centrais de atendimento e de serviços de reparo na rede. Desse 

modo, é cada vez menos visível a execução dessas tarefas por equipes de empregados 

próprios das empresas distribuidoras de energia.  

No caso da COELCE, não foi possível identificar a base de formação de custos 

utilizada pela Concessionária para julgar se os preços cobrados pelas empresas contratadas 

para prestação de serviços são justos ou não. Desse modo, pode-se perceber a necessidade da 

apuração minuciosa dos custos ligados às atividades terceirizadas, a fim de que a 

Concessionária possa avaliar o impacto destes sobre o custo do SAE e sobre a composição 

tarifária.   

Para a contabilização dos custos do SAE, em virtude da inexistência de dados, não 

se levou em consideração a eficiência nem os momentos de ociosidade dos colaboradores.  

Em seguida, apresenta-se a composição dos custos da Central de Relacionamento 

e da Central de Controle das Operações de Atendimento ao Cliente. Vale ressaltar que os 

valores atribuídos a esses custos tratam-se de estimativa e tiveram como base as informações 

obtidas junto à Concessionária, referentes ao ano de 2007. 

 

4.3.1 Custos da central de relacionamento 

 

A Central de Relacionamento (CR) da Coelce contava com 04 funcionários 

próprios, que desempenhavam tarefas ligadas à qualidade e treinamento de recursos humanos, 

e planejando a gestão dos processos; também, contava com 12 supervisores de área e 280 

atendentes, responsáveis pelo atendimento direto aos clientes. Tanto os supervisores quanto 

os atendentes eram colaboradores terceirizados.  

O custo médio da hora de trabalho dos funcionários próprios, incluindo os 

encargos sociais, oscilava em torno de R$ 22,72 para a Concessionária. Considerando que 

cada funcionário próprio trabalhava 176 horas /mês, tem-se:  

 

Quantidade de horas trabalhadas por mês: 176 

(x) Número de funcionários próprios: 04 

(x) Salário / hora, incluindo encargos sociais: R$ 22,72 

            (=) Custo com a remuneração mensal: R$ 15.944,88 
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O custo médio da hora do supervisor, já com encargos, é de R$ 15,20 e sua 

jornada de trabalho mensal era de 138,60 horas. Assim, tem-se: 

 
Quantidade de horas trabalhadas por mês: 138,60 

(x) Número de supervisores: 12  

(x) Salário / hora, incluindo encargos sociais: R$ 15,20 

            (=) Custo com a remuneração mensal: R$ 25.280,64 

 

A jornada de trabalho mensal de um atendente era, também, de 138,60 horas e o 

custo médio da sua hora, com encargos, R$ 14,00. Desse modo, obtém-se:  

 
Quantidade de horas trabalhadas por mês: 138,60 

(x) Número de supervisores: 280 

(x) Salário / hora, incluindo encargos sociais: R$ 14,00 

            (=) Custo com a remuneração mensal: R$ 543.312,00 

 
Conforme descrito anteriormente, pode-se perceber que o gasto mensal médio 

com a folha de pagamento da CR era de R$ 584.587,52. A Tabela 4.2, apresenta a 

composição dos custos indiretos.1 

         Tabela 4.2: Custos Indiretos da Central de Relacionamento 

Custos Indiretos Fixos R$ 
Energia 22.000,00 

Mão-de-obra indireta 8.200,00 

Depreciação 9.000,00 

Material de escritório e limpeza 2.300,00 

Seguro 4.000,00 

Impostos 2.100,00 

Total 47.000,00 

                                   Fonte: COELCE. 
 

Somando-se os custos de mão- de - obra direta aos custos indiretos fixos, obtém-

se o custo de transformação, que é de R$ 632.187,52. 

As regras do Código de Defesa do Consumidor acerca dos serviços de call center 

e as exigências de órgãos reguladores determinam que, em se tratando de serviços de 

                                                 
1 Informações da Coelce obtidas em janeiro de 2010. 
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fornecimento ininterrupto, como é o caso da distribuição de energia, os serviços de call center 

devem ser disponibilizados à população 24 horas, sete dias por semana. Na COELCE, o 

serviço de teleatendimento é gratuito e pode ser realizado a partir de telefones fixos ou 

móveis. Em média, a central de relacionamento da concessionária recebia 330.000 ligações 

mensais e o tempo médio de atendimento era de 4,3 min. por ligação.2 

Desse modo, para se encontrar o tempo médio mensal, dispensado ao serviço de 

teleantedimento, deve-se tomar: 

 

Quantidade média mensal de ligações recebidas pelo call center: 330.000 

(x) Tempo médio de atendimento por ligação: 4,3 min 

(=) Tempo médio mensal gasto em ligações: 1.419.000 min. 

 

O custo médio de um minuto de ligação, originada a partir da telefonia fixa, era de 

R$ 0,07; e R$ 0,56 a partir da telefonia móvel. 3 Do total de ligações recebidas pela CR cerca 

de 36% eram originadas de telefones móveis e 64% de fixos.4 Assim, dos 1.419.000 min. 

gastos com telefonia, 510.840 min. eram de origem de telefones celulares e 908.160 min. de 

telefones fixos. 

Por conseguinte, para se encontrar o gasto mensal da Central de Relacionamento 

com telefonia, deve-se tomar o custo por minuto das ligações originadas da rede fixa e móvel 

e multiplicá-los pelas respectivas médias de ligações (em min.) provenientes de cada rede. 

 

Custo da ligação (por min.) originada de telefone móvel: R$ 0,56 

(x) Média de tempo (em min.) de ligações recebidas a partir da rede móvel: 510.840 

(=) Gasto mensal médio com telefonia móvel: R$ 286.070,40 

Custo da ligação por min. originada de telefone fixo: R$ 0,07 

(x) Média de tempo (em min.) de ligações recebidas a partir da rede fixa: 908.160 

(=) Gasto mensal médio com telefonia fixa: R$ 63.571,20 

 

                                                 
2 Informações obtidas em visita à Coelce em janeiro de 2010. 
3 Informações obtidas em visita à COELCE em janeiro de 2010. 
4 Informações obtidas em visita à COELCE em janeiro de 2010. 
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Logo, pode-se concluir que o gasto médio mensal com o serviço de 

teleatendimento prestado aos clientes era de:  

 

Gasto mensal médio com telefonia móvel: R$ 286.070,40 

(+) Gasto mensal médio com telefonia fixa: R$ 63.571,20 

(=) Gasto médio mensal com teleatendimento: R$ 349.641,60 

 

Somando-se o custo de transformação ao gasto médio mensal com 

teleatendimento, obtém-se o custo médio mensal da central de relacionamento, que é de R$ 

(349.641,60 + 632.187,52) = 981.829,12 

 No entanto, conforme a COELCE (jan/2010), de todos os atendimentos realizados 

pela central de relacionamento, somente 45% eram relacionados ao atendimento emergencial; 

os demais diziam respeito, basicamente, aos serviços de caráter comercial. Portanto, para se 

estimar os custos da central de relacionamento com o SAE, deve-se extrair do custo médio 

mensal da Central de Relacionamento a taxa de 45%, o que corresponde a R$ 441.823,10 

 

4.3.2  Custos da CCBT 

 

A CCBT contava com 20 operadores, que eram responsáveis pela gestão e 

controle do atendimento emergencial das solicitações dos clientes, e 03 supervisores, que 

auxiliam os operadores no contato com outras áreas da empresa. 

De acordo com a COELCE (jan/2010), o custo médio da hora de trabalho dos 

operadores e supervisores, incluindo os encargos sociais, equivalia, respectivamente, a R$ 

20,45 e R$ 24,43. Considerando-se que cada operador e supervisor trabalhavam 176 horas por 

mês, tem-se: 

 

Quantidade de horas trabalhadas por mês: 176 

(x) Número de operadores: 20 

(x) Salário / hora, incluindo encargos sociais: R$ 20,45 

            (=) Custo com a remuneração mensal: R$ 72.000,00 

De modo análogo: 

Quantidade de horas trabalhadas por mês: 176 
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(x) Número de supervisores: 03 

(x) Salário / hora, incluindo encargos sociais: R$ 24,43 

            (=) Custo com a remuneração mensal: R$ 12.900,00 

 

Conseqüentemente, o custo mensal com a mão-de-obra direta na CCBT era, em 

média, R$ 84.900,00. A Tabela 4.3 apresenta os valores médios dos custos indiretos fixos da 

CCBT. 

 
 

Tabela 4.3: Custos Indiretos Fixos da CCBT 

Custos Indiretos Fixos R$ 
Energia 8.750,00 

Mão-de-obra indireta 2.675,00 

Depreciação 4.363,00 

Material de escritório e limpeza 1.150,00 

Seguro 3.200,00 

Impostos 1.930,00 

Total 22.068,00 

                                      Fonte: COELCE. 
 

Por fim, para se obter o valor do custo médio mensal da CCBT, basta somar o 

custo mensal com a mão-de-obra direta aos custos indiretos fixos, chegando-se, assim, ao 

valor de R$ 106.968,00. 

 

4.3.3 Parâmetros e quantidades que embasaram o Estudo. 

 

Os parâmetros e/ou quantidades fornecidas pela COELCE e GLEN/UFC 

utilizadas no presente estudo foram obtidos na literatura e estão apresentados como segue: 

 

a) Custo médio de deslocamento de uma equipe com 02 técnicos em veículo munido de 

sistema de comunicação, cesta aérea, equipamentos e materiais para serviços de reparo 

na rede de distribuição estimado em R$ 53,87; 

b) Número médio de equipes definido nas escalas de 2007: 1.140 equipes/mês; 
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c) Quantidade média ótima de equipes para o ano de 2007: 1.390 equipes/mês 5;  

d) DEC, ano de 2007: 9,4 hs 6  
 

e) Número de clientes do mercado cativo:7 
 
                                      Tabela 4.4: Mercado Cativo da COELCE 

Mercado Cativo Ano 2007 
Residencial Normal 651.596 

Residencial Baixa Renda 1.385.387 

Industrial 6.015 

Comercial 146.680 

Rural 267.709 

Setor Público 32.608 

Total 2.489.995 

                                             Fonte: COELCE. 
 
 

f) Tarifa média de fornecimento (em R$/kWh), incluindo ICMS: 8 
 

 
Tabela 4.5: Tarifa média (R$/ kWh), com ICMS 

Consumidor Ano de 2007 
Residencial Normal 0, 50300 

Residencial Baixa Renda 0, 20350 

Industrial 0, 30384 

Comercial 0, 42292 

Rural 0, 18655 

Setor Público 0, 34621 

                                            Fonte: COELCE. 
 

g) Venda de energia per capita no mercado cativo (kWh/consumidor): 9 

 
                                      

                                                 
5 Obtida em arquivos do banco de dados do GLEN em fevereiro de 2010. 
6 Disponível em: http://www.endesabrasil.com.br/sust/coelce/clientes.html. Acesso em: fevereiro de 2010. 
7 Disponível em: http://www.endesabrasil.com.br/sust/coelce/clientes.html. Acesso em fevereiro de 2010. 
8 Disponível em: http://www.endesabrasil.com.br/sust/coelce/clientes.html. Acesso em: fevereiro de 2010. 

 
9 Disponível em: https://www.coelce.com.br/default.asp. Acesso em: fevereiro de 2010. 
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                Tabela 4.6: Energia per capita no mercado cativo 
Consumidor Ano de 2007 
Residencial Normal 1.924 

Residencial Baixa Renda 836 

Industrial 194.234 

Comercial 9.131 

Rural 2.467 

Setor Público 29.501 
                                             Fonte: COELCE/2008. 
 
 

h) Do lado da demanda, para a obtenção do custo de interrupção de energia elétrica, 

utilizaram-se como referência os valores médios do Estado de São Paulo (U$S/ kWh) 

apresentados na Tabela 4.7. 10 

 
Tabela 4.7: Custo de interrupção (valores médios do Estado de São Paulo). 

Categorias utilizadas na pesquisa Custo de interrupção médio 
(US$/kWh interrompido) 

Custo unitário utilizado no Estado 1,20 

Residencial (incluindo rural residencial) 0,90 

Comercial, Serviços e Poderes Públicos  

(incluindo iluminação pública) 1,70 

Industrial (incluindo agroindústria) 5,30 

                Fonte: Magalhães et al (2001) apud Shiga (2007) 

 

i)  A aplicação da heurística de previsão e re-seqüenciamento (HPRS) para o problema 

de do despacho dinâmico de equipes de campo, constante das rotinas do Sistema 

SAEDE, apresentou uma redução média de 14,99% no tempo de normalização das 

incidências, e, conseqüentemente, do DEC.11; 

 

                                                 
10 Disponível em: http://www.iee.usp.br/biblioteca/producao/2007/Teses/Alberto_Akio_Shiga_Mestrado.pdf. 
Acesso em: janeiro de 2010. 
11 Informação obtida em arquivos do banco de dados do GLEN/UFC em fevereiro de 2010. 
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j) Para efeito comparativo de valores dados em dólar americano com a moeda nacional, 

utilizou-se a cotação comercial de venda da moeda americana de 31/12/2007 

equivalente a 1 U$S = R$ 1,77 12 

 

k)  Considerou-se que o ano e os meses apresentam, respectivamente, 365 e 30 dias. 

 

4.4 APLICAÇÃO DA METODOLOGIA AO CASO DO SAE DA COELCE 

 

Neste item, estão contempladas as etapas 4 e 5 da metodologia, que correspondem 

ao cálculo da média dos custos do SAE para a Concessionária, do custo do não faturamento e 

do custo do tempo de interrupção de energia para o consumidor. 

 

4.4.1 Custos do SAE para a Concessionária sem e com o uso da ferramenta de 

otimização (Sistema SAEDE). 

 

Para efeito do cálculo dos custos do SAE, referente ao ano de 2007, será levada 

em consideração a soma dos custos médios da Central de Relacionamento da distribuidora, 

com os custos da CCBT e com aqueles referentes às equipes de campo, considerando o uso e 

o não uso do Sistema SAEDE. 

 

Custo médio mensal da Central de Relacionamento: R$ 441.823,10. 

 (X) Número de meses do ano: 12 

 (=) Custo médio anual da C.R: R$ 5.301.877,25 

 

Custo médio mensal da CCBT: R$ 106.968,00. 

(X) Número de meses do ano: 12 

(=) Custo médio anual da CCBT: R$ 1.283.616,00 

 

Custo médio de uma equipe de campo: R$ 53,87 

(X) Média de equipes alocadas por mês: 1.140 

(X) Número de meses do ano: 12 

                                                 
12 Dado disponível em: http://www.portalbrasil.net/2007/indices/dolar_riscopais_dezembro.htm. Acesso em: 
fevereiro de 2010. 
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(=) Custo médio anual com as equipes de campo (desconsiderando o uso do Sistema 

SAEDE): R$ 736.941,60 

 

Custo médio de uma equipe de campo: R$ 53,87 

(X) Média otimizada de equipes alocadas por mês: 1.390 

(X) Número de meses do ano: 12 

(=) Custo médio anual com as equipes de campo (considerando o uso do Sistema 

SAEDE): R$ 898.551,60 

 
Assim, o custo médio anual do SAE, sem o uso de uma ferramenta de otimização, 

é de: 

Custo médio anual da C.R: R$ 5.301.877,25 

(+) Custo médio anual da CCBT: R$ 1.283.616,00 

(+) Custo médio anual com as equipes de campo: R$ 736.941,60 

(=) Custo médio anual do SAE (sem o Sistema SAEDE): R$ 7.322.434,85. 

 

Com a utilização de uma rotina computacional, os custos do SAE seriam da 

ordem de: 

Custo médio anual da C.R: R$ 5.301.877,25 

(+) Custo médio anual da CCBT: R$ 1.283.616,00 

(+) Custo médio anual com as equipes de campo: R$ 898.551,60 

(=) Custo médio anual do SAE (com o Sistema SAEDE): R$ 7.484.044,85 

 

4.4.2 Custo do não faturamento  

 

Como descrito anteriormente, o custo do não faturamento corresponde ao prejuízo 

incorrido pela concessionária por não fornecer energia aos seus clientes. Para sua mensuração, 

deve-se considerar a venda média de energia por hora (kWh/consumidor), o índice DEC, a 

tarifa praticada pela concessionária para o kWh, tendo em vista as diversas classes de 

consumidores, e, por fim, o número de consumidores de cada categoria que compõe o 

mercado cativo da concessionária. 

Desse modo, para a estimativa do custo do não faturamento da COELCE, 

desconsiderando-se a utilização de uma ferramenta computacional de otimização, tem-se: 
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a) Categoria residencial normal: 

Venda média de energia (kW/consumidor) por ano: 1.924 

(÷) Quantidade de horas do ano: 8.760 

(=) Venda média de energia (kWh/consumidor): 0,21963 

(X) DEC: 9,40 hs 

(=) Quantidade de energia não vendida (kWh/consumidor): 2,06456 

(X) Tarifa média praticada (R$/kW): 0,50300 

(=) Prejuízo com a não concretização da venda de energia (R$/consumidor): 

 1,03847 

(X) Quantidade de consumidores da classe: 651.596 

(=) Custo do não faturamento: R$ 676.667,33 

 

b) Categoria residencial baixa renda: 

 

Venda média de energia (kW/consumidor) por ano: 836 

(÷) Quantidade de horas do ano: 8.760 

(=) Venda média de energia (kWh/consumidor): 0,09543 

(X) DEC: 9,40 hs 

(=) Quantidade de energia não vendida (kWh/consumidor): 0,89707 

(X) Tarifa média praticada (R$/kW): 0,20350 

(=) Prejuízo com a não concretização da venda de energia (R$/consumidor): 

 0,18255 

(X) Quantidade de consumidores da classe: 1.385.387 

(=) Custo do não faturamento: R$ 252.909,74 

 

c) Categoria industrial: 

Venda média de energia (kW/consumidor) por ano: 194.234 

(÷) Quantidade de horas do ano: 8.760 

(=) Venda média de energia (kWh/consumidor): 22,172831 

(X) DEC: 9,40 hs 

(=) Quantidade de energia não vendida (kWh/consumidor): 208,42461 

(X) Tarifa média praticada (R$/kW): 0,30384 

(=) Prejuízo com a não concretização da venda de energia (R$/consumidor): 

 63,32773 
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(X) Quantidade de consumidores da classe: 6.015 

(=) Custo do não faturamento: R$ 380.916,32 

 

d) Categoria comercial:  

Venda média de energia (kW/consumidor) por ano: 9.131 

(÷) Quantidade de horas do ano: 8.760 

(=) Venda média de energia (kWh/consumidor): 1,04235 

(X) DEC: 9,40 hs 

(=) Quantidade de energia não vendida (kWh/consumidor): 9,79810 

(X) Tarifa média praticada (R$/kW): 0,42292 

(=) Prejuízo com a não concretização da venda de energia (R$/consumidor): 

 4,14381 

(X) Quantidade de consumidores da classe: 146.680 

(=) Custo do não faturamento: R$ 607.814,72 

 

e) Categoria rural:  

 

Venda média de energia (kW/consumidor) por ano: 2.467 

(÷) Quantidade de horas do ano: 8.760 

(=) Venda média de energia (kWh/consumidor): 0,28162 

(X) DEC: 9,40 hs 

(=) Quantidade de energia não vendida (kWh/consumidor): 2,64723 

(X) Tarifa média praticada (R$/kW): 0,18655 

(=) Prejuízo com a não concretização da venda de energia (R$/consumidor): 

 0,49384 

(X) Quantidade de consumidores da classe: 267.709 

(=) Custo do não faturamento: R$ 132.205,99 

 

f) Categoria setor público:  

Venda média de energia (kW/consumidor) por ano: 29.501 

(÷) Quantidade de horas do ano: 8.760 

(=) Venda média de energia (kWh/consumidor), por hora: 3,36769 

(X) DEC: 9,40 hs 

(=) Quantidade de energia não vendida (kWh/consumidor): 31,65632 
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(X) Tarifa média praticada (R$/kW): 0,34621 

(=) Prejuízo com a não concretização da venda de energia (R$/consumidor): 

 10,95973 

(X) Quantidade de consumidores da classe: 32.608 

(=) Custo do não faturamento: R$ 357.375,07 

 

Custo total da energia não vendida, desconsiderando-se a ferramenta 

computacional de otimização: a+ b +c + d + e + f = R$ 2.407.889,17 

Para o cálculo dos custos de não faturamento, considerando o uso do Sistema 

SAEDE, obtém-se: 

 

a) Categoria residencial normal: 

Venda média de energia (kW/consumidor) por ano: 1.924 

(÷) Quantidade de horas do ano: 8.760 

(=) Venda média de energia (kWh/consumidor): 0,21963 

(X) DEC – 0,1499 DEC: 7,99 hs 

(=) Quantidade de energia não vendida (kWh/consumidor): 1,75488 

(X) Tarifa média praticada (R$/kW): 0,50300 

(=) Prejuízo com a não concretização da venda de energia (R$/consumidor): 

 0,88270 

(X) Quantidade de consumidores da classe: 651.596 

(=) Custo do não faturamento: R$ 575.167,23 

 

b) Categoria residencial baixa renda: 

Venda média de energia (kW/consumidor) por ano: 836 

(÷) Quantidade de horas do ano: 8.760 

(=) Venda média de energia (kWh/consumidor), por hora: 0,09543 

(X) DEC - 0,1499 DEC: 7,99 hs 

(=) Quantidade de energia não vendida (kWh/consumidor): 0,76251 

(X) Tarifa média praticada (R$/kW): 0,20350 

(=) Prejuízo com a não concretização da venda de energia (R$/consumidor): 

 0,15517 

(X) Quantidade de consumidores da classe: 1.385.387 
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(=) Custo do não faturamento: R$ 214.973,27 

 

c) Categoria industrial: 

Venda média de energia (kW/consumidor) por ano: 194.234 

(÷) Quantidade de horas do ano: 8.760 

(=) Venda média de energia (kWh/consumidor), por hora: 22,172831 

(X) DEC – 0,1499 DEC: 7,99 hs 

(=) Quantidade de energia não vendida (kWh/consumidor): 177,16092 

(X) Tarifa média praticada (R$/kW): 0,30384 

(=) Prejuízo com a não concretização da venda de energia (R$/consumidor): 

 53,82857 

(X) Quantidade de consumidores da classe: 6.015 

(=) Custo do não faturamento: R$ 323.778,87 

 

d) Categoria comercial:  

Venda média de energia (kW/consumidor) por ano: 9.131 

(÷) Quantidade de horas do ano: 8.760 

(=) Venda média de energia (kWh/consumidor), por hora: 1,04235 

(X) DEC – 0,1499 DEC: 7,99 hs 

(=) Quantidade de energia não vendida (kWh/consumidor): 8,32838 

(X) Tarifa média praticada (R$/kW): 0,42292 

(=) Prejuízo com a não concretização da venda de energia (R$/consumidor): 

 3,52224 

(X) Quantidade de consumidores da classe: 146.680 

(=) Custo do não faturamento: R$ 516.642,51 

 

e) Categoria rural:  

Venda média de energia (kW/consumidor) por ano: 2.467 

(÷) Quantidade de horas do ano: 8.760 

(=) Venda média de energia (kWh/consumidor): 0,28162 

(X) DEC – 0,1499 DEC: 7,99 hs 

(=) Quantidade de energia não vendida (kWh/consumidor): 2,25015 

(X) Tarifa média praticada (R$/kW): 0,18655 

(=) Prejuízo com a não concretização da venda de energia (R$/consumidor): 
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 0,41976 

(X) Quantidade de consumidores da classe: 267.709 

(=) Custo do não faturamento: R$ 112.375,08 

 

f) Categoria setor público:  

Venda média de energia (kW/consumidor) por ano: 29.501 

(÷) Quantidade de horas do ano: 8.760 

(=) Venda média de energia (kWh/consumidor): 3,36769 

(X) DEC – 0,1499 DEC: 7,99 hs 

(=) Quantidade de energia não vendida (kWh/consumidor): 26,90787 

(X) Tarifa média praticada (R$/kW): 0,34621 

(=) Prejuízo com a não concretização da venda de energia (R$/consumidor): 

 9,31577 

(X) Quantidade de consumidores da classe: 32.608 

(=) Custo do não faturamento: R$ 303.768,81 

 

Custo total da energia não vendida, considerando o uso do sistema Saede: a + b + c + d 

+ e + f= R$ 2. 046.705,77 

 

4.4.3 Custo pelo lado da demanda (consumidor) 

 

Para o cálculo do custo da demanda, será levado em consideração o índice DEC, o 

consumo médio de energia (kWh/consumidor) e o valor do custo de interrupção médio do 

Estado de São Paulo (US$/kWh interrompido). Devido à falta de dados específicos acerca do 

custo de interrupção para o consumidor residencial de baixa renda, esse grupo de 

consumidores será incluído na categoria residencial, assim como os consumidores rurais. 

Desse modo, tem- se: 

 

a) Categoria residencial normal, baixa renda e rural:  

Consumo médio de energia (kW/consumidor) por ano: 5.227 

(÷) Quantidade de horas do ano: 8.760 

(=) Consumo médio de energia (kWh/consumidor): 0,59668 

(X) DEC: 9,40 hs 

(X) Custo de interrupção médio (US$/kWh interrompido): 0,90 
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(=) Custo da interrupção para a categoria: US$ 5,04/h  

(X) Cotação comercial de venda da moeda americana de 31/12/2007 equivalente a 1 

U$S = R$ 1,77 

(=) Custo da interrupção para a categoria em moeda nacional: R$ 8,93/h 

 

b) Categoria industrial: 

Consumo médio de energia (kW/consumidor) por ano: 194.234 

(÷) Quantidade de horas do ano: 8.760 

(=) Consumo médio de energia (kWh/consumidor): 22,17283 

(X) DEC: 9,40 hs 

(X) Custo de interrupção médio (US$/kWh interrompido): 5,30 

(=) Custo da interrupção para a categoria: US$ 1.104,65/h  

(X) Cotação comercial de venda da moeda americana de 31/12/2007 equivalente a 1 

U$S = R$ 1,77 

(=) Custo da interrupção para categoria em moeda nacional:  

R$ 1.955,23/h 

 

c) Categoria comercial e setor público 

Consumo médio de energia (kW/consumidor) por ano: 38.632 

(÷) Quantidade de horas do ano: 8.760 

(=) Consumo médio de energia (kWh/consumidor): 4,41004 

(X) DEC: 9,40 hs 

(X) Custo de interrupção médio (US$/kWh interrompido): 1,70 

(=) Custo da interrupção para categoria: US$ 70,47/h  

(X) Cotação comercial de venda da moeda americana de 31/12/2007 equivalente a 1 

U$S = R$ 1,77 

(=) Custo da interrupção para a categoria em moeda nacional:  

R$ 124,74/h 

 

Para o cálculo dos custos pelo lado da demanda, considerando o uso do Sistema 

SAEDE, obtém-se: 

 

a) Categoria residencial normal, baixa renda e rural:  
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Consumo médio de energia (kW/consumidor) por ano: 5.227 

(÷) Quantidade de horas do ano: 8.760 

(=) Consumo médio de energia (kWh/consumidor): 0,59668 

(X) DEC – 0,1499 DEC: 7,99 hs 

(X) Custo de interrupção médio (US$/kWh interrompido): 0,90 

(=) Custo da interrupção para a categoria: US$ 4,29/h  

(X) Cotação comercial de venda da moeda americana de 31/12/2007 equivalente a 1 

U$S = R$ 1,77 

(=) Custo da interrupção para a categoria em moeda nacional: R$ 7,59/h 

 

b) Categoria industrial: 

Consumo médio de energia (kW/consumidor) por ano: 194.234 

(÷) Quantidade de horas do ano: 8.760 

(=) Consumo médio de energia (kWh/consumidor): 22,17283 

(X) DEC – 0,1499 DEC: 7,99 hs 

(X) Custo de interrupção médio (US$/kWh interrompido): 5,30 

(=) Custo da interrupção para a categoria: US$ 938,95/h  

(X) Cotação comercial de venda da moeda americana de 31/12/2007 equivalente a 1 

U$S = R$ 1,77 

(=) Custo da interrupção para a categoria em moeda nacional: R$ 1.661,94 

 

c) Categoria comercial e setor público 

Consumo médio de energia (kW/consumidor) por ano: 38.632 

(÷) Quantidade de horas do ano: 8.760 

(=) Consumo médio de energia (kWh/consumidor): 4,41004 

(X) DEC – 0,1499 DEC: 7,99hs 

(X) Custo de interrupção médio (US$/kWh interrompido): 1,70 

(=) Custo da interrupção para a categoria: US$ 59,90/h  

(X) Cotação comercial de venda da moeda americana de 31/12/2007 equivalente a 1 

U$S = R$ 1,77 

(=) Custo da interrupção para a categoria em moeda nacional:  

R$ 106,02/h 
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4.5 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Nesta seção, serão analisados os resultados relativos aos custos do SAE, do não 

faturamento para a concessionária e do custo de interrupção para o consumidor, estimados 

anteriormente. A análise desses resultados dará embasamento para a execução da etapa 6 

(seis) da metodologia proposta. 

 

4.5.1 Custos pelo lado da Concessionária (custos do SAE e do não faturamento) 

 

Comparando-se os custos vistos pelo lado da oferta, considerando o uso e o não 

uso de rotinas de otimização no sistema de gestão operacional do SAE, verificam-se as 

relações apresentadas na Tabela 4.8. 

 

Tabela 4.8: Custos pelo lado da oferta considerando o uso e o não uso do Sistema SAEDE. 

Composição dos Custos Sem o uso do 
Sistema 
SAEDE 

(a) 

Com o uso do 
Sistema 
SAEDE 

(b) 

 
Relação 

(a/b) 

Economia obtida 
com o uso do 

Sistema SAEDE 
(R$) 

Central de Relacionamento 5.301.877,25 5.301.877,25  - 

Central de Operação 1.283.616 1.283.616  - 

Equipes de campo 736.941,60 898.551,60  (161.610,00) 

Não faturamento 2.407.889,17 2.046.705,77  361.183,40 

Total 9.730.324,02 9.530.750,62 1,02 199.573,40 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 
 

Nota-se que, para a concessionária e considerando-se apenas os custos incorridos 

no serviço de atendimento emergencial, o uso do Sistema Saede não se apresenta 

financeiramente viável pois, ao otimizar o processo de despacho e alocação de equipes de 

campo para  execução de reparos na rede elétrica, há uma elevação média mensal de 21% no 

número dessas equipes, provocando, desse modo, um acréscimo de 2,2 % nos gastos com o 

SAE. 

Entretanto, quando se analisa o custo do não faturamento, pode-se que perceber 

que o uso do Sistema SAEDE gera uma redução em torno de 15% nos prejuízos para a 

concessionária resultantes da queda do fornecimento de energia. Isso se deve ao fato da 
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redução do TMA, proporcionada pelo sistema. Assim, pode-se perceber que, embora incorra 

em mais gastos com o SAE, devido à otimização do despacho e alocação das equipes de 

campo, o benefício econômico-financeiro obtido com o uso do Sistema, tendo em vista, 

principalmente, o custo do não faturamento, supera consideravelmente os gastos envolvendo a 

otimização do serviço de atendimento emergencial. 

Por essas razões, pode-se concluir que, para a Concessionária, a aplicação de 

investimentos no desenvolvimento e utilização de ferramentas de otimização no SAE 

representa uma boa opção para a manutenção ou melhoria da qualidade da prestação de seus 

serviços, além de contribuir para a diminuição de perdas de faturamento relacionadas à 

energia não suprida, risco de recebimento de multas impostas pelos órgãos fiscalizadores, 

ressarcimento de prejuízos ou danos causados a consumidores e gastos com propagandas e 

campanhas publicitárias para melhoria de imagem frente a seus clientes. 

 

4.5.2 Custos pelo lado da demanda (custo de interrupção) 

 

Comparando-se os custos pelo lado da demanda, considerando o uso e o não uso 

de rotinas de otimização no sistema de gestão operacional do SAE, verificam-se as relações 

apresentadas na Tabela 4.9 

 

Tabela 4.9: Custos pelo lado da demanda considerando o uso e o não uso do Sistema SAEDE. 

 
Custos de interrupção 

(mercado cativo) 

Custos de 
interrupção sem o 

uso do Sistema 
SAEDE (R$/h) 

(a) 

Custos de 
interrupção com o 

uso do Sistema 
SAEDE (R$/h) 

(b) 

 
 

Relação 
(a/b) 

Economia obtida 
com o uso do 

Sistema SAEDE 
(R$/h) 

Residencial     

(normal, baixa renda e rural) 8,93 7,59  1,34 

Industrial 1.955,23 1.661,94  293,29 

Comercial e Setor Público 124,74 106,02  18,72 

Total 2.088,90 1.775,55 1,18 313,35 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

Tendo em vista a economia obtida com o uso do Sistema SAEDE (em R$/h) para 

as classes de consumidores apresentadas na Tabela 4.9 e multiplicando-a pela quantidade de 

horas consideradas para um ano (8.760 h), observa-se que a economia alcançada seria de: 
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i.  De R$ 11.738,40/ ano, para as classes residenciais normal, de baixa renda e rural; 

ii.  De R$ 2.569.220,40/ano para a classe industrial;  

iii.  De R$ 163.987,20/ano para as classes comercial e setor público; e 

iv. De R$ 2.744.946,00/ano, reunindo-se todas as classes. 

 

Logo, pode-se perceber que, entre esses consumidores, o que, de longe, seria o 

mais beneficiado com o uso do Sistema SAEDE, trata-se do consumidor industrial, seguido 

do comercial e setor público em conjunto.  

No caso do consumidor da COELCE, pode-se observar, também, que o uso das 

rotinas do Sistema SAEDE permite uma redução média de 15% no custo de interrupção por 

falhas no fornecimento de energia. Isso pode contribuir para: 

 

i. A diminuição da perda de contratos (negócios) e prazos; 

ii. O aumento de vendas; 

iii. A redução de avarias em equipamentos, bens, alimentos e produtos; 

iv. Menor número de interrupções nos processos produtivos e, conseqüentemente, 

menores perdas de produção, insumos, ociosidade de mão-de-obra, e; 

v.  Redução nos casos de impossibilidade de cumprimento de afazeres domésticos 

ou atividades de lazer, no caso dos consumidores residenciais. 

 

Assim, para os consumidores de energia no âmbito de atuação da COELCE, pode-

se apontar como benefícios principais advindos da otimização operacional do SAE: 

 

i. A diminuição do nível de desconforto e dos prejuízos financeiros causados aos 

consumidores pelas falhas na rede, pelo fato deles não poderem utilizar a energia para atender 

às suas necessidades; e  

ii. A elevação da qualidade percebida, por parte dos usuários, da prestação dos 

serviços de fornecimento de energia pela concessionária. 

 
 
 
 



5. CONCLUSÕES 

 

 

5.1 PRINCIPAIS CONCLUSÕES E ASPECTOS RELEVANTES  

 

Por consumidor, entende-se qualquer pessoa física ou jurídica que solicite às 

empresas concessionárias o fornecimento de energia elétrica e se encarrega pelo pagamento 

das faturas e demais obrigações estabelecidas nas normas da ANEEL. 

Para conservar o direito à concessão e à permissão da prestação de serviços 

públicos, as concessionárias de distribuição de energia elétrica devem oferecer aos seus 

consumidores a prestação de um serviço adequado, que satisfaça as condições de 

regularidade, continuidade e eficiência, em conformidade ao previsto nos contratos de 

concessão, na Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995 e no Código de Defesa do 

Consumidor.  

No Brasil, são de competência da ANEEL, assim como das agências estaduais a 

ela conveniadas, a regulação e fiscalização do setor de energia, cabendo a elas observar, 

portanto, o cumprimento das obrigações contratuais e regulamentares por parte das 

concessionárias e zelar pela qualidade do serviço de distribuição de energia em benefício da 

sociedade. 

As interrupções no fornecimento de energia elétrica provocam inúmeros prejuízos 

tanto para o lado da oferta quanto para o da demanda. Devido a esses distúrbios, as 

concessionárias sofrem perdas em função da energia não suprida, multas impostas pela 

ANEEL pelo não cumprimento de metas de continuidade, ressarcimento de danos causados a 

consumidores e gastos com reparos e manutenção no sistema para normalização do serviço. Já 

os consumidores, sofrem perdas por restarem impossibilitados de realizar seus negócios e 

atividades de lazer por conta da falta de energia. 

Tendo em vista a importância econômico-social da prestação eficiente de serviços 

de atendimento emergencial para os consumidores e para a concessionária, percebeu-se que a 

realização de um estudo tratando dessa questão representaria uma contribuição à área. Deste 

modo, este trabalho teve como principal objetivo a concepção e aplicação de uma 

metodologia de análise de desempenho econômico dos serviços de atendimento emergencial 
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ao consumidor de energia elétrica, com o intuito de avaliar a relação custo-benefício da 

prestação otimizada desses serviços. 

A partir da análise dos variáveis consideradas no estudo, pôde-se perceber que: 

 

i) Para a COELCE, a utilização do Sistema SAEDE, quando se considera apenas os gastos 

incorridos pela concessionária para execução dos serviços de reparo na rede, apresentou-se 

financeiramente inviável, pelo fato do sistema elevar o número de equipes a serem alocadas e, 

conseqüentemente, os gastos para a concessionária manter e oferecer o serviço; 

 

ii) Ao analisar o custo do não faturamento, observa-se que o uso do Sistema SAEDE 

permitiu uma redução significativa das perdas de faturamento associadas à energia não 

fornecida e que essa redução apresentou-se monetariamente superior aos gastos verificados 

com a elevação do número das equipes de campo; 

 

iii) Para o consumidor, a redução do tempo médio de atendimento, proporcionada pelo uso 

do Sistema SAEDE, contribui para a diminuição dos prejuízos econômico-financeiros em 

razão das perturbações do sistema elétrico e para o aumento de sua satisfação em relação à 

qualidade dos serviços prestados pela concessionária; 

 

iv) A utilização de ferramentas de otimização leva à melhoria da qualidade da prestação 

dos serviços de distribuição de energia elétrica, representando, assim, um ganho tanto para o 

consumidor quanto para a concessionária que, ao satisfazer os requisitos mínimos de 

qualidade, alcançará um melhor desempenho operacional e melhor avaliação por parte de seus 

clientes; 

 

v) Ao buscar a excelência dos serviços de atendimento emergencial ao consumidor, a 

concessionária pode, além de atrair outros clientes, responder positivamente à sua maior 

responsabilidade enquanto agente de monopólio natural; 

 

vi) Embora os investimentos em melhorias na prestação de serviços ao consumidor de 

energia elétrica possam apresentar-se desfavoráveis em alguns aspectos para a concessionária, 

eles certamente representam uma boa opção para a ampliação dos seus resultados financeiros 

como um todo e para a melhoria da qualidade de vida da sociedade; e  
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vii) Considerando os aspectos e benefícios logísticos, financeiros, econômicos e sociais, 

tanto para a distribuidora quanto para o consumidor, o Sistema SAEDE apresenta-se como 

uma ferramenta de apoio à gestão operacional do SAE extremamente útil e viável, sendo sua 

aplicação, portanto, recomendada na COELCE ou em qualquer outra distribuidora de energia 

elétrica;  

 

viii)  Dado que, no caso da COELCE, os colaboradores alocados na Central de 

Relacionamento e nas equipes de campo são provenientes de empresas terceirizadas, verifica-

se a necessidade de transparência no envio de informações de custos pelas firmas terceirizadas 

à Concessionária, pois as assimetrias de informação entre estas podem favorecer a 

manipulação de dados por parte da última, com o intuito de apropriação de lucros maiores, 

contribuindo, assim, para o processo de repasse de excessos ou ineficiências via tarifa para o 

consumidor. 

 

Quanto aos objetivos específicos apresentados neste trabalho deve-se observar 

que os mesmos foram alcançados, na medida em que: 

 

i) Foram apresentadas, no Capítulo 2, as características relacionadas aos serviços de 

atendimento emergencial de concessionárias de distribuição de energia elétrica no país, tendo-

se destacado o papel dos órgãos reguladores do setor, os instrumentos regulatórios do 

atendimento emergencial e os aspectos ligados às condições gerais e à qualidade do 

fornecimento de energia elétrica;  

 

ii) Foi caracterizado, no Capítulo 3, o sistema de atendimento emergencial da 

concessionária atuante no Estado do Ceará (COELCE) apresentando-se seu diagnóstico e 

ressaltando seus principais entraves; 

 

iii) Foi elaborada uma metodologia de análise de desempenho econômico dos SAE das 

distribuidoras de energia elétrica, a qual foi aplicada ao caso do SAE/COELCE; no entanto, 

deve-se ressaltar que, na metodologia proposta, utilizou-se apenas um dos parâmetros de 

qualidade definido pela ANEEL, no caso, o DEC. 

 

 



109 
 

5.2 LIMITAÇÕES DO TRABALHO 

 

Vale destacar que nem sempre os dados necessários para a aplicação da 

metodologia encontram-se à disposição, de modo claro e conciso, nas concessionárias. Como 

exemplo, teve-se o caso da COELCE, razão porque não foi possível aplicar todas as etapas da 

metodologia proposta. No entanto, para a compreensão e aplicação desta metodologia, 

utilizaram-se alguns dos resultados obtidos através de simulações realizadas pela equipe do 

GLEN/UFC, nas quais foram utilizadas as rotinas do Sistema SAEDE. 

Outra limitação concerne aos valores reais de custos operacionais, difíceis de 

elencar no caso de empresas monopolistas, obrigando o autor a utilizar estimativas de custos 

unitários baseadas em entrevistas com técnicos da Concessionária. 

 

5.3 SUGESTÕES PARA O APROFUNDAMENTO DA PESQUISA 

 

Este trabalho abre espaços para novos estudos na área de prestação de serviços de 

atendimento ao consumidor de energia elétrica. Entre os estudos propostos nessa área sugere-

se: 

i) Desenvolvimento de uma metodologia de análise de viabilidade logística e econômica 

de ações vinculadas ao atendimento emergencial de uma companhia de distribuição de 

energia elétrica em áreas urbanas, operacionalizada via uma rotina computacional e validada 

tendo como caso de aplicação o SAE de, pelo menos, uma distribuidora de energia elétrica; 

 

ii) A elaboração de método consistente de determinação do custo de interrupção de 

energia elétrica, considerando as diversas categorias de consumidores do mercado cativo 

atendido pelas concessionárias; e 

 
iii) O estudo dos impactos dos custos do atendimento emergencial no custo total dos 

serviços das distribuidoras de energia elétrica. 

 

5.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Apesar das melhorias alcançadas pelo setor elétrico nos últimos anos, pode-se 

perceber a necessidade de investimentos, pelas concessionárias, na modernização e 
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automação do processo de gestão dos SAE. Esses investimentos representariam um grande 

avanço no trato da gerência do atendimento emergencial e podem ser realizados, 

especialmente: 

 

· Na manutenção preventiva da rede elétrica, com o intuito de reduzir a necessidade de 

reparos emergenciais e dos custos operacionais; 

· Na formação de bases de dados geoferenciados integrados, contendo informações 

detalhadas dos elementos da rede elétrica, do sistema viário e dos clientes, com vistas 

a facilitar a sua localização geográfica; 

· Na formação e desenvolvimento de equipes próprias de atendimento emergencial, com 

a finalidade de reduzir a rotatividade de funcionários e possibilitar um melhor 

acompanhamento destes quanto ao nível de qualidade dos serviços prestados; 

· Na aquisição de sistemas de informações metereológicas desenvolvidos por institutos 

especializados, com o objetivo de pôr em prática um planejamento prévio de 

atendimento emergencial, em caso de variações climátivas atipicas. 

 

Finalmente, embora os órgãos reguladores utilizem, para a avaliação da qualidade 

dos serviços prestados aos consumidores, informações repassadas pelas concessionárias para 

o cálculo dos indicadores de seu desempenho, permanece o questionamento de quão criterioso 

e transparente é este procedimento, uma vez que se trata de um monopólio natural e de caráter 

privado. 
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