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RESUMO 

A restrição de incentivos governamentais proposta pela ANEEL para a geração de energia renovável 
distribuída gera consequências que afetam grupos com diferentes interesses, levando a uma soma de 
conflitos fundamentados em aspectos socioeconômicos e ambientais. Baseando-se na teoria de jogos e 
utilizando o ferramental de Equilíbrio de Nash Bayesiano Perfeito, realiza-se uma análise da dinâmica 
decisória entre os agentes envolvidos e, através do modelo proposto, verifica-se que a estratégia de 
regulação adotada pela Agência, prevendo ajustes econômicos apenas em futuras revisões, possui, a 
depender das características do Legislativo, grande probabilidade de se mostrar inviável. Adicionalmente, 
obtém-se ainda que os consumidores impactados por eventuais efeitos adversos desta estratégia 
provavelmente não terão incentivos suficientes para tentar revertê-la e que, dada a opção pela mesma, as 
crenças de determinados agentes quanto às características do Legislativo podem resultar em decisões que 
por fim levem a alocações ineficientes de recursos. 
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ABSTRACT 

The restriction of government incentives proposed by ANEEL to distributed renewable power generation 
has consequences that affect groups with different interests and leads to a sum of conflicts reasoned on 
socioeconomic and environmental aspects. Based on game theory and using the Nash Bayesian Perfect 
Equilibrium concept, an analysis of the decision-making dynamics between the agents involved is carried 
out. Considering the proposed model, we find that the regulatory strategy adopted by the agency, leaving 
economic adjustments for future reviews, depending on the characteristics of the legislature, has a high 
probability of proving itself unfeasible. Additionally, we also find that consumers who will suffer with the 
possible adverse effects of this strategy probably will not have enough incentives to try to reverse it and 
that beliefs of certain agents regarding the characteristics of the politicians can result in decisions that, at 
the end, will lead to inefficient resource allocations. 
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1. INTRODUÇÃO 

Seguindo tendência que já vinha sendo verificada em diversos países, no ano de 2012 foi 
publicada pela ANEEL a Resolução Normativa – REN nº 482, com o objetivo de incentivar o 
investimento e a adoção de micro (até 75kW) e minigeração (até 5 MW) distribuída (aqui generalizada 
como GD – Geração Distribuída). Em 2015, a REN nº 482 foi revisada pela REN nº 687, ampliando-se os 
limites de potência instalada e os modelos de negócio elegíveis a participarem do modelo. Embora ciente 
que a expansão do setor frente aos subsídios concedidos poderia gerar impactos relevantes sobre os 
serviços de distribuição e demais consumidores, a ANEEL manteve, na revisão de 2015, o modelo de 
incentivo originalmente instituído pela REN nº 482 (uma vez que o mercado de GD ainda se encontrava 
incipiente), no entanto, definiu a realização de uma nova revisão em 2019, desta vez com foco maior no 
aspecto econômico da regulação. A criação dessas normas foi pensada, principalmente, com a finalidade 
de desenvolver a geração fotovoltaica distribuída (tipo de fonte mais utilizada neste tipo de mercado), de 
forma a se aproveitar, assim, dos benefícios que esse tipo de geração tem a oferecer ao sistema elétrico 
nacional (tais como redução de perdas, menor dependência de geração centralizada e descarbonização da 
geração), bem como do potencial que o país possui em relação a uma fonte de energia limpa e renovável.  

Ao criarem-se incentivos para a adoção de geração fotovoltaica distribuída, tinha-se como 
objetivo a criação de um ambiente em que a ela pudesse se viabilizar, favorecendo assim o 
desenvolvimento de toda a cadeia produtiva do setor e, por fim, proporcionando maior competitividade 
para este tipo de fonte de energia. Dessa forma, na referida Resolução, criou-se o chamado “Sistema de 
Compensação de Energia Elétrica”, mecanismo em que a energia excedente gerada por uma unidade 
consumidora é injetada na rede da distribuidora e, posteriormente, utilizada para abater o seu consumo 
mensal. Nesse mecanismo estabeleceu-se que a energia injetada na rede pelo consumidor com GD seria 
utilizada para abater integralmente a energia consumida, considerando assim todas as componentes 
tarifárias estabelecidas em R$/MWh e sendo, portanto, valorada conforme a tarifa de energia elétrica final 
estabelecida para os consumidores. No entanto, conforme verifica-se na Figura 1, que apresenta um 
resumo da composição tarifária de energia elétrica, o valor final da tarifa de energia entregue ao 
consumidor engloba vários custos além da energia propriamente dita, tais como custos de transporte 
(transmissão e distribuição de energia), perdas e encargos, residindo o subsídio concedido exatamente 
nesta diferença (que passa a ser custeada pelos demais consumidores da rede). 

 

 

 
 

Figura 1 – Resumo da Composição Tarifária de Energia Elétrica 
 
Como consequência da adoção desse sistema de compensação obteve-se um modelo que, apesar 

de incentivar fortemente a adoção de geração distribuída, não remunera devidamente o uso da rede de 
distribuição e, adicionalmente, transfere os custos dos subsídios majoritariamente aos demais usuários da 
rede (incluindo, dentre outros, os consumidores que não têm condições de instalar sua própria geração, ou 
seja, aqueles que se encontram nos extratos de renda mais baixos da sociedade). 

A adoção de tal modelo gera um nítido conflito de interesses envolvendo, de um lado, as 
distribuidoras e os consumidores sem geração própria (que deverão arcar com os custos dos subsídios) e, 
do outro, os fabricantes, fornecedores, associações e todos demais integrantes da cadeia produtiva do 
setor, bem como investidores e consumidores que possuam (ou estejam interessados em possuir) geração 
própria (e que terão o retorno de seus investimentos significativamente ampliados). Do ponto de vista da 
ANEEL, verifica-se a necessidade de balancear corretamente os incentivos ao desenvolvimento de uma 
fonte de energia que gera benefícios para a sociedade, de forma que não se criem tantas distorções no 
mercado e que se garanta uma adequada alocação dos custos.  
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Estudo elaborado pela ANEEL1 indica que, sem alterações nas regras, o custo do atual modelo de 
compensação para os consumidores sem geração própria (no período de 2021 a 2030, tendo como 
referência as tarifas de 2021) pode chegar a cerca de R$ 58,93 Bilhões, sendo que, em um cenário no qual 
a valoração da energia injetada seja feita apenas pelo custo da energia, este valor estaria estimado em R$ 
13,31 Bilhões para o mesmo período. Obviamente, a contrapartida neste caso seria que, mantido o 
incentivo atual, a potência instalada de GD ao final do período seria significativamente maior (assim como 
os potenciais benefícios advindos da maior penetração de GD no sistema).  
 

Tabela 1 –Análise Comparativa para o período de 2021 a 2030 
 Norma Atual Norma Revisada 

Custos transferidos aos consumidores sem GD R$ 58,93 Bilhões R$ 13,31 Bilhões 
Potência instalada de GD 30,25 GW 13,04 GW 

 
Ao iniciar a revisão da Resolução Normativa em 2019, tal como havia sido previsto e de forma a 

ajustar os aspectos econômicos acima detalhados, a ANEEL passou então a enfrentar forte oposição dos 
setores envolvidos na cadeia de geração distribuída. Esses setores se organizaram, lançaram campanhas 
publicitárias em diversos meios de comunicação e mobilizaram vários parlamentares na defesa de sua 
pauta, fazendo com que o assunto tomasse grandes proporções, envolvendo, dentre outros e além do 
próprio poder legislativo, o poder executivo, Tribunal de Contas da União (TCU), Ministério da Economia 
e Ministério Público (afora todo tipo de manifestação, artigo, reportagem, postagem em redes sociais e 
similares). Importante aqui destacar que, neste caso, o Legislativo pode se sobrepor a uma eventual 
revisão normativa da ANEEL (pode-se aprovar uma lei que defina todos os critérios a serem adotados para 
os aspectos econômicos em análise, invalidando dessa forma qualquer parecer ou decisão da Agência, a 
qual restaria regular o setor em observância ao estabelecido na nova lei). 

Neste ponto, cabe ainda ressaltar que, desde a elaboração da norma inicial, a evolução do setor 
tem se dado em patamares superiores ao que havia sido projetado pela Agência, conforme pode ser visto 
na Figura 2. Em dezembro de 2019, foi atingida a marca de 2,2 GW de GD, superando em mais de quatro 
vezes o montante inicialmente projetado pela ANEEL em 2015, de 0,5 GW, e que havia, naquela ocasião, 
motivado a definição do ano de 2019 para a revisão do regulamento. Como seria de se esperar, além de 
mostrar que o subsídio cumpriu o objetivo para o qual havia sido estabelecido, tal fato leva a uma situação 
em que, no momento da revisão normativa, tem-se um número significativamente maior (e com maior 
capacidade de mobilização) de agentes que potencialmente podem se opor a qualquer retirada de 
subsídios. 

 

 
Figura 2 – Evolução da potência instalada2 

 
Diante do exposto, este trabalho se propôs a analisar, sob a ótica da Teoria dos Jogos, o recente 

processo de regulação da Geração Distribuída, desde a publicação da primeira Resolução Normativa pela 
ANEEL, passando pelas decisões da cadeia produtiva, investidores e consumidores com GD, assim como 
pelo envolvimento dos entes governamentais e, por fim, chegando aos consumidores comuns. São, 
abordados, dessa forma, aspectos relevantes deste processo decisório para cada um dos agentes 

 
1 ANEEL (2021) 
2 Adaptado das projeções realizadas pela ANEEL em 2015 
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envolvidos, bem como analisados os comportamentos e ações esperadas conforme parâmetros discutidos 
ao longo da modelagem. 

Obtém-se como principal resultado a conclusão de que os consumidores comuns (sem geração 
própria), que tendem a ser os maiores impactados no caso de efeitos adversos e que teriam a possibilidade 
de reverter eventuais implicações negativas, provavelmente não possuem incentivos suficientes para fazê-
lo, enquanto o Legislativo, frente a tal comportamento, pautaria sua decisão majoritariamente por suas 
próprias características e preferências frente ao tema, sendo tal fator determinante para os possíveis 
resultados do processo decisório em análise.  

Diante disso, verifica-se ainda que a crença da cadeia produtiva, investidores e consumidores com 
GD em relação ao tipo do Legislativo passa a desempenhar papel fundamental na decisão destes agentes, 
podendo inclusive levar a alocações ineficientes de recursos. Por fim, os resultados obtidos para a ANEEL 
mostram que as características do Legislativo devem ser levadas em conta na definição da estratégia 
regulatória por parte da Agência e determinam também uma ordem de grandeza para a relação de 
preferência entre os possíveis impactos a serem gerados, o que por sua vez, permite analisar de forma mais 
detalhada as abordagens regulatórias inicialmente disponíveis. 
 
2. MODELAGEM 

Modelou-se o problema em análise por meio de um jogo com estrutura dinâmica, envolvendo 
como participantes a ANEEL, integrantes da cadeia produtiva do setor em conjunto com investidores e 
consumidores com GD, poder legislativo e, por fim, consumidores comuns. Neste sentido, cabe destacar 
que foram desconsiderados alguns dos agentes que estiveram envolvidos no processo de revisão da 
Resolução Normativa, tal como poder executivo, distribuidoras e TCU, dado o entendimento obtido 
através das análises realizadas previamente de que, frente à menor relevância dos aspectos que esses 
agentes trariam para a análise aqui almejada, o aumento de complexidade a ser obtido com a sua inclusão 
não se justificaria neste trabalho.  

Outro aspecto relevante considerado neste jogo diz respeito às crenças que, eventualmente, os 
consumidores com GD, investidores e integrantes da cadeia produtiva do setor possam ter em relação à 
capacidade de mobilização de entes governamentais frente a decisões da ANEEL (representadas por λ), 
bem como as crenças da própria ANEEL quanto a este aspecto (representadas por ω). Nota-se que 
determinadas crenças podem levar a alocações ineficientes de recursos, dado justificarem a realização de 
investimentos que seriam viáveis (ou fariam sentido econômico para o agente) apenas em caso de 
manutenção dos subsídios temporários previstos na norma em sua configuração inicial. 

Dessa forma, considerou-se então que o poder legislativo pode possuir, com probabilidades ρ e 1-
ρ, respectivamente, dois tipos distintos no que se refere à pauta envolvida neste jogo: 

 Tipo 1: Prioriza seu capital político em detrimento do bem-comum da sociedade. 
 Tipo 2: Prioriza o bem-comum da sociedade em detrimento do seu capital político. 

Obtém-se então um jogo de informação incompleta e, portanto, incorre-se na utilização do 
conceito de Equilíbrio de Nash Bayesiano Perfeito. 

 
2.1) AGENTES 

Visando-se à realização de uma análise mais ampla e, dada a dificuldade de computar 
determinados valores específicos (principalmente em função de subjetividades relacionadas a certos 
aspectos ou mesmo ausência de condições de contorno que permitissem estimar certos parâmetros, 
sobretudo quando faz-se necessário comparar grandezas de diferentes tipos), optou-se aqui pela 
modelagem dos agentes da forma mais geral possível, adotando como referência para seus payoff as 
respectivas utilidades obtidas em cada um dos cenários, sendo a construção geral destas utilidades 
detalhadas na sequência.  

Importante ressaltar que, dado o fato do impacto ambiental da geração distribuída (IAMB), assim 
como seus potenciais benefícios ao sistema elétrico nacional (ISIST), serem sempre de alguma forma 
proporcionais à potência instalada de geração distribuída (QGD), tem-se que, de forma geral, a escolha de 
um coeficiente adequado nos permite substituir os dois primeiros por um fator relacionado à potência 
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instalada de GD (QGD), abordagem que será considerada na representação final da utilidade de todos os 
agentes aqui descritos. 

ANEEL 

Considera-se no modelo que a ANEEL deriva utilidade dos benefícios proporcionados pela 
geração distribuída ao sistema elétrico (ISIST), dos impactos ambientais referentes à adoção de energia 
limpa (IAMB) e dos potenciais retornos financeiros para o consumidor comum (expressos como RCC e 
podendo ser positivos ou negativos). Logo, tem-se que sua utilidade 𝑈  pode ser expressa como: 

 

 

𝑈 =  φ(𝑅 ) +  ξ(𝐼 )  +  ε(𝐼 )  =  φ(𝑅 ) +  θ(𝑄 ) 

Sendo φ, ξ, ε e θ coeficientes que captam o impacto de seus respectivos fatores na utilidade da 
Agência. 

CAD. PRODUTIVA/CONS. COM GD/INVESTIDORES 

Assume-se que esses agentes derivam utilidade de seus retornos financeiros proporcionados pela 
geração distribuída (expressos aqui como RFB e impactados não apenas pelos custos de instalação (CINST.), 
mas também pelos custos da posterior tentativa de mobilização do Legislativo (CMOB_FB) visando impedir a 
revisão da norma) e dos impactos ambientais referentes à adoção de energia limpa (IAMB). Portanto, 
obtém-se para estes agentes a seguinte utilidade 𝑈 : 

𝑈  =  α(𝑅  – 𝐶  − 𝐶 _ ) +  ψ(𝐼 )  =  α(𝑅 – 𝐶 )  +  κ(𝑄 ) 

Na qual agrega-se o custo de instalação (CINST.) e o custo de mobilização do Legislativo (CMOB_FB) 
em um único Custo Total3 (CT) e sendo α, ψ e κ coeficientes que captam o impacto de seus respectivos 
fatores na utilidade destes agentes. 

LEGISLATIVO 

Para o Legislativo, por sua vez, considera-se uma utilidade derivada dos impactos ambientais 
referentes à adoção de energia limpa (IAMB), dos retornos proporcionados aos consumidores comuns (RCC) 
e de eventual ganho de capital político (KPOL). Logo, podemos expressar sua utilidade 𝑈  da seguinte 
maneira: 

 

𝑈 = σ(𝑅 ) + μ(𝐼 ) + δ (𝐾 )  =  σ(𝑅 ) +  γ(𝑄 ) + δ (𝐾 ) 

Sendo σ, μ, γ e δ  coeficientes que captam o impacto de seus respectivos fatores na utilidade e com 
δ  variando de acordo com o tipo do Legislativo (Tipo 1: δ e Tipo 2: δ ). 

CONSUMIDORES COMUNS 

Por fim, considera-se que os consumidores sem GD derivam utilidade dos retornos financeiros 
(RCC) proporcionados por alterações nos valores das tarifas finais (podendo tais retornos serem impactados 
por eventuais custos de reação, representados por CMOB_CC) e também dos benefícios ambientais referentes 
à disseminação de fonte energia limpa (IAMB). Logo, expressamos a utilidade 𝑈  desses agentes como: 

𝑈 = β(𝑅 – 𝐶 )  +  ζ(𝐼 )  =  β(𝑅 – 𝐶 )  +  η(𝑄 ) 
 

Sendo β, ζ e η coeficientes que captam o impacto de seus respectivos fatores na utilidade dos 
Consumidores Comuns. 

 
3 Neste caso agregou-se em uma única etapa as decisões referentes ao investimento e à tentativa de mobilização do Legislativo. 
Em estudos preliminares chegou-se a analisar estes itens em etapas separadas do jogo, no entanto, como os resultados obtidos 
estavam em linha com os aqui apresentados (dado o baixo custo da tentativa de mobilização frente aos possíveis retornos a serem 
obtidos em caso de sucesso, “tentar mobilizar” sempre se apresenta como uma melhor resposta na análise), optou-se por manter a 
versão atual do modelo, beneficiando-se assim de uma maior simplicidade na apresentação dos resultados. 
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2.2) JOGO 

No que diz respeito a estrutura do jogo, contempla-se a ANEEL atuando inicialmente, decidindo 
quanto à criação da Resolução Normativa (e sua posterior revisão apenas após um período de 
consolidação do setor), seguida então dos integrantes da cadeia produtiva, consumidores com GD e 
investidores, que aqui são representados como um ente único e decidem quanto à realização do 
investimento (conforme ressaltado anteriormente, considera-se que esta decisão, caso seja positiva, já 
engloba também a decisão de posteriormente engajar recursos para mobilização do Legislativo visando 
impedir a revisão prevista para a norma). Na sequência, temos ainda o próprio Legislativo, que deverá 
decidir se irá engajar-se na pauta para a qual está sendo mobilizado e, por fim, os consumidores comuns, 
que devem decidir entre reagir ou não a uma eventual decisão do Legislativo contrária à revisão normativa 
a ser realizada pela ANEEL. 

Tem-se, portanto, as seguintes ações possíveis para cada um dos agentes representados no jogo: 

 ANEEL (AN): Regular (r) ou Não Regular (nr) 
 Fabricantes, Consumidores com GD e Investidores (FB): Investir (i) ou Não Investir (ni) 
 Legislativo (LG): Engajar (e) ou Não Engajar (ne) 
 Consumidores Comuns (CC): Reagir (rg) ou Não Reagir (nrg) 

Desta forma, dadas as características anteriormente descritas, bem como as definições de utilidade 
detalhadas no item anterior, obtemos um jogo em forma extensiva com informação incompleta, conforme 
estrutura apresentada na Figura 3, na qual as linhas tracejadas representam conjuntos de informação para a 
ANEEL (AN) e Cadeia Produtiva do Setor (FB), cujas crenças quanto ao tipo do Legislativo são 
representadas, respectivamente, por ω e λ. Adicionalmente, as probabilidades relacionadas aos tipos 1 e 2 
do Legislativo são representadas, respectivamente,  por ρ e 1-ρ, e os nós de decisão são dados por t0, t’0, t1, 
t’1, t2, t’2, t3 e t’3. 

 

 
Figura 3 – Árvore do Jogo 

 

LEGENDA: 

- AN: ANEEL 
- FB: Fabricantes/Cons. com GD/Investidores 
- LG: Legislativo 
-CC: Consumidores Comuns 
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Cabe destacar que atribuiu-se apenas dois níveis possíveis4, alto (H) e baixo (L), para os retornos 
dos agentes, potência instalada de geração distribuída e ganho de capital político, sendo que tais níveis 
correspondem, respectivamente, aos resultados que beneficiam mais ou menos o parâmetro em questão. 
Especificamente em relação ao ganho de capital político, além dos níveis mencionados, considerou-se que 
quando o Legislativo opta por “não engajar” seu nível permanece inalterado e, portanto, tem-se KPOL = 0. 
Desta forma, obtém-se as seguintes possibilidades:  

 RCC: Alto (RCC
H) quando a norma for revisada (gerando menores retornos negativos aos 

consumidores comuns) e baixo (RCC
L) quando os subsídios forem mantidos (gerando maiores 

retornos negativos para os consumidores comuns). 
 

 QGD: Alta (QGD
H) no cenário de não revisão da norma (com manutenção dos altos incentivos 

para instalação de geração distribuída) e baixa (QGD
L) no cenário de revisão da norma (com 

redução dos incentivos). 
 

 RFB: Alto (RFB
H) quando a norma não for revisada (sendo mantidos os altos subsídios ao setor) 

e baixo (RFB
L) no cenário de revisão da norma (reduzindo-se os subsídios). 

 

 KPOL: Alto (KPOL
H)  no cenário de mobilização dos políticos e sucesso ao impedir a revisão da 

norma (a interferência decisiva dos parlamentares seria percebida diretamente pelo grupo de 
interesse, que passaria então a fazer parte da base de apoio dos políticos envolvidos) e baixo 
(KPOL

L) no cenário de mobilização dos políticos e fracasso ao impedir a revisão da norma após 
reação dos consumidores comuns (a interferência do parlamentares em prol de um grupo 
específico seria percebida e reprovada pela maior parte da população e, como não atinge seu 
objetivo final, seria também reprovada pelo próprio grupo de interesse). Conforme 
mencionado, no caso em que os parlamentares não se engajam, considerou-se que seu ganho 
de capital político permanece inalterado (e, portanto, tem-se KPOL = 0). 

 
Ressaltamos ainda que, conforme pode ser notado na Figura 3, considerou-se por fim um jogo 

ligeiramente simplificado em relação às utilidades anteriormente detalhadas, no qual o fator referente ao 
impacto ambiental e, consequentemente, à potência instalada de geração distribuída, foi mantido apenas 
no payoff da ANEEL (na realização dos cálculos detalhados verificou-se que, para os demais agentes, tal 
fator contribui sempre na direção dos equilíbrios e ações já determinadas sem ele, logo, optou-se por 
desconsiderá-lo visando simplificar a apresentação dos resultados obtidos). No caso específico da 
ANEEL, uma vez que a potência instalada de geração distribuída captura também a utilidade 
proporcionada pelo impacto no sistema elétrico, fez-se necessário manter o termo em questão. 
 
2.3) EQUILÍBRIO 

Dada a estrutura e características do jogo, iniciamos a resolução por indução reversa, notando que, 
do ponto de vista do consumidor comum (CC), não há diferença entre estar em t3 ou t’3. Desta forma, 
temos que o consumidor comum irá optar por “reagir” caso: 

 
𝑈 (𝑟𝑔) > 𝑈 (𝑛𝑟𝑔) 

  

Ou seja: 
 

β 𝑅 −  𝐶 > β(𝑅 )  

 

 
4 Dada a abordagem “discreta” aqui considerada para os agentes, este nível de detalhamento basta para abranger todo o espectro 
de possibilidades do modelo proposto. No entanto, em uma eventual expansão do estudo com os níveis de subsídios podendo 
variar dentro de um conjunto de alternativas (seja como considerado nos estudos da ANEEL, no qual apresentaram-se cinco 
alternativas distintas, ou mesmo considerando-se um caso contínuo em que o subsídio atual seria ponderado por τϵ[0,1]), tal 
detalhamento precisaria ser refinado, uma vez que teríamos uma situação na qual os possíveis resultados obviamente 
apresentariam mais que dois níveis (podendo-se, neste caso, inclusive considerar o impacto do “tamanho” do subsídio no 
desenvolvimento do setor e, posteriormente, na capacidade de lobby dos agentes). 
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E, portanto: 
 

𝑪𝑴𝑶𝑩𝑪𝑪
< 𝑹𝑪𝑪

𝑯 −  𝑹𝑪𝑪
𝑳  

 
Sendo assim, “reagir” será uma melhor resposta para o consumidor comum apenas quando o custo 

de fazê-lo for menor que a diferença entre seus possíveis retornos (retorno obtido com a revisão da norma 
menos retorno mantendo-se o cenário regulatório atual). 

Fazendo-se uma aproximação bastante simplificada para estes itens (ver Apêndice 5.1), mas ainda 
assim válida para ilustrar a questão, obtemos 𝑹𝑪𝑪

𝑯  = - R$ 1,84 e 𝑹𝑪𝑪
𝑳  = - R$ 8,30 como estimativas para os 

respectivos valores mensais dessas variáveis. Ou seja, considerando tais valores5, tem-se que seria melhor 
resposta para o consumidor “reagir” apenas quando o custo mensal percebido de sua mobilização fosse 
inferior a R$ 6,47 (nota-se que na premissa aqui adotada há certa “miopia” de longo/médio prazo, com o 
consumidor basicamente vislumbrando os custos em um horizonte mais imediato). Adotando-se ainda 
uma outra alternativa de cálculo para esta estimativa (ver Apêndice 5.2), em que considera-se apenas os 
parâmetros referentes ao ano em que a decisão deve ocorrer (novamente em linha com a premissa de 
“miopia” de longo/médio prazo por parte do consumidor), obtemos 𝑹𝑪𝑪

𝑯  = - R$ 8,57 e 𝑹𝑪𝑪
𝑳  = - R$ 12,46, o 

que levaria a “reagir” ser uma melhor resposta para o consumidor apenas quando o custo percebido para 
sua mobilização ao longo do ano de decisão fosse inferior a R$ 3,89. 

Dessa forma, independente da alternativa utilizada para estimar-se os custos a serem transferidos 
para um consumidor individual sem GD, mostra-se bastante razoável considerar que nos nós t3 ou t’3 a 
decisão do consumidor comum será sempre “não reagir”6. 

Seguindo a análise, contempla-se na sequência a decisão do poder Legislativo em t2 ou t’2. Dada a 
decisão do consumidor comum de “não reagir”, tem-se que a decisão do Legislativo dependerá 
exclusivamente do seu tipo e, neste caso, obtemos que o Legislativo (LG) decidirá por se “engajar” na 
pauta para a qual está sendo mobilizado, caso: 

 
𝑈 (𝑒) > 𝑈 (𝑛𝑒) 

  
O que nos fornece: 
 

σ(𝑅 ) + δ (𝐾 ) > σ(𝑅 ) 

 
E portanto: 
 

𝑲𝑷𝑶𝑳
𝑯 >

σ

δ
× 𝑹𝑪𝑪

𝑯 − 𝑹𝑪𝑪
𝑳  

 
Desta forma, o Legislativo irá optar por se engajar quando o ganho de capital político for 

suficientemente alto para compensar a queda de retorno imputado aos consumidores comuns.  
Conforme premissa adotada em relação aos dois tipos de Legislativo, temos que para o Legislativo 

de tipo 1 o fator δ1 será suficientemente grande de forma que se obtenha a seguinte relação:  
 
 

𝑲𝑷𝑶𝑳
𝑯 >

σ

δ
× 𝑹𝑪𝑪

𝑯 −  𝑹𝑪𝑪
𝑳  

 

 
Logo, para o Legislativo do tipo 1 obtém-se que a melhor resposta em t2 será sempre “engajar”.  

 
5 Neste caso estamos considerando a possibilidade de que os retornos sejam de fato percebidos pelos consumidores, sendo que a 
realidade nos indica o contrário, com os consumidores que não estão envolvidos em eventuais aspectos da geração distribuída 
ficando praticamente alheios ao assunto (o que basicamente reforçaria o resultado aqui obtido). 
6 Importante notar que a inclusão das distribuidoras poderia alterar o resultado obtido nesta etapa do jogo, dado que possuem uma 
percepção clara dos custos envolvidos, além de possuírem também certo poder de mobilização frente aos consumidores e mesmo 
junto aos entes políticos. No entanto, a possibilidade de repasse dos custos aos consumidores a partir de revisões tarifárias poderia 
também diminuir o engajamento das mesmas. A abordagem de tal aspecto fica destinada a uma futura expansão deste estudo. 
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Em contrapartida, para o Legislativo do tipo 2 temos que o fator δ2 será suficientemente pequeno 
de forma que: 

 

𝑲𝑷𝑶𝑳
𝑯 <

σ

δ
× 𝑹𝑪𝑪

𝑯 −  𝑹𝑪𝑪
𝑳  

 
Nesse caso, a melhor resposta em t’2 para o Legislativo do tipo 2 será sempre “não engajar”. 
 
Obtido tal resultado, segue-se então com a análise decisória da Cadeia Produtiva do Setor, 

Investidores e Consumidores com GD no conjunto de informação {t1, t’1}, sendo que neste caso deve-se 
levar em conta as crenças (λ) referentes ao tipo do Legislativo, obtendo-se o seguinte: 

 Utilidade Esperada caso a opção seja “não investir”: 

𝑈𝐸 (𝑛𝑖) = λ × (0) + (1 − λ) × (0) = 0 

 Utilidade Esperada caso a opção seja “investir”: 

𝑈𝐸 (𝑖) = 𝜆 × 𝛼(𝑅 − 𝐶 ) + (1 − 𝜆) × 𝛼(𝑅 − 𝐶 ) = 𝜆𝛼(𝑅 ) + 𝛼(𝑅 ) − 𝛼(𝐶 ) − 𝜆𝛼(𝑅 ) 

 
Comparando os dois resultados obtemos que a melhor resposta será “investir”, caso: 
 

𝜆𝛼(𝑅 ) + 𝛼(𝑅 ) − 𝛼(𝐶 ) − λα(𝑅 ) > 0 

 
O que nos fornece:  
 

𝜆𝛼(𝑅 ) − λ𝛼(𝑅 ) > 𝛼(𝐶 ) − α(𝑅 ) 

 
E, portanto: 

𝝀 >
𝑪𝑻  − 𝑹𝑭𝑩

𝑳

𝑹𝑭𝑩
𝑯 − 𝑹𝑭𝑩

𝑳
 

 
Considerando então os valores indicados em estudo elaborado pela ANEEL7, que para este caso 

considera como referência basicamente o payback simples, temos que 𝑅   ~ 2𝑅 . Logo: 
 

𝝀 >
𝑪𝑻

𝑹𝑭𝑩
𝑳

 −  𝟏 

 
Desta forma, a melhor resposta para estes agentes será “investir” sempre que a crença sobre ter-se 

um Legislativo de tipo 1 for superior à relação acima indicada, na qual obtém-se como referência uma 
proporção entre o custo total (englobando investimentos e mobilização do Legislativo) e o retorno no pior 
caso.  

Notamos então que, neste caso, a consistência bayesiana requer que esta crença dos agentes seja 
tal que λ = ρ8. Portanto, “investir” será uma melhor resposta sempre que: 

 

𝛒 >
𝑪𝑻

𝑹𝑭𝑩
𝑳

 −  𝟏 

 

 
7 ANEEL (2018) 
8 Uma possibilidade a ser considerada em futura expansão deste trabalho seria a análise considerando jogos repetidos, de tal forma 
que a atualização bayesiana acima indicada considerasse os processos decisórios anteriores na construção da crença. 
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Obtida esta relação, temos então a possibilidade de analisar alguns resultados possíveis: 

i. Dado que ρ∊ [0,1], o primeiro (e óbvio) resultado nos diz que, sempre que for válida a 
desigualdade 𝑅 > 𝐶  a decisão será por realizar o investimento. 

ii. No caso de ρ = 0, outro resultado (também óbvio) nos indica que a decisão por investir 
será realizada apenas se 𝑅 > 𝐶 . 

iii. No entanto, alguns casos mais interessantes ocorrem para valores intermediários destes 
parâmetros, conforme apresentado nos exemplos abaixo: 
 

 Se ρ = ½, verificamos que faria sentido para os agentes optar pelo investimento 
mesmo que o custo total fosse de até 1,5 vezes o retorno esperado no cenário de 
norma revisada.  

 Se ρ = 1, verificamos que faria sentido para o agente optar pelo investimento mesmo 
que o custo total fosse o dobro do retorno esperado no cenário de norma revisada. 

Por fim, chega-se então ao conjunto de informação {t0, t’0}, correspondente às decisões da 
ANEEL e no qual também temos que levar em conta as crenças (ω) referentes ao tipo do Legislativo, 
obtendo-se o seguinte: 

 Caso a opção seja por “não regular” tem-se: 

𝑈𝐸 (𝑛𝑟) = 𝜔 × (0) +  (1 −  𝜔) × (0)  =  0 

 Caso a opção seja por “regular”, tem-se duas possibilidades: 
 

i. 𝛒 <
𝑪𝑻

𝑹𝑭𝑩
𝑳  −  𝟏  

 

ii. 𝛒 >
𝑪𝑻

𝑹𝑭𝑩
𝑳  −  𝟏 

Na primeira situação a decisão da Cadeia Produtiva do Setor, Investidores e Consumidores com 
GD será de “não investir” e, neste caso, a utilidade esperada da Agência seria nula. Ou seja, em tal 
situação a ANEEL seria indiferente em relação às suas duas opções disponíveis (“regular” ou “não 
regular”)9. 

No entanto, na segunda situação a decisão da Cadeia Produtiva do Setor, Investidores e 
Consumidores com GD será de “investir”, o que permite uma análise mais detalhada do processo 
decisório. 

Neste sentido, nos restringindo ao segundo caso, que por motivos óbvios mostra-se ser o mais 
relevante para esta análise (assim como aquele que, ao que tudo indica, melhor representa a realidade), 
tem-se que a utilidade esperada da ANEEL será dada por: 

 

𝑈𝐸 (𝑟) = 𝜔 × 𝜑(𝑅 ) + 𝜃(𝑄 ) + (1 − 𝜔) × 𝜑(𝑅 ) + 𝜃(𝑄 )  

 
Desenvolvendo a expressão acima e substituindo os valores apresentados em estudo elaborado 

pela ANEEL10, no qual indica-se 𝑅 ≃ 4,43(𝑅 ) (lembrando que neste caso o retorno na verdade é um 
custo, por isso tem-se  𝑅 > 𝑅  , ou seja, neste caso o custo é maior no pior cenário) e 𝑄 ≃
0,43(𝑄 ), obtemos: 
 

 

𝑈𝐸 (𝑟) = 𝑅 × 𝜑( 3,43𝜔 + 1) + 𝑄 × 𝜃(0,57𝜔 + 0,43) 

 

 
9 Na verdade, se considerarmos que o simples processo de elaborar a Resolução Normativa envolve algum custo para a Agência, 
teríamos, na situação apresentada, uma preferência da ANEEL por “não regular”. 
10 ANEEL (2021) 
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Comparando então os dois resultados e tomando como referência a situação em que a melhor 
resposta para a ANEEL seria “regular “, tem-se: 

 

𝑅 × 𝜑(3,43𝜔 + 1) + 𝑄 × 𝜃(0,57𝜔 + 0,43) > 0 

 
Logo: 
 

𝑸𝑮𝑫
𝑯 × 𝜽(𝟎, 𝟓𝟕𝝎 + 𝟎, 𝟒𝟑) > −𝑹𝑪𝑪

𝑯 × 𝝋( 𝟑, 𝟒𝟑𝝎 +  𝟏) 

 
Notamos então que, nesta etapa, a consistência bayesiana requer que a crença da Agência seja tal 

que ω = ρ11, o que nos fornece a seguinte relação: 
 

𝑄 × 𝜃(0,57𝜌 + 0,43) > −𝑅 × 𝜑(3,43𝜌 + 1) 

E, portanto: 

𝜽

𝝋
>

−𝑹𝑪𝑪
𝑯

𝑸𝑮𝑫
𝑯

×
𝟑, 𝟒𝟑𝝆 + 𝟏

𝟎, 𝟓𝟕𝝆 + 𝟎, 𝟒𝟑
 

 
 

Por fim, considerando os valores fornecidos pelas projeções da ANEEL12 para 𝑹𝑪𝑪
𝑯  e 𝑸𝑮𝑫

𝑯 , obtém-
se que “regular” de acordo com a estratégia adotada pela Agência seria melhor resposta quando13: 

 
𝜽

𝝋
> 𝟎, 𝟒𝟒 ×

𝟑, 𝟒𝟑𝝆 + 𝟏

𝟎, 𝟓𝟕𝝆 + 𝟎, 𝟒𝟑
 

 
De forma então a melhor ilustrar este resultado, considere-se como exemplo um caso em que ρ = 

½, para o qual obtêm-se os seguintes resultados: 
 

𝜃

𝜑
> 0,44 ×

3,43 × 0,5 + 1

0,57 × 0,5 + 0,43
  ⇒    𝜽 > 𝟏, 𝟔𝟕𝝋 

 
Ou seja, nesta situação seria melhor resposta para a ANEEL regular o setor da forma como foi 

feito apenas caso o fator θ fosse superior a 1,67φ, o que equivale a dizer que a utilidade da Agência 
deveria ser tal que o incremento em 1 GW de geração distribuída forneceria um ganho de utilidade 
suficiente para compensar o repasse de um custo de até R$ 1,67 Bilhões para os consumidores comuns no 
período de 2021 a 2030. 

 
Deste modo, a análise aqui realizada determina um equilíbrio no qual os consumidores comuns 

nunca optam por reagir e em que, frente a este comportamento, o Legislativo sempre pauta sua decisão 
exclusivamente de acordo com seu tipo. Adicionalmente, em virtude de tais resultados, a decisão da cadeia 
produtiva do setor, investidores e consumidores com GD passa então a ser fortemente influenciada pelo 
tipo do Legislativo (e pela respectiva possibilidade de engajá-lo em sua causa), assim como a decisão 
inicial da ANEEL, que deve considerar, dadas as características do Legislativo, a probabilidade de não ter 
sucesso na realização das adequações regulatória inicialmente planejadas.  

 
 

 
11 Novamente, neste caso uma possibilidade a ser considerada em futura expansão deste trabalho seria a análise considerando 
jogos repetidos, de tal forma que a atualização bayesiana acima indicada considerasse processos decisórios anteriores na 
construção da crença. 
12 ANEEL (2021) 
13 Notar que, apesar de não indicado por simplicidade de notação, o fator de 0,44 obtido possui como unidade R$ Bilhões/GW. 
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3. CONCLUSÃO 

Neste trabalho buscou-se analisar, sob a ótica da Teoria dos Jogos, o recente processo de 
regulação da Geração Distribuída pela ANEEL em que, visando-se estimular o desenvolvimento do setor, 
foram criados fortes incentivos para a adoção desta modalidade de geração (essencialmente a partir da 
fonte fotovoltaica), tendo-se, como contrapartida, a remuneração indevida do sistema de distribuição e o 
repasse dos custos de subsídios aos demais consumidores. 

Em linha com a literatura de referência para o tema, na qual, conforme Olson (2015), verifica-se 
que “o interesse organizado e ativo de pequenos grupos tende a triunfar sobre os interesses não 
organizados e desprotegidos de grandes grupos”, sendo que “com frequência um grupo ou um setor 
industrial relativamente pequeno obterá uma tarifa, ou uma omissão fiscal, às custas de milhões de 
consumidores ou contribuintes, apesar da ostensiva regra da maioria”, o modelo aqui desenvolvido 
indica que o tipo de estratégia adotada pela Agência, não prevendo os ajustes econômicos necessários 
desde a primeira Resolução Normativa e optando por considerar tais ajustes apenas em futuras revisões 
possui, a depender das características do poder legislativo, grande probabilidade de, ao final, se mostrar 
inviável. 

Verifica-se que os consumidores comuns, que tendem a ser os maiores impactados no caso de 
efeitos adversos, e que teriam a possibilidade de reverter eventuais implicações negativas, resguardando 
assim a viabilidade da estratégia inicial da ANEEL, provavelmente não possuem incentivos suficientes 
para fazê-lo e tendem a “não reagir” em tal situação. Frente a tal comportamento, o Legislativo então 
pauta sua decisão exclusivamente de acordo com suas características e preferências frente ao tema, que se 
tornam fator determinante para os possíveis resultados do processo decisório. Diante disso, tem-se ainda 
que a crença da cadeia produtiva, investidores e consumidores com GD em relação ao tipo do Legislativo 
passa a desempenhar papel fundamental na decisão desses agentes, podendo inclusive levar a alocações 
ineficientes de recursos (incentivadas pela perspectiva de engajamento do Legislativo e respectiva 
concessão ou manutenção de incentivos e subsídios). Por fim, os resultados obtidos para a ANEEL 
mostram que as características do Legislativo devem ser levadas em conta na definição da estratégia 
regulatória por parte da Agência e determinam ainda uma ordem de grandeza para a relação de preferência 
entre os possíveis impactos a serem gerados, o que por sua vez, permite analisar de forma mais detalhada 
as abordagens regulatórias inicialmente disponíveis. 

Especificamente em relação ao processo regulatório abordado neste trabalho, bem como processos 
similares que também envolvam a adoção de medidas de estímulo e/ou subsídios e que, 
consequentemente,  possam gerar benefícios significativos a grupos específicos em detrimento do restante 
da população, sugerem-se alguns aprimoramentos na abordagem a ser considerada, destacando-se os 
seguintes: 

i. Privilegiar, sempre que possível, abordagens regulatórias devidamente detalhadas desde o 
início (únicas ou com etapas posteriores formalmente estabelecidas), evitando-se assim a 
necessidade de revisões futuras para aspectos previamente conhecidos. 

ii. Estabelecer antecipadamente a data de término e critério de retirada para todo e qualquer 
benefício ou subsídio a ser concedido para determinado setor ou grupo específico. 

No entanto, dado o histórico problemático do tema, com diversos exemplos nos mostrando que a 
adoção de medidas similares às recomendadas acima muitas vezes não é suficiente para a mitigação das 
adversidades a serem enfrentadas, nos parece que uma alternativa particularmente interessante seria a 
seguinte:  

iii. Estabelecer previamente gatilhos de revisão dos benefícios ou subsídios, conforme evolução 
dos resultados obtidos a partir dos incentivos adotados, garantindo assim uma calibração 
dinâmica e mais apurada da agenda regulatória em questão (tendo sempre como base o 
cenário do setor no momento de avaliação) e permitindo uma diminuição contínua e gradual 
dos incentivos.  

Entende-se que tal abordagem traria ganhos do ponto de vista alocativo, mitigaria eventuais 
distorções no mercado e, por fim, favoreceria a capacidade decisória da Agência (diminuindo o risco de 
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que os ajustes sejam realizados apenas quando os grupos beneficiados pela agenda inicial tenham atingido 
dimensões tais que, não apenas aumentem a possibilidade de engajamento do Legislativo, como também 
aumentem seu interesse em fazê-lo). No entanto, tal sugestão não apenas insere maiores dificuldades no 
processo, como obviamente demanda melhores análises e estudos mais detalhados, sendo tais aspectos 
deixados para uma eventual ampliação do trabalho aqui realizado. 

Importante destacar ainda que, neste caso, independente das preferências da Agência, a 
prevalência de determinadas características na composição do Legislativo pode não apenas tornar inviável 
uma estratégia como a adotada na situação detalhada por este trabalho, como até mesmo levar a reversão 
de agendas regulatórias consolidadas via outras abordagens. E, apesar de aqui termos abordado uma 
situação regulatória específica, nota-se que tais resultados também podem ser facilmente extrapolados 
para a regulação de outros setores e situações. Desta maneira, em caráter mais amplo, nos parece 
fundamental a adoção de medidas no sentido de fortalecimento das agências, bem como de sua autonomia 
e capacidade decisória. Tal recomendação não reflete apenas uma preocupação com aspectos regulatórios 
propriamente ditos, mas também com os efeitos do tema no ambiente institucional do país e, em última 
instância, com os impactos no crescimento de longo prazo. Conforme destacado em Mendes (2014), tem-
se atualmente no país um ambiente em que “o poder econômico e a influência política podem ser usados 
para contornar as leis e permitir que indivíduos muito ricos apropriem-se de renda dos contribuintes”, no 
qual fica claro que “a fragilidade das agências reguladoras deixa ampla margem para que os interesses 
privados de grandes grupos moldem a regulação a seu favor”. Sendo assim, faz-se necessário garantir que 
as Agências Reguladoras sejam suficientemente independentes, tanto em relação ao governo como em 
relação às empresas, configurando-se, na prática, como órgãos de Estado, não de governo (ver Mendes 
(2014) para um diagnóstico mais detalhado da situação). Neste sentido, caberia ao governo definir as 
políticas públicas para os setores, sendo de responsabilidade das agências a definição das diretrizes para 
atingimento das metas de tais políticas no longo prazo. 

Do ponto de vista teórico, cabe ressaltar que o desenvolvimento aqui apresentado foi devidamente 
abreviado de forma a adequar-se aos objetivos específicos deste trabalho, logo, conforme indicado 
algumas vezes ao longo do artigo, tem-se que o modelo desenvolvido poderia ser claramente expandido 
com um maior detalhamento dos agentes (tanto em número como, possivelmente, em mais tipos) e, 
também, com a inclusão de outras etapas do processo decisório e aumento nas alternativas para possíveis 
respostas. No entanto, obviamente tais expansões trariam maior complexidade e dificultariam a obtenção 
de algumas conclusões, dado o elevado número de parâmetros a ser considerado (provavelmente seria 
necessário um maior detalhamento dos valores apresentados no estudo da ANEEL, bem como o 
estabelecimento de algumas condições de contorno que permitissem determinar variáveis aqui incluídas 
nas utilidades dos agentes). Acredita-se, também, que a utilização do conceito de jogos repetidos tornaria 
possível refinar ainda mais o jogo, trazendo-o para mais próximo da realidade, de forma que as crenças 
aqui consideradas fossem construídas a partir de decisões anteriores dos agentes (incluindo a possibilidade 
de decisões visando-se sinalizar um comportamento futuro). 

Neste mesmo sentido, destaca-se também algumas limitações identificadas na construção do 
modelo, principalmente no que diz respeito a consideração de aspectos relacionados ao bem comum da 
sociedade. Apesar das referências obtidas junto à ANEEL apresentarem um material bastante detalhado no 
que tange a custos, potências e unidades geradoras, aspectos ambientais e relacionados à geração de 
empregos, que são recorrentemente abordados em análises e discussões do tema, acabam ficando em 
segundo plano (o que, do ponto de vista da Agência, justifica-se com o fato de que não faz parte da sua 
atuação promover qualquer tipo de política pública). Adicionalmente, em relação à geração de emprego, 
entende-se que a correta consideração deste fator, ao contrário do que muitas vezes se observa, demanda 
uma análise mais detalhada e criteriosa, dado que os empregos eventualmente criados no setor não 
necessariamente correspondem ao saldo líquido positivo de empregos gerados no país e, 
consequentemente, ao maior bem-estar (payoff) gerado para a sociedade. No âmbito dos aspectos 
ambientais identifica-se situação semelhante, sendo que sua correta consideração requer também uma 
quantificação devidamente detalhada dos ganhos em relação às outras fontes de geração, considerando 
sempre o ciclo de vida completo de cada uma delas (produção, transporte, descarte, etc.), bem como uma 
avaliação dos eventuais subsídios necessários para viabilização de outras alternativas. 

Por fim, ressalta-se que a análise aqui realizada retrata uma situação vivenciada em diversos 
países que adotaram uma política de forte incentivo à geração distribuída renovável. Embora as 
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motivações para o incentivo à geração distribuída sejam diversas (descarbonização da matriz energética, 
desativação de usinas nucleares, etc.), os custos dessas políticas são em geral transferidos aos demais 
consumidores via aumentos tarifários14 e a resistência do setor beneficiado à retirada dos incentivos é 
temática comum a diversos países (a exemplo da Espanha15 e de estados norte-americanos16). 
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14 Como exemplo cita-se resultado apresentado em estudo capitaneado pela California Public Utilities Comission (CPUC), no qual 
identificou-se que, como consequência da transferência de custo advinda do mecanismo de net metering, as contas de energia dos 
consumidores de baixa renda de San Diego, Califórnia, tiveram um aumento de 13%. 
15 Renewable Energy World (2015) 
16 CPUC (2021) 
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5. APÊNDICE 

5.1) ESTIMATIVA DE CUSTOS DOS CONSUMIDORES COMUNS - ALTERNATIVA 1 

Nesta primeira alternativa considera-se os valores e projeções da ANEEL17 para todo o período entre 2021 
e 2030, sendo assim, tem-se: 

 VPLH
TOTAL = - R$ 13,31 Bilhões 

 VPLL
TOTAL = - R$ 58,93 Bilhões 

 QGD
L

TOTAL = 13,04 GW 
 QGD

H
TOTAL = 30,25 GW 

 Potência Média por Instalação: 11,8 kW 

Em relação ao número de unidades consumidoras adota-se como referência o dado disponibilizado pela 
ANEEL18 para Março/21: 

 Número de Unidades Consumidoras: 88.002.779 

Considerando-se as projeções de potência instalada e a potência média por instalação, tem-se as seguintes 
estimativas para número de unidades geradoras: 

 QTDEGD
L

TOTAL= 13,04 GW / 11,8kW = 1.105.085 unidades 
 QTDEGD

H
TOTAL= 30,25 GW / 11,8kW = 2.563.559 unidades 

Descontando-se, portanto, os consumidores beneficiados pela GD, obtém-se: 

VPLCC
H = - R$ 13,31 Bilhões / (88.002.779 – 1.105.085) = - R$ 153,17 (Ref. 120 meses) 

VPLCC
L = - R$ 58,93 Bilhões / (88.002.779 – 2.563.559) = - R$ 689,73 (Ref. 120 meses) 

Desta forma, adotando-se uma Taxa de Juros de 8,09% a.a. (ou 0,6504% a.m.), tem-se a seguinte projeção 
de valor futuro: 

VFLCC
H = - R$ 333,45 (em 120 meses com capitalização composta) 

VFLCC
L = - R$ 1501,55 (em 120 meses com capitalização composta) 

Por fim, considerando-se uma série de prestações uniformes, obtém-se os seguintes valores como 
referência para os retornos (custos) mensais dos consumidores sem GD individuais: 

RCC
H = - R$ 1,84 /mês 

RCC
L = - R$ 8,30 /mês 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
17 ANEEL (2021) 
18 Relatórios de Consumo e Receita de Distribuição (Ref. Março/21) 
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5.2) ESTIMATIVA DE CUSTOS DOS CONSUMIDORES COMUNS - ALTERNATIVA 2 

Nesta segunda alternativa considera-se os valores e projeções da ANEEL19 apenas para o ano de 2021, 
sendo assim, tem-se: 

 VPLH
2021 = - R$ 0,75 Bilhões 

 VPLL
2021 = - R$ 1,09 Bilhões 

 QGD
L

2021 = 5,794 GW 
 QGD

H
2021 = 6,546 GW 

 Potência Média por Instalação: 11,8 kW 

Novamente, em relação ao número de unidades consumidoras adota-se como referência o dado 
disponibilizado pela ANEEL20 para Março/21: 

 Número de Unidades Consumidoras: 88.002.779 

Considerando-se as projeções de potência instalada e a potência média por instalação, tem-se, para o ano 
de 2021, as seguintes estimativas para número de unidades geradoras: 

 QTDEGD
L

2021= 5,794 GW / 11,8kW = 491.017 unidades 
 QTDEGD

H
2021= 6,546 GW / 11,8kW = 554.746 unidades 

Descontando-se, portanto, os consumidores beneficiados pela GD (também para o ano de 2021), 
determina-se: 

VPLCC
H = - R$ 0,75 Bilhões / (88.002.779 – 491.017) = - R$ 8,57 

VPLCC
L = - R$ 1,09 Bilhões / (88.002.779 – 554.746) = - R$ 12,46 

Obtendo-se estes valores, portanto, como referência para os retornos (custos) dos consumidores sem GD 
individuais no ano de 2021, ou seja: 

RCC
H

2021 = - R$ 8,57 

RCC
L

2021 = - R$ 12,46 

 

 
19 ANEEL (2021) 
20 Relatórios de Consumo e Receita de Distribuição (Ref. Março/21) 


