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Panorama do Setor de Distribuição de E. Elétrica 2016
ABRADEE: 51 Associadas (99,6 % do Mercado)

Consumidores 81 milhões

Nº de novas ligações/ano 2,2 milhões

Universalização 99,7% dos domicílios

Empregados 209 mil

Receita Bruta R$ 216 bilhões

Encargos e Tributos                      
*Somente na Distribuição

R$ 80  bilhões

Mercado (livre + cativo) 412 mil GWh 
(327 mil GWh – Cativos)

Participação no PIB 3,5%

Investimentos Anuais R$ 13,8 bilhões

Índice de Satisfação com a 
Qualidade Percebida (ISQP)

74,4 % 



Panorama do Setor de Distribuição de E. Elétrica

ABRADEE: 51 Associadas (99,7 % do Mercado)



Mesmo sob condições 
econômicas adversas 

o segmento de 
distribuição apresenta 

bons resultados aos 
seus clientes... 

mas até quando?

1.d - Qualidade do Fornecimento de Energia Elétrica  Pesquisas Resultado reconhecido pela sociedade!



Tributos
28%

Parcela A 
(G, T e Encargos)

57%

PMSOr
8%

EBITDAr
7%

Distribuidora

15%

Legenda: PMSOr – pessoal, material, serviços de terceiros e outros custos operacionais regulatório
EBITDAr – remuneração e reintegração do capital regulatório  

Resultado da atividade do setor é extremamente influenciado por variações de custos de 
mínimo controle pelas próprias distribuidoras que impactam em perdas e inadimplência

10% de 
variação na 
Parcela A 

Praticamente drena o 
caixa disponível para 

investimentos e 
financiamentos das 

distribuidoras

A estrutura da receita de fornecimento das distribuidoras de energia elétrica (ano 2016) 
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Dois anos consecutivos de redução do EBITDA do segmento de 

distribuição, perfazendo queda nominal de 26%!

70% das distrbuidoras tiveram queda real do EBITDA entre 2014 a 2016

Dados preliminares sob auditoria

1.a – Desempenho econômico e financeiro do segmento de distribuição  (2014-2016) (> 90% do mercado)



*Dados preliminares sob auditoria
** Empresas exclusivamente transmissoras e  sem efeito da PRT MME 120/16
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Distribuição Transmissão Gás canalizado Água_Esgoto
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-26%

+22%
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Segmento de distribuição é o 
mais impactado

15% 90% 30% 31% Margem_Ebitda

1.b – Desempenho econômico e financeiro comparado em setores  regulados selecionados (Ebitda em bilhões de R$)
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2017 2018 2019 2020 2021 2022

Caso BASE Decreto 8828 (-3,1%) REN 711 (-1,1%) REN 727 (-3,1%) PRT 178 (-1,6%)

Migração de consumidores ao 
ACL representa 2,4 GWm ou 

6% de sobrecontratação. 90% 
dessa migração foi oriunda de  

consumidores especiais

Aguardamos o 
reconhecimento da 

condição involuntária 
e a regulamentação 
do dispositivo para o 
Leilão de Excedentes

Projeção  de sobrecontratação – versão março 2017



Segurança de suprimento, 
expansão  da oferta e 

financiamento

Políticas públicas para 
fontes alternativas em 
ambiente de mercado

Acesso e dinamização do 
uso e dos recursos das 

redes elétricas
Ampliação do mercado livre

Confiabilidade é bem 
público e deve ser pago 

pelos beneficiados

Contrato legado não é 
problema de um 

segmento, mas do 
atual modelo

Fontes renováveis, sim!
Subsídios renováveis,
não!

Garantia de
remuneração pelos
serviços prestados pelas
redes elétricas

Retomada da expansão   
com tratamento 

equânime entre ACL&R

Como resolver o
“comercializador de
última instância “?

Poder Concedente 
mais ativo no 

“pensar”  o  segmento  
de Ds

9 dentre 10 principais
decretos dos últimos anos
atuaram nas questões e
problemas da compra de
energia e encargos setoriais

Transição para reorientação de um modelo sob forte planejamento para outro com sinalização de mercado



SCN - Quadra 02 - Bloco D - Torre A
Sala 1101 - Edifício Liberty Mall
CEP 70712-903  Brasilia  DF  Brasil
Tel 55 61  3326 1312
Fax 55 61 3031-9327
abradee@abradee.org.br

Nelson Fonseca Leite

Obrigado!


