
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

ENGENHARIA DE ENERGIA 

 

 

 

ANA ELISA RODRIGUES DO COUTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPLEMENTAÇÃO DE CONTRATOS DE DESEMPENHO ENERGÉTICO EM PRO-

JETOS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NO SETOR PÚBLICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARARANGUÁ 

2019



 

ANA ELISA RODRIGUES DO COUTO 

 

 

 

 

 

IMPLEMENTAÇÃO DE CONTRATOS DE DESEMPENHO ENERGÉTICO EM PRO-

JETOS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NO SETOR PÚBLICO 

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado à 

Universidade Federal de Santa Catarina, como parte 

das exigências para a obtenção do título de Enge-

nheiro(a) de Energia. 

 

 

Araranguá, 2 de outubro de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARARANGUÁ 

2019





 

AGRADECIMENTOS 

 

 Agradeço à minha mãe, Elizabeth, que sempre me deu forças para dar continuidade nos 

meus estudos em momentos difíceis e que me apoiou durante o período de realização deste traba-

lho. Agradeço aos meus amigos que fiz ao longo dos anos e que também me apoiaram nessa eta-

pa contribuindo para a minha formação mesmo sem saberem que o estavam fazendo. Agradeço a 

um amigo muito especial, Brian, que mesmo longe, sempre esteve presente em toda minha jorna-

da acadêmica me dando forças e nunca duvidando da minha capacidade. Agradeço a outra pessoa 

querida, Nikolai, que mesmo não acompanhando toda essa minha estrada acadêmica, me mostrou 

que todas as dificuldades enfrentadas valeram a pena e que todas as decisões que tomei me colo-

caram em um caminho com um sonho a ser alcançado. Por fim, agradeço principalmente à Agên-

cia Nacional de Energia Elétrica por ter sido extremamente prestativa e por ter ajudado a enrique-

cer meu conhecimento sempre se dispondo a ajudar, guiando e me acompanhando durante a ela-

boração do trabalho. 



 

RESUMO 

 

A preocupação crescente com o consumo energético mundial tem incentivado a criação de políti-

cas públicas que promovam o uso eficiente da energia elétrica. Em vários países têm-se adotado 

novos mecanismos de contratação como a contratação baseada em desempenho a fim de contabi-

lizar a economia gerada através de ações de eficiência energética implementadas em pequena ou 

larga escala. As grandes ESCOs (Empresas de Serviços de Conservação de Energia) têm adotado 

esse método para realização de seus projetos, pois a grande vantagem é que todo o recurso inves-

tido é retornado à empresa contratante, de forma que o pagamento feito pelo cliente é realizado 

através das economias geradas. Este trabalho tem como objetivo analisar as oportunidades e obs-

táculos encontrados para este tipo de contratação, principalmente no setor público brasileiro, que 

ainda precisa se desenvolver para que o mercado de contrato de desempenho seja efetivamente 

consolidado no país. 

 

Palavras-chave: contrato de desempenho, ESCOs, eficiência energética, PEE. 



 

ABSTRACT 

 

The growing concerns over world energy consumption have encouraged the creation of public 

policies that promote the efficient use of electricity. New hiring mechanisms - such as perfor-

mance-based hiring - have been adopted in several countries to account for the savings achieved 

through small or large-scale energy efficiency initiatives. The large ESCOs (Energy Services 

Companies) have adopted this method to carry out their projects, because the great advantage is 

that all of the invested resources are returned to the contracting company, so that the payment 

made by the customer is made using the aforementioned savings. This paper aims to analyze the 

opportunities and difficulties found for this type of hiring, particularly in the public sector, which 

still needs to be developed for the performance contract market to be effectively consolidated in 

the country. 

 

Key words: performance contract, ESCOs, energy efficiency, PEE. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Com o constante crescimento mundial no consumo de energia, acaba-se gerando uma 

preocupação com o uso racional dela e as economias que podem ser obtidas a partir de medidas 

de eficiência energética. A partir disso, a energia é cada vez mais reconhecida como um dos prin-

cipais elementos na criação de um futuro economicamente e ambientalmente sustentável. Surgi-

ram as primeiras empresas focadas em suprimento de energia e administração, financiamento, 

instalação e operação e manutenção para economias de energia. Essas empresas foram introduzi-

das com o conceito de Empresas de Conservação de Energia, ou ESCO, no início dos anos 80, na 

América do Norte, decorrente da crise de energia gerada em função do custo do petróleo durante 

os anos 70 (URMEE, 2018). 

As ESCOs passaram a ter um papel fundamental no âmbito da eficiência energética pois 

permitiram que várias barreiras fossem eliminadas através de custos de operação reduzidos e sen-

do capazes de administrarem riscos associados, demonstrando capacidade técnica, a fim de ga-

rantir os resultados desejados. Segundo Hansen (2009), essas empresas tornaram-se as maiores 

responsáveis pelo conceito de desempenho energético, garantindo o sucesso das medidas imple-

mentadas. Surgiu-se em várias partes do mundo, então, o contrato de desempenho energético. 

O contrato de desempenho energético tem-se mostrado um modelo promissor de contrata-

ção pois facilita a viabilidade de projetos, reduzindo os custos para o cliente além de garantia do 

desempenho. Contudo, há alguns entraves relacionados à contratação de desempenho no Brasil 

devido a questões legais, como a Lei 8.666/1993 que dificulta o processo de licitação e contrata-

ção de serviços na Administração Pública e ao prazo de vigência do contrato, que serão aborda-

dos mais detalhadamente ao longo do estudo. Vale ressaltar que a dificuldade de implementação 

desse tipo de contrato no setor público não é característica exclusiva do país, como afirma Poole 

(2012). Devido a essas dificuldades encontradas no setor público, nenhum projeto havia sido rea-

lizado nessa categoria de contratação baseada em desempenho utilizando recursos do PEE (Proje-

to de Eficiência Energética), tornando o Projeto de Eficiência Energética da ANEEL (Agência 

Nacional de Energia Elétrica) um parâmetro inicial para impulsionar as futuras contratações deste 

modelo. 

Desde a criação do PEE pela ANEEL, este tem se tornado a principal fonte de recursos no 

país para o desenvolvimento de um mercado de eficiência energética, financiando a maior parte 
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de projetos que são realizados no país. Existem também outros tipos de financiamento através de 

bancos ou instituições financeiras que oferecem programas e linhas de crédito voltados a projetos 

no âmbito da energia e que atuam no mercado juntamente com as ESCOs, porém este tópico não 

faz parte do escopo do trabalho, portanto não será abordado profundamente. 

Este trabalho teve como fundamento a relevância do tema acerca dos aspectos gerenciais 

e regulatórios do mercado de eficiência energética pois ainda pouco se há informações disponí-

veis capazes de modificar significativamente o cenário atual dentro do setor público. O objetivo 

geral do presente estudo é analisar as oportunidades e barreiras para a implementação dos proje-

tos de eficiência energética no setor público por meio de contratação baseada em desempenho. Os 

objetivos específicos incluem: 

• Apresentar leis e regulamentos que representaram marcos no mercado de eficiência ener-

gética; 

• Definir e descrever o que é um contrato de desempenho energético; 

• Descrever os objetivos e a estrutura do Programa de Eficiência Energética; 

• Apresentar, como estudo de caso, o Projeto de Eficiência Energética da ANEEL; 

• Avaliar as condições para se empregar a modalidade de contratação em desempenho no 

setor público e; 

• Analisar as vantagens e desvantagens da contratação de desempenho na Administração 

Pública. 

Todos os dados e documentos legais necessários ao trâmite de efetivação do foram dispo-

nibilizados à autora para elaboração deste estudo. O método utilizado para realização do trabalho 

se baseou em uma análise descritiva e qualitativa a partir da leitura de artigos, estudo da legisla-

ção atual brasileira e um estudo de caso. 
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2 CONTRATO DE DESEMPENHO ENERGÉTICO 

 

O contrato de desempenho, também conhecido como contrato de performance, é um mé-

todo de economia de custos onde o fornecedor estabelece um nível mínimo de economia para o 

cliente (THAROOR, 1994). Atualmente, esse conceito é utilizado amplamente no mundo em 

diversos setores que incorporaram medidas de eficiência energética em modelos de negócios. Os 

modelos de negócios, ou ainda contratos de energia, podem assumir diferentes formas e abordar 

diferentes áreas. Alguns são direcionados ao aumento da eficiência e confiabilidade do lado da 

oferta (como caldeiras de aquecimento), enquanto outros visam reduzir o consumo e aumentar o 

conforto do lado da demanda (edifícios). Outros combinam essas diferentes medidas do lado da 

oferta e da demanda em uma solução integrada. Em vários países criam-se programas e políticas 

energéticas a serem implantadas nos setores mais influentes no consumo de energia. Essas políti-

cas geram vários mecanismos de contratação diferentes, como (WARGERT, 2011): 

• Contratos de Desempenho Energético (ou mundialmente conhecido como Energy Per-

formance Contracting - EPC): contrato entre duas ou mais partes, no qual o pagamento se 

baseia na obtenção de resultados específicos, tais como a redução nos custos de energia 

ou o reembolso do investimento dentro de um determinado período (ANEEL, 2018); 

• Contratação de Fornecimento de Energia (Energy Supply Contracting - ESC): contrato 

sob o qual a energia é vendida à um serviço público ou comprador; 

• Contratação de Energia Integrada (Integrated Energy Contracting - IEC): contratação que 

une o conceito de contrato de desempenho e fornecimento de energia em um único con-

trato; 

• Chauffage: contratação de serviços de aquecimento e; 

• Gestão de instalações (Facility Management - FM): gestão das informações relacionadas 

ao consumo de energia elétrica e outros consumos (água, gás, vapor, etc). 

No âmbito da energia, a contratação de desempenho é um mecanismo para obter e imple-

mentar melhorias de eficiência energética que são financiadas ao longo do tempo por meio de 

economias de energia. O contrato de desempenho energético no mercado de ESCOs pode ser 

amplamente definido como um contrato entre uma ESCO e seu cliente, envolvendo um investi-

mento em eficiência energética nas instalações do cliente, cujo desempenho é garantido pela ES-

CO (TAYLOR, 2008). Os projetos executados sob esse tipo de contrato reduzem o risco do clien-
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te assegurando um retorno anual fixo do investimento. As medidas de eficiência energética 

estabelecidas nos contratos de desempenho podem ser financiadas de duas maneiras: pelo próprio 

cliente ou pela contratante do projeto, onde ambos podem realizar a partir de um empréstimo de 

uma instituição financeira ou com fundo especial. 

Existem algumas formas de se estruturar um contrato de desempenho: economias garanti-

das e economias compartilhadas. No método de economias compartilhadas, quem financia e im-

plementa o projeto é a ESCO, sendo assim, responsável pelo risco financeiro e desempenho. As 

economias são divididas com o cliente ao longo do tempo mediante acordo pré-determinado, ga-

rantindo os benefícios contratualmente (MMA, 2014). Como isso aumenta os riscos para a ES-

CO, esta precisa ter um pouco mais de segurança ao implementar o projeto. Muitas vezes, a ES-

CO irá focar em soluções seguras que proporcionem um tempo de retorno mais curto. Para War-

gert (2011), o projeto poderá não ser tão abrangente em comparação ao projeto com o uso de 

economia garantida. 

O modelo de economias compartilhadas é mais sensível às quedas no preço da energia. 

Como o rendimento das ESCOs é baseado no retorno da economia de energia, uma queda nos 

preços da energia pode tornar o payback mais longo e, consequentemente, as ESCOs terão mais 

dificuldade ao cobrirem suas dívidas (HANSEN, 2006). O cliente não precisa fornecer o financi-

amento para o projeto, logo, ele é adequado para mercados onde os clientes não possuem recursos 

financeiros ou quando o conhecimento acerca da contratação baseada em desempenho entre as 

instituições financeiras é baixo. Bhattacharjee (2010) afirma que isso é comum entre mercados 

em desenvolvimento, sendo o modelo mais utilizado no Brasil. 

Em economias garantidas, o cliente assume o risco financeiro, ou seja, financia através de 

fundos próprios ou empréstimos e a ESCO garante um nível mínimo de economia de energia, 

geralmente se comprometendo a reduzir percentualmente o gasto energético. Diferentemente do 

método de economias compartilhadas, o desempenho está associado ao nível de energia econo-

mizada. A vantagem deste modelo é que as instituições financeiras estão mais bem preparadas 

para avaliar e lidar com o risco de crédito do cliente do que as ESCOs. O método de economias 

garantidas funciona mais efetivamente em países com uma estrutura bancária bem estabelecida e 

um alto grau de familiaridade com o financiamento de projetos e conhecimentos técnicos sufici-

entes para compreender projetos de eficiência energética. O conceito de poupança garantida é 

difícil de usar em mercados em desenvolvimento, pois exige que os clientes assumam o risco de 
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reembolso do investimento. Se não forem atingidos os valores mínimos de economia de energia, 

a ESCO deverá compensar o cliente (HANSEN, 2006). Se a economia for maior do que o nível 

garantido, o excedente é normalmente compartilhado entre a ESCO e o cliente de acordo com 

uma divisão pré-determinada (WARGERT, 2011). 

Os projetos de contrato de desempenho energético normalmente geram economia de 

energia na faixa de 20% a 30%. O que define um contrato de desempenho são os resultados, que 

são medidos em relação a uma baseline pré-determinada (uso de energia antes da implementação 

do projeto). Isso significa que o uso de energia após a fase do projeto pode ser comparado ao uso 

de energia antes da implementação do projeto de forma clara. 

 

2.1 Contrato de desempenho energético no mundo 

 

O método foi desenvolvido em torno dos anos 70 e 80 nos EUA e se espalhou para deze-

nas de países ao redor do mundo, embora a taxa de desenvolvimento do mercado de contrato de 

desempenho energético difere-se em cada país. A contratação baseada em desempenho tem forte 

participação nos Estados Unidos, Ásia e Europa. Nos Estados Unidos, os contratos de desempe-

nho energético representam cerca de US$ 2 bilhões em investimentos em projetos a cada ano, 

com cerca de 17% do investimento em instalações sob domínio do governo federal, 50% em ou-

tras instalações públicas e institucionais e 33% em instalações privadas (BROWN, 1988).  

As entidades públicas nos Estados Unidos objetivaram reduzir seu consumo e custo de 

energia, por isto, os contratos de desempenho energético têm desempenhado um papel cada vez 

mais importante na melhoria das metas de conservação de energia. Considerada como uma fonte 

de financiamento “alternativa” há apenas alguns anos, a contratação de desempenho de energia é 

agora o método predominante na adoção de medidas de conservação de energia para edificações 

governamentais (SHONDER, 2006). O mercado de ESCOs nos Estados Unidos ainda é domina-

do pelo setor institucional, enquanto a inserção do contrato de desempenho em relação ao setor 

privado permanece baixa (YIK; LEE, 2007). O país também tem oportunidades emergentes para 

expandir contratos de desempenho energético no setor industrial, bem como em edifícios residen-

ciais e comerciais (PERFORMANCE; WEBINAR, 2015). 

Na Alemanha, o modelo de contratação predominante das ESCOs é de fornecimento de 

energia, sendo aproximadamente 75% do total de projetos de ESCOs. Apenas 20% do mercado é 
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realizado através do contrato de desempenho energético. Os demais projetos envolvem apenas 

financiamento ou baseiam-se em contratos de operação e outras soluções menos complexas 

(HERMANN; PLÜSCHKE, 2017). 

Na China, o conceito de contrato de desempenho energético foi introduzido em 1998 

através de um projeto de cooperação internacional. Desde então, o mercado de ESCOs difundiu-

se rapidamente, em termos de quantidade que entraram no mercado e do montante de capital in-

vestido em projetos de contrato de desempenho. Apesar do rápido crescimento na China, o setor 

de ESCOs ainda está em um estágio inicial de desenvolvimento. A maioria das ESCOs da China 

é relativamente nova e pequena em termos de ativos e capital de giro. Desde a sua criação, o 

mercado chinês de ESCOs se concentrou no setor industrial, pois esse setor domina o consumo 

de energia do país, sendo responsável por mais de dois terços do uso total de energia da China. 

Programas nacionais que permitem a contratação baseada em desempenho no setor público pos-

sibilitam uma ampliação ainda maior do mercado de ESCO da China. O aumento dos preços de 

energia no mercado, a adoção de um limite total de consumo de energia e o estabelecimento de 

taxas de emissões também podem estimular a demanda por maiores economias de energia no país 

(PERFORMANCE; WEBINAR, 2015). 

 

2.2 Contrato de desempenho energético no Brasil 

 

Os contratos de desempenho energético são geralmente celebrados entre o beneficiário, 

podendo tanto ser do setor público quanto privado, e a concessionária de energia elétrica ou ES-

COs. No caso de ESCOs, o financiamento do projeto pode ser através da própria empresa presta-

dora de serviço, do cliente, ou de uma instituição financeira, que viabiliza empréstimos de recur-

sos a taxas de juros atrativas para os projetos de eficiência energética. As principais fontes de 

crédito no Brasil são os agentes BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e So-

cial) e FINEP (Financiadora de Estudos e Projetos), com destaque também para o Banco do Bra-

sil e a Caixa Econômica Federal. Esses financiadores devem priorizar o financiamento de proje-

tos destinados à conservação e uso racional de energia, assim como o aumento da eficiência 

energética, incluindo-os em suas linhas de crédito prioritárias, de acordo com o Decreto 

1.040/1994 (BRASIL, 1994). 
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Por determinação da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), todos os projetos 

de eficiência energética no âmbito do PEE (Programa de Eficiência Energética), criado e condu-

zido pela ANEEL, cujo beneficiário possua fins lucrativos deverão ser realizados mediante con-

trato de desempenho. O objetivo principal do contrato de desempenho é evitar a transferência de 

recursos públicos para unidades consumidoras com fins lucrativos. Além disso, também objetiva 

a ampliação do montante de recursos para eficiência energética, sem a incidência de encargo tari-

fário ou instrumento equivalente (imposto, contribuição etc.). Como o pagamento é dependente 

do sucesso do método adotado, a ANEEL adota o Protocolo Internacional de Medição e Verifica-

ção de Performance (PIMVP), que descreve as melhores práticas atualmente disponíveis para 

medir e verificar os resultados de projetos de eficiência energética (ANEEL, 2013). 

 

2.2.1 Processos de implementação do contrato de desempenho energético 

 

O processo de implementação normalmente consiste em cinco etapas básicas, começando 

com a fase de identificação do projeto apresentado, seguindo-se até a conclusão do mesmo obser-

vando as economias geradas através das ações de eficiência energética. A Figura 1 demonstra de 

forma simples as etapas de fixação do contrato (ROSA; ROUSADO, 2016). 

 

Figura 1 - Etapas de implantação do contrato de desempenho energético. 

 

Fonte: Rosa e Rousado (2016). 

 

A primeira etapa de identificação consiste na avaliação do projeto, onde uma empresa de 

consultoria, ESCO ou até mesmo o cliente, caso o mesmo possua conhecimentos sobre ações de 

eficiência energética, analisa os dados de consumo nas instalações e as condições dos equipamen-

tos, seguindo para a realização de uma auditoria energética simples estimando os fatores de con-
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sumo com base nas faturas de energia de anos anteriores. Durante a análise preliminar, a empresa 

encarregada desta etapa irá auxiliar o cliente a propor soluções gerais para redução do consumo 

de energia. Geralmente, essas soluções apresentadas incluem tamanho da instalação, usos de 

energia, equipamentos, horas de operação, nível de ocupação, problemas de manutenção, entre 

outros (ROSA; ROUSADO, 2016). 

No processo de adjudicação, o cliente irá escolher uma empresa capacitada que atenda aos 

requisitos básicos para realização do projeto. É recomendável que a empresa provedora tenha os 

seguintes atributos para aumentar suas chances de contratação: conhecimento técnico, formação, 

estrutura para economias, capacidade de manutenção, Medição e Verificação (M&V), experiên-

cia em contratação por desempenho, estabilidade financeira e por fim, experiência nas medidas 

propostas. Posteriormente, tem-se a etapa de implementação das medidas de eficiência energética 

onde o contrato de desempenho deverá conter todas as responsabilidades específicas de cada par-

te envolvida na contratação e estabelecer parâmetros como as disposições legais básicas, requisi-

tos regulamentares, condições de padrão e soluções e indenização. Antes que as medidas sejam 

implementadas é necessário realizar o planeamento da instalação e seguido da construção do pro-

jeto, observando um acompanhamento regular para garantia de qualidade. Finalmente, deve ser 

realizado o comissionamento, que será a etapa de verificação das medidas garantindo o funcio-

namento desejado. A operação é a etapa final e consiste na execução das medidas de eficiência 

energética, do monitoramento do desempenho das mesmas e das economias geradas e manuten-

ção dos equipamentos nas instalações, a fim de garantir a vida útil do projeto como um todo 

(ROSA; ROUSADO, 2016). 

A Medição e Verificação trata-se de procedimentos para cálculo dos resultados após as 

ações de eficiência energética. Em vários países, incluindo o Brasil, o protocolo comumente ado-

tado é o PIMVP. Este protocolo define padrões e métodos para avaliar o desempenho de projetos 

de eficiência em diferentes níveis de custo, e pode ser aplicado em uma variedade de instalações 

desde prédios recentes até em processos industriais (EVO, 2012). No entanto, a adoção deste mé-

todo para medição e análise dos dados não é obrigatória, havendo casos onde os projetos são ava-

liados com base em critérios próprios e estabelecidos pelas partes envolvidas. 
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3 EMPRESAS DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA (ESCO) 

 

Uma ESCO pode ser considerada qualquer empresa que propõe soluções de eficiência 

energética a fim de alcançar a redução no consumo energético por meio de projetos podendo as-

sumir o risco de performance e/ou crédito para o cliente. Normalmente, a ESCO é encarregada do 

planejamento, construção e financiamento desses projetos. A ESCO diferencia-se de outras em-

presas que oferecem melhorias no setor energético pois utiliza a metodologia de contratação por 

desempenho. Na Europa, a maioria dos projetos de ESCOs têm manifestado maior participação 

no setor público, principalmente pelo motivo de que os clientes neste setor trazem uma maior 

segurança por possuírem um risco significativamente menor de falência, comprometendo os 

acordos estabelecidos entre a ESCO e o cliente. Mas ainda em alguns casos, como na Alemanha, 

esse motivo pode ser justificado com a atuação e liderança de autoridades nacionais ou locais e 

agências de energia em projetos de modernização de edifícios públicos (BOZA-KISS; BERTO-

LDI; ECONOMIDOU, 2017). 

Em geral, as barreiras encontradas para implementação do contrato de desempenho ener-

gético são similares onde o baixo conhecimento, a falta de informação e a desconfiança por parte 

do cliente para contratação de serviços de energia estão presentes em praticamente todos os paí-

ses (BERTOLDI; REZESSY, 2005). O Quadro 1 aponta os principais obstáculos associados ao 

desenvolvimento do mercado de ESCOs em diferentes países: 

 

Quadro 1 - Barreiras identificadas em diferentes países no mercado de ESCOs. 

(continua) 

País Barreiras 

Índia 

O sistema bancário tradicional de "garantia baseada em empréstimos" na Índia 

dificulta a avaliação e o empréstimo para economia de energia; 

Dúvida quanto a credibilidade das ESCOs e das economias esperadas; 

Desconfiança quanto às economias de energia; 

Capacidade técnica dos credores e risco assumido. 

China 

Falta de conhecimento do potencial de economias de energia; 

Dificuldade de acesso financeiro para os projetos; 

Falta de confiança e um eficiente ambiente político favorável; 

Falta de capacidade com práticas interdisciplinares. 
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(conclusão) 

País Barreiras 

EUA 

Inconsistentes (ou inexistentes) regras relacionadas ao uso de ganhos não energéti-

cos nos cálculos de custo-benefício do projeto; 

A falta de interesse da ESCO em modernizar instalações de pequeno porte; 

A legislação estadual que limita os tipos de contratos disponíveis para as ESCOs 

pode limitar suas opções para fornecer serviços inovadores de energia. 

Alemanha 

Complexidade do conceito/falta de informação; 

Baixo custo da energia; 

Altos custos de desenvolvimento e aquisição de projetos; 

Falta de incentivo governamental. 

Reino Unido 

Falta de confiança no setor de ESCOs; 

Complexidade do conceito/falta de informação; 

Altos custos de desenvolvimento e aquisição de projetos; 

Incentivo de financiamento acessível; 

Demanda do cliente. 

Brasil 

Avaliação, Medição e Verificação (M&V) e a estrutura de concorrência de proje-

tos; 

As distribuidoras não possuem transparência na forma como concorrem com ES-

COs ao entregar projetos de economias de energia sob o PEE; 

Gerenciamento de projetos precisa ser padronizado entre clientes, instituições fi-

nanceiras e ESCOs; 

Falta de capacidade dos investidores de se conectarem com projetos viáveis. 

Fonte: Da autora com base em IEA (2014). 

 

3.1 ESCOs no Brasil 

 

 O mercado de ESCOs no Brasil tem sido altamente conduzido pela Agência Nacional de 

Energia Elétrica (ANEEL). Em 2000, criou-se uma lei (Lei 9.991/2000) onde, inicialmente, as 

concessionárias e permissionárias de energia elétrica do país estariam obrigadas a aplicar, anual-

mente, o montante de, no mínimo, 0,75% de sua receita operacional líquida em projetos de Pes-

quisa e Desenvolvimento (PED) no setor elétrico e 0,25% em projetos de eficiência energética 

(PEE). Mais à frente, essa lei sofreu alterações em um de seus artigos permitindo que metade do 

investimento obrigatório fosse aplicado tanto para projetos de PED quanto de PEE (BRASIL, 

2000). 

No começo, os investimentos das concessionárias eram realizados a fundo perdido, sendo 

a partir de então possível a aplicação desses investimentos em contratos baseados em desempe-
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nho, onde grande parte do investimento dessa forma é recuperado e podendo ser reaproveitado 

em novos projetos (ELLIS, 2010). No Brasil, uma ESCO não necessariamente deve fornecer ga-

rantias de economias ou contratação baseada em desempenho para ser considerada uma ESCO. 

Várias empresas são classificadas como ESCOs, incluindo as que realizam avaliações em econo-

mias de energia e as fornecedoras de tecnologia.  

O mercado de ESCOs brasileiro ainda precisa de mais incentivo para se desenvolver, so-

mado ao fato de existirem apenas algumas leis que regulam a eficiência energética, como a Lei 

9.991/2000 e alterações, e ainda, existem apenas dois grandes agentes financiadores (BNDES e 

FINEP), resultando em uma baixa procura de investimento nesse setor. Segundo Hidd e Ferraz 

(2016) o financiamento, na maior parte dos projetos de eficiência energética, é realizado pelo 

próprio cliente. Devido a esta carência de financiamento de terceiros, as ESCOs acabam depen-

dendo de clientes que irão financiar os seus próprios projetos (INEE, 2000). 

As classes de consumo de energia elétrica no país são divididas em industrial, residencial, 

comercial, rural e poder público, sendo a industrial e a residencial as duas de maior consumo 

(MME, 2019). Existe um potencial grande para economias de energia nesses setores, motivando a 

criação de novas políticas de eficiência energética. O gráfico apresentado pela Figura 2 destaca o 

setor industrial como alvo de grande parte das ESCOs, que ainda optam por oferecer serviços 

unicamente nesse setor: 

 

Figura 2 - Setores de preferência de atuação das ESCOs 

Fonte: Adaptado de CARBON TRUST (2017). 
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Atualmente no Brasil, apenas doze ESCOs implementam projetos de eficiência energética 

juntamente com financiamento dos projetos, sobretudo através de contratos de desempenho. As 

grandes ESCOs presentes no Brasil são subsidiárias de grandes companhias de distribuição de 

energia elétrica, possuindo balanços e ativos maiores que empresas menores que as capacitam 

para o acesso a recursos de baixo custo caso seja necessário, e uma estrutura técnica desenvolvida 

capaz de oferecer contrato de desempenho energético no mercado. Porém, essas ESCOs podem 

oferecer contrato de desempenho utilizando recursos do PEE (Programa de Eficiência Energética, 

criado e regulado pela ANEEL) somente nas áreas de concessão de suas respectivas concessioná-

rias matriz, o que limita significativamente a ampliação de seus projetos e o alcance do consumi-

dor (CARBON TRUST, 2017). 
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4 PROGRAMAS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 

 

O PEE (Programa de Eficiência Energética) foi criado em 1998 pela ANEEL e estabele-

ceu diretrizes para que a distribuidoras de energia elétrica investissem em eficiência energética 

em todos os setores. Com a crise no setor elétrico, as medidas de eficiência energética intensifica-

ram, resultando na criação da Lei 9.991/2000, em 24 de julho de 2000. Essa lei foi fundamental 

no desenvolvimento do mercado energético brasileiro, determinando que ao menos 0,50% da 

receita operacional líquida das concessionárias e distribuidoras de eletricidade fossem aplicadas 

tanto para projetos de Pesquisa e Desenvolvimento (PED) e quanto para projetos de Eficiência 

Energética. Para o Programa de Eficiência Energética (PEE) da ANEEL, é destinado 0,40% da 

receita operacional líquida e o outro 0,10% restante é distribuído para o Programa Nacional de 

Conservação de Energia Elétrica (PROCEL) (BRASIL, 1991). 

A resolução 492/2002 da ANEEL permitiu que desse 0,40% obrigatório, as distribuidoras 

pudessem investir até 50% dos recursos em projetos, que deveriam ser estruturados como contra-

tos de desempenho, onde o valor retornaria a gestão do PEE pois até então, todos os projetos 

eram realizados a fundo perdido. Porém, com a queda dos investimentos nas tipologias de indús-

tria, comércio e serviços, tendo o efeito contrário ao de consolidar um mercado robusto de efici-

ência energética, foi determinado às distribuidoras a obrigatoriedade de reinvestir a receita pro-

veniente de projetos de contrato de desempenho em projetos da mesma modalidade, conforme a 

Resolução 176/2005. As distribuidoras, por sua vez, reduziram seus investimentos em projetos 

desse tipo (POOLE; SAIDEL; AMARAL, 2012). 

Na Resolução 300/2008, publicada no Manual do PEE, as distribuidoras ficaram obriga-

das a usarem contratos de desempenho em investimentos do setor privado com fins lucrativos, 

onde parte da receita dos projetos que utilizavam esse tipo de contrato pudesse ir para a gestão do 

PEE, anulando a Resolução 176/2005 que obrigava as distribuidoras a reinvestir a receita em pro-

jetos da mesma modalidade (ANEEL, 2008). As distribuidoras logo passaram a optar pela contra-

tação de ESCOs para execução de projetos de eficiência energética. Ainda assim, os investimen-

tos das distribuidoras continuaram significativamente baixos mesmo com esses incentivos. Um 

dos motivos para esse baixo investimento é a dificuldade que as distribuidoras encontram ao ne-

gociar contratos com os clientes, pois muitas vezes essas negociações fracassam devido aos altos 

custos de transação e baixa taxa de implementação, tanto no setor público quanto no privado. 
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Poole, Saidel e Amaral (2012) confirmam que esse fato somado a dificuldade das distribuidoras 

em administrar projetos sob contrato de desempenho acaba gerando desinteresse e diminuindo 

suas participações com esse tipo de contrato. 

Desde a criação da Lei 9.991/2000, houve várias alterações e novas resoluções ao longo 

dos anos responsáveis pelo cenário atual do mercado de contratação baseada em desempenho. 

Uma delas é a Resolução 556/2013, que estabeleceu que a distribuidoras deveriam aplicar no 

mínimo 50% do investimento obrigatório em unidades consumidoras das duas classes de maior 

consumo de energia elétrica. Houve também a criação da Lei 13.280/2016 onde as distribuidoras 

podem aplicar até 80% dos recursos destinados ao PEE em unidades consumidoras de baixa ren-

da, complementando a Resolução 176/2005, que havia estabelecido um mínimo obrigatório de 

50% para esses recursos (ANEEL, 2017). Os dados contendo o número de projetos aplicados em 

eficiência energética, energia economizada e investimento total de acordo com cada tipologia 

desde a publicação da Resolução 300/2008 até março de 2016 estão demonstrados na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Investimento no PEE desde publicação da RN 300/2008 até março de 2016. 

Tipologia 
Quantidade de 

Projetos 

Energia Economizada 

(GWh/ano) 

Investimento Total 

(M R$) 

Aquecimento Solar 41 23,75 74,77 

Baixa Renda 448 2.445,72 2.847,71 

Cogeração 7 146,19 141,2 

Comércio e Serviços 222 226,04 150,47 

Educacional 89 6,05 232,29 

Gestão Energética 

Municipal 
14 0 9,63 

Iluminação Pública 3 3,74 4,7 

Industrial 61 168,16 100,5 

Pelo Lado da Oferta 1 0,48 5,56 

Poder Público 425 510,92 474,23 

Projeto Piloto 25 117,08 70,91 

Residencial 123 736,13 515,41 

Rural 58 33,03 25,35 

Serviços Públicos 140 139,34 150,36 

Total geral 1.657 4.557 4.803 

Fonte: Adaptado de ANEEL (2016). 
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A explicação para o alto volume de projetos na tipologia de baixa renda se deve a obriga-

ção por parte das concessionárias e permissionárias de energia elétrica em aplicar 60% dos recur-

sos legais em unidades consumidoras de baixa renda, estabelecida na Lei 12.212/2010. Como 

resultado dessa lei, uma grande parte do programa resultou em economias de energia ínfimas, 

principalmente porque aparelhos antigos não são entregues às distribuidoras (POOLE; SAIDEL; 

AMARAL, 2012). Contudo, a criação da Lei 13.280/2016 revogou a exigência mínima estabele-

cida na Lei 12.212/2010 acrescentando apenas um limite máximo de 80% para investimento na 

tipologia de baixa renda, sendo assim, o regulamento subjacente ao PEE permitiu que as conces-

sionárias pudessem alocar seus recursos em outros setores, como indústria e comércio, aumen-

tando o montante de financiamento disponível para projetos de eficiência energética em larga 

escala a partir de 2017 (CARBON TRUST, 2017). 

A Resolução Normativa 176/2005 aprovou o Manual Para Elaboração do Programa de 

Eficiência Energética (MPEE) Ciclo 2005/2006 que estabeleceu o PIMVP como metodologia 

para Medição e Verificação, permitindo uma confiabilidade maior dos resultados em comparação 

ao ciclo anterior 2002/2003 que apresentava somente métodos de avaliação econômica (ANEEL, 

2002). Com a Resolução 300/2008, foi homologado um novo MPEE com o objetivo de estabele-

cer os critérios para aplicação dos recursos do PEE e atribuir orientações para apresentação de 

projetos de eficiência energética, definindo-se critérios para avaliação e fiscalização e procedi-

mentos para contabilização dos custos e apropriação dos investimentos realizados (ANEEL, 

2008). 

O Brasil possui um grande apoio governamental a atividades de eficiência energética ten-

do como principais programas o PROCEL e o Programa Nacional de Racionalização do Uso de 

Derivados de Petróleo e Gás Natural (CONPET). Além desses, as concessionárias de eletricidade, 

empresas privadas de serviços de energia elétrica e ESCOs, têm participado fundamentalmente na 

área de eficiência energética. O PROCEL foi pioneiro no setor público possuindo vários progra-

mas voltados para diversas áreas, como saneamento, industrial, iluminação pública e prédios pú-

blicos (JANNUZZI, 2010).  

Além desses, outros programas também merecem destaque, como o Programa Brasileiro 

de Etiquetagem (PBE), que permite ao consumidor economizar seu consumo de energia selecio-

nando produtos de maior eficiência, o PROESCO, criado pelo BNDES com a finalidade de fi-

nanciar projetos de eficiência energética e o Plano Nacional de Mudanças de Clima (PNMC), 
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desenvolvendo ações de mitigação dos efeitos causados pelas emissões de gases de efeito estufa e 

lidando com os impactos das mudanças climáticas (SOUZA; LEONELLI; PIRES et al., 2009). 

 

4.1 Atuação do PEE no setor público 

 

No setor público, mais especificamente em setores sem fins lucrativos, as distribuidoras 

realizam projetos a fundo perdido, desta forma, o investimento não é retornado à conta do PEE. 

Uma das vantagens do uso de unidades consumidoras sem fins lucrativos é que não há juros a 

serem cobrados, apenas correção monetária. Além disso, as consumidoras reembolsam somente 

os custos de implementação do projeto. O objetivo principal do contrato de desempenho energé-

tico é evitar transferência de recursos públicos para unidades consumidoras com fins lucrativos e 

diminuir a desconfiança quanto ao sucesso das medidas de eficiência energética (SILVA; OLI-

VEIRA; TOSTES, 2017). 

Em 2009, os prédios públicos foram responsáveis por 2,8% do consumo total de energia 

elétrica e o governo brasileiro ainda possui uma grande variedade de prédios públicos que foram 

construídos sem qualquer tipo de preocupação com a eficiência energética (HIDD; FERRAZ, 

2016). A grande vantagem de se realizar projetos de eficiência energética nesse setor é a garantia 

às ESCOs de que o pagamento será realizado conforme a vigência do contrato, pois o financia-

mento será fornecido pelo próprio governo. Hidd e Ferraz (2016) também citam que os prédios 

públicos existentes no país possuem uma grande capacidade de redução do consumo de energia, 

estimando-se essa capacidade em 20% com ações de eficiência energética ou, ainda, em 25% a 

60% conforme projetos elaborados pelas ESCOs no âmbito do PEE. Existem também outros fato-

res que impulsam ações de eficiência energética no setor público, como um mercado ativo de 

ESCOs e políticas públicas como a Lei 10.295/2001 (Lei da Eficiência Energética), a qual lançou 

a Política Nacional de Conservação e Uso Racional de Energia. Nessa lei, o Poder Executivo pas-

sou a ser responsável e encarregado de desenvolver mecanismos que promovam a eficiência 

energética de máquinas e equipamentos fabricados e comercializados e das edificações construí-

das no país (BRASIL, 2001). 

Tanto o setor público como a sociedade podem se beneficiar com as economias de energia 

através da eficiência. Ao passo que o setor público proporciona redução no consumo de energia, a 

sociedade se beneficia com a redução dos gastos públicos de energia. No entanto, ainda existem 
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diversas barreiras que impedem os investimentos em eficiência energética sejam efetivados no 

setor público brasileiro. Nos prédios públicos, um ponto a se destacar é a dificuldade em identifi-

car os principais responsáveis pelo consumo, pois Jannuzzi (2017) afirma que muitas edificações 

são antigas e mal dimensionadas para a carga na qual está instalada. A outra barreira identificada 

é o aspecto legal, comprovado na Lei 8.666/1993 (Lei Geral de Licitações e Contratos) referente 

à contratação de serviços e compras governamentais, onde identificam-se restrições orçamentá-

rias e planejamento pouco flexível, não vislumbrando claramente a modelagem de contratação 

por desempenho ou economias de energia (BRASIL, 1993).  

A legislação atual impede o amadurecimento da contratação de desempenho no setor pú-

blico, também dificultando a consolidação do mercado de ESCOs nesse setor, pois estas têm ca-

pacidade de desempenhar um papel fundamental realizando reformas nas instalações e disponibi-

lizando o financiamento para os projetos, já que muitos órgãos públicos não possuem um setor 

especializado em implementação de projetos de eficiência energética. Desta forma, o setor públi-

co ainda enfrenta obstáculos para financiar reformas e modernizar suas instalações (JANNUZZI, 

2017). Não havia sido realizado nenhum projeto na modalidade de contratação de desempenho no 

setor público até o ano de 2015, utilizando os recursos do PEE, porém, esse cenário sofreu altera-

ções no ano seguinte quando a ANEEL, através de um projeto de eficiência energética nas suas 

instalações em Brasília, foi a primeira entidade pública a dar início à celebração do contrato de 

desempenho, realizando-o juntamente a concessionária de eletricidade do Distrito Federal (CEB). 

O próprio Programa de Eficiência Energética criado pela Agência disponibilizou os recursos para 

que a contratação fosse efetivada. 
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5 PROPEE 

 

Em 2013, a Resolução 556 aprovou a primeira versão do PROPEE (Procedimentos do 

Programa de Eficiência Energética) o qual contém orientações estruturadas em módulos a serem 

seguidas pelas distribuidoras de eletricidade para elaboração e execução dos projetos de eficiên-

cia energética regulados pela ANEEL (ANEEL, 2013). Procedimentos para chamadas públicas de 

projetos, incentivos para realizar projetos através do contrato de desempenho e regras para apli-

cação dos recursos do PEE estão presentes no guia. A Resolução 830/2018 revisou o PROPEE 

aplicando alterações em um dos módulos contendo os procedimentos para utilização e prestação 

de contas dos recursos destinados a projetos de eficiência energética e para cálculo dos valores a 

serem investidos em PED e no PEE. O PROPEE está estruturado em dez módulos que serão des-

critos nas subseções a seguir (ANEEL, 2018).  

 

5.1 Módulo I – PROPEE 

 

O primeiro módulo é apenas introdutório definindo o propósito geral do PROPEE e, além 

de conter informações regulatórias que já foram discutidas em seções anteriores deste trabalho, 

também apresenta as etapas do PEE ilustradas na Figura 2. A primeira etapa consiste na seleção 

que inclui atividades de prospecção, pré-diagnóstico e seleção de projetos por meio de uma Cha-

mada Pública de Projetos, que será discutida posteriormente. Durante o pré-diagnóstico, uma 

avaliação preliminar das possíveis alterações nas instalações deve ser realizada estimando-se os 

dados, gerando um relatório com esses resultados do investimento, da economia de energia e do 

valor do diagnóstico para descrição das ações a serem implementadas (ANEEL, 2018).  

Havendo acordo, a empresa proponente submete o projeto à Chamada Pública de Proje-

tos, caso seja necessário. Os projetos selecionados passam para a fase de diagnóstico descrita por 

uma avaliação detalhada dos mesmos pontos requeridos no processo de pré-diagnóstico. No caso 

de contratos de desempenho, assina-se um contrato denominado Contrato de Implantação, neces-

sário para passar à próxima fase de implantação. Após a Chamada Pública, tem-se a definição de 

ações energéticas que serão realizadas através de análises técnico-econômicas e bases para as 

atividades de M&V (ANEEL, 2018). 
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O cadastro é a fase seguinte e consiste no registro do projeto na base de dados da ANEEL. 

Os projetos que necessitarem de avaliação inicial serão submetidos a apreciação prévia da ANE-

EL e somente serão cadastrados na base da Agência após a autorização. Em seguida na fase de 

execução, é quando ocorrerá o cadastro na base PEE da ANEEL da data de início do projeto e as 

implantações das ações de eficiência definidas. Na próxima fase é a M&V, a qual deverá elabo-

rada através de um relatório contendo informações sobre o comissionamento das ações e a etapa 

inicial do período escolhido para economia das atividades de M&V, podendo ser validado por 

alguma instituição capacitada e isenta a critério da ANEEL. Os pagamentos na modalidade de 

contrato de desempenho energético deverão ser realizados conforme o Contrato de Implantação. 

Em seguida, há a elaboração do relatório sobre os gastos vinculados à execução do projeto atra-

vés da Auditoria Contábil e Financeira (ANEEL, 2018). 

O relatório final deverá conter os resultados obtidos após a conclusão do projeto e da fase 

inicial do período determinado para economia das atividades de M&V, que será carregado junto 

ao relatório de M&V na base de dados PEE da ANEEL. Por fim, há a avaliação final obrigatória 

para todos os projetos efetivados na gestão do PEE e então, serão realizados estudos de acompa-

nhamento a fim de avaliar a continuidade das ações de eficiência executadas e as possíveis mu-

danças do mercado (ANEEL, 2018). 

 

5.2 Módulo II – Gestão do Programa 

 

Neste módulo são apresentados os aspectos gerenciais do PEE e os recursos que serão dis-

tribuídos aos Planos de Gestão das concessionárias e permissionárias de energia elétrica. Os prin-

cipais objetivos são estabelecer critérios para a elaboração e execução do Plano de Gestão de ca-

da distribuidora, despesas permitidas, fontes e limites de receita, definir objetivos, formas, recur-

sos e ações para audiência pública e estabelecer regras de marketing e divulgação. Algumas ati-

vidades que podem estar incluídas no Plano de Gestão são: capacitação dos membros da equipe 

de gestão, participação dos membros em cursos e eventos correlatos ao tema, ações de marketing 

e divulgação do Programa, aquisição de equipamentos necessários para apuração dos resultados, 

divulgação de resultados de projetos já concluídos ou em andamento, contratação de auditoria 

contábil e financeira para o Plano de Gestão concluído, realização de Audiência Pública e de 

Chamada Pública de projetos de eficiência energética (ANEEL, 2018). 
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Para dar transparência aos projetos realizados, toda empresa deverá publicar a Audiência 

Pública contendo informações como o resultado dos projetos e o saldo da conta do PEE. A Audi-

ência Pública também permite que dados e informações sobre interessados em projetos de efici-

ência energética sejam colhidos para elaboração de novos projetos, além de possibilitar que os 

consumidores encaminhem suas sugestões e opiniões (ANEEL, 2018). 

 

5.3 Módulo III – Seleção e Implantação de Projetos 

 

Em Seleção e Implantação de Projetos são apresentadas formas e orientações de seleção 

dos projetos junto aos consumidores. Como foi mencionado anteriormente, a Resolução 556/2013 

estabeleceu a aplicação mínima de 50% do investimento obrigatório nas unidades consumidoras 

pertencentes às duas classes de maior consumo no mercado de energia elétrica. Caso as propostas 

não sejam capazes de amortizar todo o recurso disponível, a distribuidora pode definir em quais 

tipologias poderão aplicar seu investimento, isentas da obrigação de investir os 50% nas duas 

classes de maior consumo. Para a seleção de projetos, deverá ser feita a Chamada Pública, pelo 

menos uma vez ao ano, para as tipologias Industrial, Comércio e Serviços, Poder Público, Servi-

ços Públicos, Rural, Residencial e Iluminação Pública (ANEEL, 2018). 

A Chamada Pública de Projetos tem como objetivo a transparência e tornar o processo 

democrático para escolha e implementação de projetos, e pode ser executada por qualquer parte 

interessada, sendo uma única distribuidora, consumidores, comerciantes, ESCOs e outros. Nesta 

Chamada são definidos critérios de aceitação, projetos elegíveis, limite do recurso disponível, 

critérios de seleção de projetos e dados necessários à proposta. Todas as propostas apresentadas 

devem ser orientadas apenas a clientes pertencentes a área de concessão ou permissão de cada 

distribuidora. Um ponto interessante a se destacar é que as Chamadas Públicas não são realizadas 

para projetos piloto de qualquer tipologia, como é o caso do projeto de eficiência energética rea-

lizado na ANEEL, objeto do presente estudo (ANEEL, 2018). 

Ainda nessa seção, são apresentadas as etapas para projetos feitos a partir do contrato de 

desempenho energético. Os recursos do PEE estão disponíveis a fundo perdido apenas para proje-

tos das seguintes tipologias: Poder Público, Serviços Públicos, Residencial, Baixa Renda, Educa-

cional, Iluminação Pública, e Gestão Energética Municipal. Para as empresas públicas, ou entida-

des com fins lucrativos, o contrato de desempenho é obrigatório (ANEEL, 2018).  
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5.4 Módulo IV – Tipologias de Projetos 

 

Cada projeto possui características diferentes relativas tanto à importância para o desen-

volvimento da eficiência energética quanto para a forma de contratação. Sendo assim, estão in-

cluídos projetos em todos os setores da economia, classes de consumo e usos finais dentro do 

PEE. Nas ações de eficiência energética consideradas pelo Programa estão incluídas melhorias 

das instalações (iluminação, condicionamento ambiental, sistemas motrizes e sistemas de refrige-

ração), aquecimento solar de água, gestão energética, geração de energia elétrica com fontes in-

centivadas, bônus para equipamentos eficientes e reciclagem de resíduos. No Quadro 2 estão 

apresentadas todas as tipologias a serem observadas para os projetos de eficiência energética. 

 

Quadro 2 - Tipologias dos projetos e formas contratuais. 

Tipologias Contrato de desempenho 
Retorno do investimento ao 

PEE 

Industrial Obrigatório 
Referente às atividades de im-

plantação 

Comércio e Serviços Obrigatório 
Referente às atividades de im-

plantação 

Poder Público Opcional Não obrigatório 

Serviços Públicos Opcional Não obrigatório 

Rural1 Obrigatório 
Referente às atividades de im-

plantação 

Residencial2 
Contrato de desempenho ou fundo 

perdido 

Referente às atividades de im-

plantação 

Baixa Renda Não Não 

Gestão Energética Mu-

nicipal 
Não Não 

Educacional Não Não 

Iluminação Pública Não Não 

Fonte: Adaptado de ANEEL (2018). 

 

Esta tabela contém informações sobre a obrigatoriedade de retorno do investimento ao 

PEE e implantação do contrato de desempenho energético, considerando apenas as ações de me-

lhoria de instalações, geração com fonte incentivada e gestão energética. 

 
1 A tipologia Rural é considerada em casos onde as ações a serem realizadas estejam relacionados ao setor produtivo. 

Caso as ações estejam voltadas em benefício de uma residência rural, os projetos serão considerados da tipologia 

Residencial. 
2 A tipologia Residencial exclui consumidores beneficiados pela tipologia Baixa Renda. 
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5.5 Módulo V – Projetos Especiais 

 

Este módulo discorre sobre projetos que possuem características diferentes dos demais e 

merecem atenção tanto da distribuidora quanto do regulador estabelecendo critérios específicos. 

Eles são enquadrados em quatro tipos cujas denominações e respectivas descrições serão apresen-

tadas no Quadro 3. 

 

Quadro 3 - Tipos de Projetos Especiais e respectivas descrições. 

Tipo de Projeto Descrição do Projeto 

Prioritário 
Projetos de grande relevância e/ou abrangência, cuja finalidade é testar, 

incentivar ou definir ações de destaque como política pública para incre-

mentar a eficiência energética no país. Podem ser definidos no âmbito de 

programas governamentais de promoção da eficiência energética. 

De Grande Relevância 

Projetos com impacto socioambiental relevante, que apresentem contri-

buições claras e significativas para a transformação do mercado de ener-

gia elétrica ou que tragam benefícios relevantes além do impacto energé-

tico. 

Piloto 
Projetos promissores, inéditos ou inovadores, incluindo pioneirismo tec-

nológico e/ou metodológico, buscando experiência para ampliar, posteri-

ormente, sua escala de execução. 

Cooperativo 
Projetos envolvendo mais de uma distribuidora, buscando economias de 

escala, complementaridade de competências, aplicação das melhores prá-

ticas e melhorias na eficiência e qualidade dos projetos realizados. 

Fonte: Adaptado de ANEEL (2018). 

 

 No caso do projeto de eficiência energética da ANEEL, o projeto foi classificado como do 

tipo piloto. Para o caso de projetos de grande relevância e prioritários a ANEEL estabelece crité-

rios de cunho pessoal para distinguir esses projetos. 

 

5.6 Módulo VI – Projetos com Fontes Incentivadas 

 

A abordagem deste módulo se fundamenta em projetos de eficiência energética que inclu-

em a geração de energia elétrica a partir de fonte incentivada. Caracterizam-se como fontes in-

centivadas fontes com base em energia hidráulica, solar, eólica, biomassa ou cogeração unificada, 
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estabelecidas pela Resolução 482/2012. Os dados desses sistemas de geração devem ser apurados 

no período de um ano. Como exemplo, o projeto EE – ANEEL engloba melhoria de suas instala-

ções (retrofit de ares-condicionados, iluminação) e implantação da Usina Fotovoltaica que é res-

ponsável pelas economias geradas da Agência dentro do contrato de desempenho, que será discu-

tido posteriormente (ANEEL, 2018). 

 

5.7 Módulo VII – Cálculo da Viabilidade 

 

Todos os projetos realizados no âmbito do PEE devem conter os cálculos da viabilidade 

econômica, onde os principais fatores e formas são definidos neste módulo. O principal critério 

para essa avaliação é o RCB (Relação Custo-Benefício), que um projeto é capaz de proporcionar. 

O benefício considerado é o quantitativo da energia economizada e a redução da demanda no 

horário de ponta durante a vida útil do projeto e o custo é englobado por todo o investimento ne-

cessário para a realização do projeto. O PROPEE prevê que o benefício auferido deve ser no mí-

nimo 25% maior do que o custo do projeto, portanto, define-se que o RCB deve ser igual ou infe-

rior a 0,8. No Quadro 4, encontram-se as exceções à regra de RCB menor ou igual a 0,8 e seus 

respectivos valores ou obrigações de RCB. 

 

Quadro 4 - Exceções à regra de RCB ≤ 0,8. 

Tipo de Projeto Regra de RCB 

Contrato de Desempenho Menor ou igual a 0,9 

Projeto Piloto Sem limite para RCB 

Educacional RCB não obrigatório 

Gestão Energética Municipal RCB não obrigatório 

Fontes Incentivadas RCB menor ou igual a 1,0 

Fonte: Adaptado de ANEEL (2018). 

 

Caso um projeto compreender mais de um uso final (iluminação, refrigeração etc.), cada 

uso final deverá ter seu RCB calculado para posteriormente ser apresentado o RCB global do 

projeto (ANEEL, 2018). 
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5.8 Módulo VIII – Medição e Verificação de Resultados 

 

O objetivo deste módulo é descrever as fases que compõem o sistema de M&V baseando-

se no PIMVP que melhor se adequa à avaliação das reais reduções de consumo e demanda alcan-

çadas pelos projetos. Este protocolo foi desenvolvido principalmente para ser aplicado no merca-

do de ESCOs com contrato de desempenho e é apropriado para projetos de médio a grande porte. 

É importante que a equipe de engenharia a realizar esta etapa tenha alta capacitação técnica, co-

nhecimento da instalação e das técnicas de medição e análise devido à complexidade do processo 

de medição e verificação dos resultados, portanto, é necessário que cada projeto contenha seu 

próprio Plano de M&V (ANEEL, 2018). 

O PIMVP apresenta apenas alguns requisitos básicos como critérios para seleção de vari-

áveis e opções disponíveis para avaliar a eficiência energética, não tendo em vista as medições a 

serem feitas ou as variáveis a considerar em razão da variedade de situações que podem ocorrer 

na prática. Este modelo ainda apresenta duas formas de se medir a economia, sendo a primeira 

através da energia evitada, considerando as condições do período de determinação da economia e 

a segunda através da energia normalizada, onde as condições são fixas. As fases que descrevem 

as atividades previstas para realização do M&V, estão representadas pela Figura 3. A fase inicial 

conta com um processo de análise (de campo, dados típicos, experiências anteriores, cálculos de 

engenharia) antes que as ações de eficiência energética sejam implementadas, a fim de comparar 

com o consumo estimado após a intervenção (ANEEL, 2018). 

A avaliação inicial (avaliação ex ante) é onde estimam-se os resultados esperados, basea-

dos em análises de campo, dados típicos, experiências anteriores e cálculos de engenharia. Na 

estratégia de M&V são definidas as bases para as atividades, onde entram: variáveis independen-

tes (clima, produção, ocupação etc.), fronteira de medição (determinação do limite dentro das 

instalações), opção do PIMVP (A, B, C ou D)3, modelo do consumo da linha de base e cálculo 

das economias. A fase de execução, que precede as medidas a serem implementadas, é a fase na 

 
3 Opção A: A economia é determinada por medições no campo dos parâmetros-chave. 

Opção B: A economia é determinada pela medição no campo do consumo de energia no sistema afetado pela ação de 

eficiência energética. 

Opção C: A economia é determinada pela medição do consumo de energia em nível de toda a instalação ou sub ins-

talação. 

Opção D: A economia é determinada através da simulação do consumo de energia de toda a instalação, ou de uma 

subinstalação. 
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qual se realizam as medições para a linha de base do período determinado, seguido da elaboração 

do Plano M&V (ANEEL, 2018). 

 

Figura 3 - Etapas das atividades de M&V. 

Fonte: ANEEL (2018). 

 

Após as ações de eficiência energética serem efetivadas, devem ser feitas as medições do 

período determinado para as economias geradas. No caso de projetos com contrato de desempe-

nho energético, os termos relativos à periodicidade da medição podem predominar. Em seguida, a 

estimativa ex post é onde as economias são calculadas, viabilizando a elaboração do Relatório 

M&V com todos os cálculos e resultados das medições. A validação da M&V, que estará sob 

responsabilidade da ANEEL, é a etapa de avaliação dos critérios e procedimentos adotados con-

forme disposto no presente Módulo e no PIMVP. Por fim, devem ser feitas as avaliações finais a 

longo prazo, que no caso de contratos de desempenho energético, podem ser realizadas ao longo 

do contrato em períodos determinados das economias obtidas (ANEEL, 2018). 
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5.9 Módulo IX – Avaliação dos Projetos e Programa 

 

 Existem critérios e condições para o encaminhamento dos projetos para a Avaliação Inici-

al e Final e para os tipos de avaliação, que podem ser de forma simplificada ou detalhada. Em 

caso de projetos que necessitam de avaliação inicial simplificada é previsto um prazo de 30 dias, 

já para a avaliação detalhada, esse prazo é de 60 dias, que é o caso de projetos piloto. No Quadro 

5, têm-se os critérios estabelecidos para avaliação da viabilidade e o enquadramento do projeto 

em sua respectiva categoria. Para projetos que se enquadram na categoria de projeto piloto, so-

mente serão autorizados para execução os projetos cuja pontuação seja maior ou igual a 21 

(ANEEL, 2018). 

 

Quadro 5 - Critérios para projeto piloto para a Avaliação Inicial. 

Característica Critérios Pontuação Peso Pontuação máxima 

Promissor 

Projeto que apresenta tecno-

logia ou procedimento com 

grande potencial de melhoria 

da eficiência energética em 

determinado setor, equipa-

mento ou uso final. 

1 a 4 2 8 

Inédito ou Inovador 

Projeto que apresenta tecno-

logia ou procedimento pionei-

ro, desconhecido ou não utili-

zado no mercado nacional 

2 a 4 2 8 

Necessidade de apoio 

do PEE 

Projeto que, pela situação do 

proponente, não tem condição 

de se estabelecer no mercado 

sem o apoio do PEE 

3 a 4 1 4 

Viabilidade Econômica 

do Projeto 

Cálculo da viabilidade eco-

nômica do projeto, segundo a 

metodologia do Módulo 7 – 

Cálculo da Viabilidade 

4 a 4 1 4 

Aplicabilidade da tec-

nologia 

Avalia o âmbito e o potencial 

de aplicação da tecnologia e 

da metodologia e sua abran-

gência 

5 a 4 1 4 

Pontuação máxima 

total 
      28 

Fonte: ANEEL (2018). 
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Para a Avaliação Final, os critérios determinados neste módulo são os mesmos para a 

Avaliação Inicial. Ela deve ser encaminhada após os Relatórios de M&V, Final e de Auditoria 

Contábil e Financeira, sendo este necessário para avaliação das despesas realizadas no projeto. 

São itens necessários para elaboração da Avaliação Final: verificação do projeto de acordo com 

as determinações da regulamentação respeitando o período de vigência em que foi cadastrado na 

base de dados da ANEEL, comprovação do RCB obtido dentro dos valores estabelecidos, justifi-

cativa dos valores utilizados para cálculo do RCB, descrição dos custos e das ações de M&V 

(ANEEL, 2018). O processo de efetivação dos projetos desde a seleção até a avaliação e acompa-

nhamento está demonstrado no fluxograma representado pela Figura 4. 

 

Figura 4 - Fluxograma das ações dos projetos. 

 

Fonte: ANEEL (2018). 
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A forma adotada para análise, verificação e documentação dos resultados obtidos no Pro-

grama como um todo consiste na Avaliação do Programa de Eficiência Energética, tendo como 

objetivo compreender as consequências derivadas do PEE, para então buscar métodos de aperfei-

çoamento e selecionar novas abordagens para projetos ou programas futuros. Dois tipos de avali-

ação são descritos nesse módulo: Avaliação de Impacto, que tem como finalidade examinar os 

efeitos do programa e a Avaliação de Processo, que contém análises dos procedimentos utilizados 

na implementação do programa (ANEEL, 2018). 

 

5.10 Módulo X – Controle e Prestação de Contas 

 

O último módulo do PROPEE (Módulo X - Controle e Prestação de Contas) estabelece 

procedimentos para prestação de contas de investimentos realizados no PEE que deverão ser obe-

decidos conforme especificações do Manual de Contabilidade do Setor Elétrico (MCSE) (ANE-

EL, 2018). 
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6 ESTUDO DE CASO: PROJETO EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DA ANEEL 

 

Em setembro de 2014, a ANEEL manifestou sua preocupação com relação ao uso racio-

nal de energia, dando seus primeiros passos em direção à eficientização de suas instalações com 

sede em Brasília, visando a mudança de hábito no consumo de energia por parte dos servidores, a 

melhoria do conforto (trocas de equipamentos por outros melhores e mais eficientes) e, princi-

palmente, tornar-se um exemplo para outras instituições públicas ou privadas, consequentemente, 

também servindo de referência para eventuais aprimoramentos na regulação vigente, tanto em 

relação ao PEE, quanto à micro e minigeração de eletricidade. O projeto EE da ANEEL inicial-

mente consistiu na instalação de uma Usina Fotovoltaica distribuída nos blocos da Agência e no 

estacionamento, melhoria na iluminação e modificação dos elementos de refrigeração. 

A proposta de projeto de eficiência energética nas instalações da Agência, elaborada pela 

Superintendência de Pesquisa e Desenvolvimento e Eficiência Energética (SPE/ANEEL), consis-

te em quatro etapas: pré-diagnóstico energético, diagnóstico energético, projeto executivo e im-

plementação das ações e instalação dos equipamentos. Em parceria com a Deutsche Gesellschaft 

für Internationale Zusammenarbeite GmbH – GIZ, através do contrato de cooperação realizado 

em 2011, o projeto elaborou o seguinte plano de trabalho: 

(i) Pré-diagnóstico; 

(ii) Diagnóstico; 

(iii) Projetos Básicos 

(iv) Assinatura de Acordo de Cooperação Técnica entre ANEEL e CEB; 

(v) Processo de licitação (CEB); 

(vi) Projetos executivos e implementação das medidas; 

(vii) Etiquetagem da edificação segundo o PBE Edifica; 

(viii) Capacitação de pessoal de manutenção da ANEEL; 

(ix) Medição e Verificação dos resultados; 

(x) Assinatura do contrato de desempenho energético. 

A primeira etapa de pré-diagnóstico foi realizada pela própria Agência, objetivando esti-

mar o potencial de geração de energia elétrica e as oportunidades de economia de energia, calcu-

ladas a partir da potência instalada dos equipamentos e do tempo de uso (ANEEL, 2014). A pos-

sibilidade de redução do consumo foi avaliada em 35% e de demanda na ponta em 51%. O diag-
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nóstico objetivou detalhar essas oportunidades na fase anterior, incluindo estudo de viabilidade 

econômica das ações adotadas, realizada através de acordo de cooperação com a GIZ, que se en-

carregou de contratar uma consultoria especializada em eficiência energética e geração para obter 

os resultados (GIZ, 2014). Além disso, também foi contratada uma equipe para desenvolver os 

estudos referentes à envoltória das edificações da ANEEL. A elaboração dos projetos básicos 

ficou a encargo da ANEEL em parceria com a GIZ, que contratou consultorias para cada projeto 

básico em cada modalidade (iluminação, climatização e geração fotovoltaica). Os projetos bási-

cos contêm as ações a serem implementadas consideradas viáveis economicamente, escolhendo-

se as melhores opções de tecnologia e dimensionando os equipamentos a serem utilizados. 

 A assinatura do Acordo de Cooperação Técnica entre a ANEEL e CEB foi realizado em 

2016, porém, devido a uma série de atrasos relacionados às modificações do escopo (reformas 

nas instalações da ANEEL), problemas licitatórios e delongas nas aprovações dos projetos, foram 

solicitados novos termos aditivos para prorrogação do prazo de vigência do contrato até 2022, 

cujo último Extrato de Termo Aditivo pode ser encontrado na Seção 3 do Diário Oficial da União 

(DOU) de 5 de abril de 2019. 

 O processo de licitação dos projetos de climatização, iluminação e geração fotovoltaica 

ficaram a encargo da CEB, contudo até o presente momento (2019), somente foi concluído a con-

tratação da empresa vencedora (Alsol Energias Renováveis S/A) da licitação para realização da 

instalação da UFV no edifício sede da ANEEL, conforme ata do Pregão 001-S00675, disponibili-

zado para consulta pública no website da CEB (agenciavirtual.ceb.com.br). Consequentemente, 

todas as outras etapas, com exceção da etiquetagem da edificação e da assinatura do contrato de 

desempenho, foram realizadas unicamente no que diz respeito à implantação da UFV. 

Através da equipe especializada contratada pela GIZ, foi feita uma análise de energia para 

a ANEEL baseada em verificação in loco, em informações concedidas pela ANEEL e medições 

fornecidas pela distribuidora de energia CEB. Durante a etapa de pré-diagnóstico, a Superinten-

dência de Administração e Finanças (SAF) forneceu as informações pertinentes à área construída, 

área do telhado, número de funcionários, contas de energia elétrica dos últimos 12 meses e as 

principais cargas instaladas. Em conjunto com outras áreas técnicas da ANEEL, a SPE foi capaz 

de coletar sugestões e opiniões que foram posteriormente incorporadas à proposta inicial envol-

vendo três etapas do projeto (iluminação, climatização e geração fotovoltaica) e que serão apre-
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sentadas nas subseções a seguir, em forma de um resumo das propostas e suas projeções de cus-

tos e economias. 

 

6.1 Projeto de Iluminação 

 

 Em 2015, fez-se um levantamento nas instalações da ANEEL com a finalidade de quanti-

ficar os equipamentos a serem substituídos e as rotinas operacionais. De acordo com o diagnósti-

co feito pela equipe de consultoria, foram identificados os seguintes itens e suas respectivas po-

tências instaladas dentro do sistema de iluminação da ANEEL, demonstrados na Tabela 2. A po-

tência total instalada, conforme dados fornecidos a partir do inventário realizado pela ANEEL, 

foi avaliada em 155,8 kW, indicando um consumo anual de 591.454 kWh (GIZ, 2015). 

 

Tabela 2 - Sistema de iluminação da ANEEL e potência instalada. 

Tipo de lâmpada Quantidade Demanda real de Potência (kW) 

T8 32 W (120 cm) 3370 109,53 

T8 32 W (120 cm) emergência 374 12,16 

T8 16 W (60 cm) 216 3,67 

T8 16 W (60 cm) emergência 24 0,41 

CFL 812 15,02 

Vapor de Sódio 54 9,99 

Vapor de Mercúrio 8 4,32 

Lâmpadas Halógenas 5 0,7 

TOTAL   155,8 

Fonte: Adaptado de GIZ (2015). 

 

 O projeto de iluminação buscou abranger tanto a iluminação interna quanto a externa e 

tem como foco a eficiência energética e o conforto visual dos servidores, em conformidade com a 

norma ABNT específica. As medidas previstas consistiram em: substituição de lâmpadas por 

LED nos ambientes, adoção de dispositivos de automação e aproveitamento da luz natural ao 

máximo automaticamente desligando-se as lâmpadas (GIZ, 2015). 

Podem ser encontradas na Tabela 3 todas as informações relevantes às medidas propostas, 

economias e investimento com base no preço da energia referente do mês de julho de 2015, tem-

po de retorno do investimento e consumo total de energia elétrica após as medida. Com base nos 
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dados estimados e nos dados da atual situação de consumo na área de iluminação, o potencial de 

redução do consumo após as medidas é de aproximadamente 48%. 

 

Tabela 3 - Medidas propostas para Iluminação e outras informações. 

Medidas propostas 

Economia total 

do custo 

(R$/ano) 

Economia total 

do consumo 

(kWh/ano) 

Investi-

mento 

total (R$) 

Tempo de 

retorno 

(ano) 

Substituir lâmpadas T8 32 W 

(120 cm) por LEDs 18 W 
95.400 201.001 262.080 2,7 

Substituir as lâmpadas T8 16 W 

(60 cm) por LEDs 16 W 
2.953 6.407 12.000 4,1 

Substituir as CFLs fluorescen-

tes 18 W por LEDs 9 W 
13.548 29.401 24.360 1,8 

Instalar sensores de presença 

em áreas com pouco uso da 

iluminação 

6.653 15.166 1.592 0,2 

Instalar sensores de luz 4.124 3.378 280 0,1 

Substituir lâmpadas vapor de 

sódio 160 W por LEDs 75 W 
11.233 21.681 32.400 2,9 

Substituir lâmpadas vapor de 

mercúrio 500 W por LEDs 300 

W 

3.361 7.008 4.800 1,3 

Fonte: Da autora com base em GIZ (2015). 

 

 Em 2018, a iluminação passou a fazer parte do contrato de reforma da Agência como ter-

mo aditivo do processo (48520.004518/2018-00) referente a esse contrato, o qual está disponível 

na base de dados da ANEEL. No Anexo A é possível visualizar a tabela de custos proposta pela 

ANEEL, contendo os serviços atribuídos às atividades de melhorias no sistema de iluminação e 

seus respectivos valores, desde aquisição e instalação dos equipamentos até a elaboração do rela-

tório de etiquetagem. A execução do projeto de iluminação encontra-se em andamento com prazo 

para término em dezembro de 2019. Também serão realizadas as atividades de M&V após a con-

clusão das medidas (ANEEL, 2019). 
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6.2 Projeto de Climatização 

 

 Para o projeto de climatização, inicialmente ficou estabelecido o retrofit de todo o sistema 

de ar condicionado. Assim como na iluminação, esta etapa também tem como foco a eficiência 

energética e o conforto térmico dos servidores. Para o sistema VRF existente na ANEEL está 

instalado um total de 151,54 kW de potência, onde o consumo anual foi avaliado em 186.677 

kWh. No sistema de ares-condicionados split, estão instalados aproximadamente 323 destes, com 

capacidade de resfriamento desde 8.000 BTUs/h e 60.000 BTUs/h, onde a potência total nominal 

instalada é de 427,8 kW. O consumo anual do sistema split foi contabilizado em 690.689 kWh. 

Atualmente, existem três tipos diferentes de sistema de ar condicionado operacionais no local: 

chiller, split e VRF (Fluxo de Gás Refrigerante Variável)4. O primeiro sistema a ser construído 

foi a central de água gelada, no entanto, com o passar do tempo os chillers quebraram e nunca 

foram consertados ou substituídos. Assim, a ANEEL optou por sistemas split descentralizados. 

Posteriormente, foram instalados um sistema VRF e um multi-split repartido nos módulos da 

Agência (GIZ, 2015).  

As propostas da consultoria especializada contratada pela GIZ consistiam na instalação de 

um novo sistema centralizado de água gelada, porém essas propostas foram rejeitadas após a veri-

ficação da complexidade e da quantidade de componentes do sistema que se encontravam em 

mau funcionamento. A CEB atualmente (2019) está analisando junto à ANEEL dois cenários de 

implementação: 

• Substituição dos splits existentes por outros com o selo PROCEL A; 

• Instalação do sistema de VRF em todo o edifício. 

O projeto de refrigeração tem como previsão para realização da licitação em novembro de 

2019, com prazo até fevereiro de 2020 e execução dos serviços de instalação juntamente com a 

M&V de março de 2020 até março de 2021. 

 

 

 

 
4 Chiller: resfriador de água. 

Split: sistema de refrigeração que opera com evaporador e condensador. 

VRF: sistema de refrigeração central para grandes ambientes. 

 



39 

 

6.3 Projeto de Geração Fotovoltaica 

 

 Atualmente, a UFV é a única etapa concluída do projeto de Eficiência Energética da 

ANEEL, tendo iniciado suas atividades de completa geração em outubro de 2018. Contando com 

1.760 módulos fotovoltaicos de 1,65 m² e potência instalada de 510,40 kWp, a usina pretende 

atender de 18% a 20% do consumo total da Agência, caracterizando-se como uma usina de mi-

crogeração distribuída com geração anual média de 710 MWh. Esses módulos estão distribuídos 

nos blocos das instalações e no estacionamento conforme a Figura 5. 

 Ainda no projeto, foi incluído o SAAD (Sistema de Aquisição de Dados) com a finalidade 

de monitorar e avaliar as condições de operação da UFV. O SAAD está disponível pelo website 

www.saad.aneel.gov.br, podendo ser acessado integralmente apenas por membros que possuam 

registro no sistema disponibilizado pela empresa Alsol. 

 

Figura 5 - Módulos fotovoltaicos nos blocos I, J e H e no estacionamento da ANEEL. 

 

Fonte: ALSOL (2018). 

 

Também foi realizado um estudo de sombreamento para verificação dos locais mais favo-

ráveis à instalação dos módulos fotovoltaicos. O estudo detectou que apesar de os valores globais 
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de sombreamento terem apresentado resultados elevados, os sistemas possuem boas condições 

sazonais e a geração do conjunto dos edifícios é capaz de atender 10% do consumo total de ener-

gia elétrica, pré-requisito para se obter 1,0 ponto de bonificação previsto no Regulamento Técni-

co da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética de Edifícios Comerciais, de Serviços e 

Públicos (RTQ-C) do INMETRO, dentro do Programa Brasileiro de Etiquetagem de Edifícios 

(PBE Edifica) (GIZ, 2015). 
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6.4 Contrato de desempenho entre ANEEL e CEB 

 

Através de uma Nota Técnica (0029/2015-SPE/ANEEL), foi analisada a viabilidade e re-

levância das possibilidades na melhoria do âmbito do projeto. Em uma reunião realizada entre a 

ANEEL e CEB, verificou-se que seria possível a realização do Projeto de Eficiência Energética 

da ANEEL utilizando recursos do PEE, desde que obedecida a condição de execução mediante 

contrato de desempenho energético. Para isso, ambas as partes assinaram um Acordo de Coope-

ração Técnica, onde os recursos são ressarcidos integralmente à concessionária após concluída a 

implementação do projeto. Embora no PROPEE o contrato de desempenho não seja obrigatório 

para o caso de projetos realizados na Administração Pública, a ANEEL decidiu pelo ressarcimen-

to dos recursos a fim de servir de exemplo a outros órgãos. Por se tratar de uma situação inédita 

no setor público, foi necessário definir cláusulas e formular o teor do contrato de desempenho, o 

que acabou gerando dificuldades quanto a sua formação (ANEEL, 2019). 

Concluída a licitação para contratação da instalação da UFV, a ANEEL e CEB deram os 

primeiros passos para o processo de formalização do contrato de desempenho energético. No 

início, foi estabelecido que o valor total do projeto a ser ressarcido pela ANEEL à CEB seria de 

R$ 6.620.744,91, entretanto, depois de finalizada a licitação solicitada pela ANEEL para contra-

tar serviços de reforma em suas instalações, os projetos de iluminação e ar-condicionado precisa-

ram ser prorrogados, o que culminaria em alterações no escopo desses projetos e na necessidade 

de recalcular os devidos investimentos. Além disso, o projeto inicial estava dividido em duas 

licitações a cargo da CEB: uma para geração fotovoltaica, e outra para refrigeração e iluminação. 

Contudo, a licitação para o projeto de iluminação e de refrigeração fracassou mais de uma vez, 

impactando ainda mais no atraso da implementação das medidas. O projeto, que se iniciou em 

setembro de 2014, tinha previsão para conclusão em dezembro de 2016, porém foi finalmente 

prorrogado para 2022 após vários adiamentos. 

O contrato de desempenho celebrado entre a ANEEL e a CEB contava com três etapas, as 

quais seriam inteiramente financiadas pela CEB através dos fundos do PEE: 

• Etapa I) Projeto Planta Fotovoltaica; 

• Etapa II) Projeto de Iluminação e; 

• Etapa III) Projeto de Refrigeração Central. 



42 

 

Após mudanças no contrato, foi incorporado à quarta etapa referente à Certificação e/ou 

Etiquetagem do edifício ANEEL, onde a Agência irá concorrer à etiquetagem pelo Programa 

Brasileiro de Etiquetagem (PBE), com o objetivo de alcançar a Etiqueta A de Eficiência Energé-

tica. Logo, os custos relevantes à etiquetagem também passaram a fazer parte do valor total a ser 

reembolsado no contrato de desempenho. Em uma reunião entre as partes envolvidas do contrato 

de desempenho, a empresa contratada pela CEB (Mitsidi Projetos) solicitou que lhe fossem envi-

adas as informações atualizadas envolvendo as instalações da Agência após mudança de layout 

decorrente das reformas, dando seguimento às novas simulações dos projetos de ar-condicionado. 

Atualmente, a etapa de refrigeração encontra-se em andamento, onde a Agência analisará os dife-

rentes casos propostos pela empresa especializada a fim de se adequar à opção que demonstre 

tanto viabilidade econômica quanto de desempenho. 

Ao contrário das outras etapas, a iluminação, que antes estava sob responsabilidade finan-

ceira da CEB, passou a ser custeada pela própria ANEEL, incorporada através de termo aditivo 

ao contrato de reforma celebrado entre ANEEL e a empresa Engemil (ANEEL, 2019). Portanto, 

será necessária a realização de novas medições das economias geradas para recálculo do valor 

que deverá ser reembolsado à CEB dentro do contrato de desempenho, visto que as ações dentro 

do projeto de iluminação causarão redução no consumo de energia total. 

 

6.4.1 Elementos do contrato de desempenho entre ANEEL e CEB 

 

 O contrato de desempenho elaborado pela Agência é estruturado em cláusulas nas quais 

se dispõem todas as condições para que o contrato seja efetivado e as obrigações e responsabili-

dades das partes envolvidas, conforme Anexo B. Define-se também o valor global que deverá ser 

ressarcido à CEB pela ANEEL e os respectivos valores referentes às etapas dos projetos que 

constituem o projeto de eficiência energética realizado na ANEEL. Para o projeto da instalação 

da UFV, o valor total foi contabilizado em R$ 1.879.000,00. Já para a iluminação e refrigeração, 

com base nos valores estipulados pelas empresas de consultoria especializadas, esses valores es-

timados correspondem respectivamente a R$ 1.429.762,00 e R$ 3.311.982,91. O investimento 

total, portanto, está previsto para um montante de R$ 6.620.744,91, onde a economia de energia 

calculada através do pré-diagnóstico alcançou um valor de 1.158,49 MWh por ano (ANEEL, 

2019). 
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 Os seguintes documentos deverão fazer parte do contrato: Acordo de Cooperação Técni-

ca, Código de Ética da ANEEL, Projeto Básico da Planta Fotovoltaica, Projeto Básico da Ilumi-

nação, Projeto básico da Refrigeração, Projeto Básico da Certificação e/ou Etiquetagem do edifí-

cio da ANEEL, Relação de Equipamentos e Instalações transferidos, Termo de Reconhecimento 

de Dívida e Fluxo do Processo de Medição e Pagamento. Ainda no contrato, é estabelecida tam-

bém a forma de pagamento, que será efetivada através de parcelas mensais, proporcional à um 

duodécimo da média anual da economia calculada em cada etapa. A Agência possui tarifa horária 

Verde, portanto a economia de energia mensal obtida após a conclusão de cada etapa deve ser 

calculada a partir da equação: 

 

EMV = (CEFP x EEFP) + (CEP x EEP) + (CD x RD)                                   (1) 

 

Onde: 

• EMV: Economia Mensal Verificada [R$/mês]; 

• CEFP: Custo da Energia Consumida no Horário Fora de Ponta [R$/kWh]; 

• EEFP: Economia de Energia Mensal Verificação no Horário Fora de Ponta [kWh/mês]; 

• CEP: Custo da Energia Consumida no Horário de Ponta [R$/kWh]; 

• EEP: Economia de Energia Mensal Verificada no Horário de Ponta [kWh/mês]; 

• CD: Custo da Demanda [R$/kW]; 

• RD: Redução de Demanda Mensal Verificada [kW/mês]. 

A economia mensal é entendida como a quantidade de energia economizada e demanda 

evitada calculada. O número de parcelas mensais a serem liquidadas será calculado pela divisão 

do valor total a ser reembolsado pela Agência pelo valor da economia mensal. É importante res-

saltar que esta dívida inclui somente o que diz respeito ao financiamento da implantação, não 

compreendendo outros custos como: administrativos e operacionais, pré-diagnóstico e diagnósti-

co energético, validação das ações de M&V, marketing com o projeto, mão-de-obra própria da 

distribuidora e Auditoria Contábil e Financeira (ANEEL, 2019). 
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8 OPORTUNIDADES E BARREIRAS DO CONTRATO DE DESEMPENHO NO SETOR 

PÚBLICO 

 

 Poole (2012) afirma que o potencial de ganhos na eficiência energética em prédio públi-

cos é substancial, pois é comum achar oportunidades de reduzir o consumo em mais de 30% 

usando medidas com tempos de payback inferior a 5 anos. Para o caso de estudo do projeto de 

eficiência energética da ANEEL, o payback calculou um período de 11,8 anos observando uma 

economia de R$ 698.764,10 ao ano (ANEEL, 2016). Além disso, o Projeto de EE da ANEEL é 

classificado como um projeto do tipo piloto, o qual está isento da obrigatoriedade de ser realizado 

através de Chamada Pública, como consta no Manual do PROPEE. 

 Em 2017, foi constatado que a Administração Pública federal gastou em torno de R$ 2,4 

bilhões com energia, onde especialistas afirmam que esse volume ainda é alto mesmo após redu-

ção do consumo em relação ao ano anterior, confirmando os desperdícios consistentes (FERRA-

RI, 2017). Vários prédios da esfera pública no país são antigos, o que implica em muitos projetos 

não abrangerem somente a compra de novos equipamentos, mas também na realização do retrofit 

de toda a edificação. Em 2017, o Poder Público representou cerca de 3,2% do consumo de ener-

gia total no país (EPE, 2018). 

Durante a realização do diagnóstico energético nas instalações da ANEEL, foi verificado 

que existe um grande potencial para redução do consumo de energia, visto que muitos equipa-

mentos que compõem os sistemas de refrigeração e de iluminação apresentavam danos ou mau 

funcionamento, gerando gastos desnecessários para a Agência, sendo o ar-condicionado e a venti-

lação os maiores responsáveis por esses gastos, correspondendo a aproximadamente 43,6% do 

consumo total (GIZ, 2015). Desta forma, a ANEEL seguiu em busca de um prédio mais eficiente, 

preocupando-se com o retorno dos recursos provenientes do PEE para que estes possam ser rea-

plicados em outros projetos dentro da regulamentação do Programa. 

Existem vários motivos que impediram a contratação de desempenho de ser realizada 

dentro da Administração Pública, sendo o principal deles a Lei de Licitações e Contratos (Lei 

8.666/1993). No setor privado, todo o processo de contratação desde a etapa conceitual, elabora-

ção e execução de projetos, pode ser realizado por uma única ESCO. No entanto, esse mesmo 

cenário não é refletido na esfera pública, dado que a Lei 8.666/1993 dispõe de normas diferentes 

para a contratação nas etapas dos projetos. Por exemplo, o Projeto Básico que deve compor as 
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medidas a serem elaboradas no projeto assegurando a viabilidade técnica econômica tem como 

restrição o disposto no Art. 9: 

 

Art. 9º - Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução de 

obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles necessários: 

I - o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica; 

II - empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto bá-

sico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou de-

tentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, res-

ponsável técnico ou subcontratado; 

III - servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação. 

(BRASIL, 1993, Art. 9) 

 

 Num primeiro momento, a Administração Pública deve optar por dois caminhos: elaborar 

o seu próprio Projeto Básico ou realizá-lo através de licitação. Caso a opção de formalizar a con-

tratação através de licitação seja escolhida, a empresa vencedora não poderá participar da elabo-

ração do projeto executivo. Essa última opção ocorre na maioria dos casos em virtude da escassez 

de um setor qualificado dentro do edifício onde serão implementadas as medidas de eficiência. 

Portanto, seria difícil assegurar as economias planejadas dentro do Projeto Básico por uma em-

presa que não fez parte da elaboração do projeto inicial, restringindo suas funções a garantir so-

mente o funcionamento correto dos equipamentos (POOLE, 2012). Outro ponto importante a ser 

destacado é a dificuldade de se obter com certeza as despesas que farão parte do reembolso apli-

cado à ESCO. Ainda na Lei 8.666/1993, é exigido: 

 

Art. 7º. [...] 

§ 2º As obras e os serviços somente poderão ser licitados quando: 

[...] 

III - houver previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obriga-

ções decorrentes de obras ou serviços a serem executadas no exercício financeiro em 

curso, de acordo com o respectivo cronograma; 

[...] 

§ 3º É vedado incluir no objeto da licitação a obtenção de recursos financeiros para sua 

execução, qualquer que seja a sua origem, exceto nos casos de empreendimentos execu-

tados e explorados sob o regime de concessão, nos termos da legislação específica. 

(BRASIL, 1993, Art. 7) 

 

Demanda-se uma condição de que a Administração Pública não tenha necessariamente os 

recursos disponíveis em caixa, mas deve estabelecer anteriormente à instauração do contrato de 

desempenho o orçamento substancial à licitação, gerando uma insegurança ao firmar uma estima-

tiva que corresponda assertivamente aos gastos necessários. Outro problema a se destacar é que 
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os clientes da esfera pública deverão providenciar o desembolso para participar da etapa de Cha-

mada Pública, correndo o risco se não serem selecionados e perdendo os seus recursos. Conse-

quentemente, muitos clientes públicos acabam demonstrando desinteresse em participarem das 

Chamadas Públicas. 

Ainda na questão orçamentária, é vedado a compensação dos gastos dos serviços de efici-

ência energética com as economias de energias devido às classificações distintas desses orçamen-

tos, como prevê a Lei Federal 4.320/1964, também denominada Lei de Orçamentos (BRASIL, 

1964). Por exemplo, a conta de energia elétrica é classificada como despesa de custeio dentro da 

classificação de despesas correntes, já a contratação de serviços para realização de obras e insta-

lação de equipamentos é classificada como despesa de investimento, dentro das despesas de capi-

tal. Portanto, há um alto risco de ocorrer falta de recursos públicos para o pagamento das contas 

de luz caso as economias geradas estejam muito abaixo do previsto. A criação de ESCOs estatais 

ou ESCOs que operam a partir de concessionárias de energia podem contornar esse problema 

caso considerem que o contrato de desempenho seja apenas uma extensão do serviço de forneci-

mento de energia, podendo enquadrar-se como uma despesa de custeio e evitando flutuações e 

imprevistos na antecipação de créditos orçamentários (POOLE, 2012). No caso do contrato de 

desempenho entre a CEB e a ANEEL, esta é responsável pelo pagamento dentro da classificação 

de Indenizações e Restituições, que é componente das despesas correntes e, assim, evita os pro-

blemas pertinentes à compensação de recursos entre diferentes receitas orçamentárias (ANEEL, 

2019). 

 Outra dificuldade enfrentada é o risco na contratação de projetos cujo prazos sejam supe-

riores a um ano. Em contratos de desempenho, o reembolso à ESCO dificilmente ocorre em um 

período inferior a um ano. Ademais, os prazos dos contratos realizados geralmente são anuais 

pois estão diretamente relacionados à vigência dos créditos orçamentários que, por sua vez, tam-

bém são anuais (BRASIL, 1993). Poole (2012) ainda afirma que os contratos administrativos 

anuais estão sujeitos a diversas prorrogações, impondo um risco alto à ESCO contratada e invia-

bilizando qualquer possibilidade de financiamento terceirizado. No Art. 57 da Lei 8.666/1993 é 

estabelecido que: 

 
Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos res-

pectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos: 
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I - aos projetos cujos produtos estejam contemplados nas metas estabelecidas no Plano 

Plurianual, os quais poderão ser prorrogados se houver interesse da Administração e 

desde que isso tenha sido previsto no ato convocatório; 

II - à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter a sua 

duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e 

condições mais vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses; 

[...] (BRASIL, 1993). 

 

O Plano Plurianual (PPA) é um instrumento previsto no Art. 165 da Constituição Federal, 

destinado a organizar e viabilizar a ação pública, com vistas a cumprir os fundamentos e os obje-

tivos da República. Por meio dele, é declarado o conjunto das políticas públicas do governo para 

um período de quatro anos e os caminhos trilhados para viabilizar as metas previstas (MPOG, 

2015). Dentro das normas estabelecidas no Art. 57, é possível fixar um contrato com período de 

vigência superior a um ano, porém, o mesmo artigo enfatiza a necessidade de incluir nas metas 

do Plano Plurianual as prorrogações que decorrerão dos contratos já mesmo na época da convo-

cação do referido Plano, no qual devem constar as economias de energia a serem alcançadas. Es-

se problema acaba criando outro risco para a ESCO caso a Administração Pública não venha a 

prorrogar os contratos firmados. No inciso II do referente Art. 57, há a possibilidade de prorroga-

ção desde que respeitado o limite de sessenta meses em casos onde a ESCO presta serviços de 

forma contínua. Entretanto, Poole (2012) relata possíveis dúvidas quanto à definição do caráter 

contínuo dos serviços prestados em virtude de não haver continuidade dos serviços após sua exe-

cução, o que pode gerar uma incompatibilidade jurídica. 

O projeto de EE da ANEEL tem a CEB como a entidade intermediária para o pagamento 

dos projetos, facilitando o ressarcimento à distribuidora de forma que a Agência possa efetuar os 

pagamentos através da fatura de energia elétrica, combinando os gastos em um único serviço de 

energia e não criando discordância entre os diferentes tipos de despesas. Ainda, o PEE sendo a 

maior fonte de recursos de projetos de eficiência energética no setor público facilita a mobiliza-

ção do projeto em um curto prazo, diferentemente das outras formas de financiamento, que ge-

ralmente levam bem mais tempo para serem aprovadas em função dos riscos serem muito maio-

res. 
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Sem dúvidas é possível dizer que a contratação de desempenho no setor público apresenta 

várias limitações que abrangem desde aspectos legais, como a Lei 8.666/1993, até a própria ela-

boração do contrato, o qual precisa identificar as resistências perante sua afirmação assegurando 

as responsabilidades das partes envolvidas. No entanto, é importante ressaltar que a Lei de Lici-

tações e Contratos surgiu como objetivo de conferir maior eficiência às contratações públicas e 

mitigar os efeitos da legislação anterior (Decreto Lei 2.300/1986), o qual possibilitava o mal di-

recionamento das licitações da época. Ainda há pouco estudos sobre a contratação de desempe-

nho no setor público, porém, algumas alternativas se mostraram técnicas viáveis para contornar 

as barreiras atreladas à esfera pública.  

Uma das causas dessa carência de informações pode ser justificada com o baixo impacto 

do consumo de energia de prédios públicos no consumo total quando se compara entre as diferen-

tes classes que possuem uma influência significativamente maior. Porém, quando essa compara-

ção é desconsiderada, é possível observar de forma pontual as consequências dos gastos desne-

cessários que poderiam ser investidos em outras áreas de atuação do setor público. Por um lado, 

as oportunidades de se reduzir o consumo de energia elétrica em prédios públicos têm se mostra-

do abundantes, por outro, é necessário que a lei comece a enxergar as economias de energia gera-

das como um método plausível de ressarcimento. 

 Além dos aspectos já comentados, o próprio contrato de desempenho entre a ANEEL e a 

CEB apresentou suas próprias dificuldades no processo de elaboração. O contrato que estava ini-

cialmente previsto para ser finalizado em 2016 acabou sofrendo vários atrasos devido a licitações 

fracassadas e, ainda, trata-se de um projeto pioneiro no qual não se há muitas referências para a 

estruturação do contrato de forma padronizada. Outro ponto importante a ser lembrado é o que se 

refere à não-obrigatoriedade das distribuidoras de realizarem projetos no setor público através do 

contrato de desempenho, ao contrário de empresas privadas. Portanto, ao mesmo tempo em que 

há uma alternativa muito mais acessível (fundo perdido), o cliente público após identificar todo 

os incômodos que terá de enfrentar caso opte pela contratação por desempenho, poderá sentir que 

todo o transtorno associado ao desenvolvimento desse tipo de contratação seja injustificável e 

acabará distanciando-se desta possibilidade, eliminando os riscos que poderiam prejudicar o seu 

projeto. No entanto, espera-se que o PROPEE seja revisado visando a obrigatoriedade do Poder 
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Público de realizar os contratos de desempenho com as distribuidoras, não existindo mais a mo-

dalidade a fundo perdido, tendo em vista que a própria ANEEL teve sucesso nesse tipo de contra-

tação junto à CEB. As distribuidoras também se sentem menos propensas a firmar contratos de 

desempenho com clientes públicos por motivos similares e pelo desinteresse em ter de adminis-

trar projetos desse tipo, no entanto essas terão de se adaptar a essa nova realidade estabelecida 

pela ANEEL. 

Dentro desse contexto, o PEE tem se mostrado como a melhor alternativa de financiamen-

to de projetos no setor público pois elimina vários riscos e pode ser ainda muito relevante para 

mobilizar respostas de curto prazo às dificuldades encontradas em várias etapas do processo lici-

tatório. Paralelamente, encontra-se em andamento um Projeto de Lei 10.218/2018 que tem como 

finalidade regulamentar o contrato de desempenho que, por definição, já se encontra na Emenda 

Constitucional 19 de 1998. Para o supervisionado, o contrato será condição para que possa des-

frutar de “flexibilidades e autonomias especiais”, como, por exemplo, o direito de receber e apli-

car receitas de fontes não-orçamentárias. O prazo de vigência não poderá ser inferior a um ano 

nem superior a cinco anos. Caso aprovado, o contrato de desempenho poderá dar os primeiros 

passos dentro do mercado brasileiro de eficiência energética possibilitando o aprimoramento de 

regulamentos pré-existentes e aumentando um leque de possibilidades para a busca da eficienti-

zação dentro do setor público. 
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ANEXO A 

 

Tabela A - Proposta de termo aditivo nº 02. 

 

Fonte: ANEEL; CEB (2019). 
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ANEXO B 

 

Tabela B - Responsabilidades das partes envolvidas mediante contrato de desempenho. 
Devedora (ANEEL) Credora (CEB)

Proporcionar as condições e prestar as informações e/ou 

esclarecimentos necessários, para que a credora possa 

cumprir o estabelecido no contrato;

Identificar constatações pertinentes ao cumprimento do contrato, 

avaliando possíveis consequências e indicando à devedora as 

medidas a serem adotadas;

Colocar à disposição da credora todos os documentos 

imprescindíveis para consecução dos serviços objeto 

deste contrato;

Prestar informações e esclarecimentos, verbais ou escritos, 

visando assessorar a devedora na divulgação e na instrução do 

seu processo de análise, conforme Acordo de Cooperação 

Técnica Nº 001/2016-SLC/ANEEL;

Notificar a credora, formal e tempestivamente, sobre 

irregularidades observadas no cumprimento do objeto 

no que for de responsabilidade da credora, conforme 

Acordo de Cooperação Técnica Nº 001/2016-

SLC/ANEEL;

Designar representante pertencente ao seu quadro funcional;

Designar representantes da devedora para, em conjunto, 

acompanhar e fiscalizar os serviços de medição e 

verificação, nos termos do disposto no art. 67 da Lei nº 

8.666/1993 e da Portaria ANEEL nº 1.679/2011, 

devendo-se registrar todas as ocorrências em relatório, 

cuja cópia será encaminhada à credora;

Apresentar à devedora, no prazo de 30 (trinta) dias após a 

assinatura do contrato, ou após a realização das medições e 

verificações iniciais, o Plano de medição dos Benefícios do 

Projeto, para as ETAPAS I e III o qual deverá ser prévia e 

formalmente aprovado em comum acordo entre as partes;

Efetuar os ressarcimentos devidos, nos prazos fixados 

neste CONTRATO;

Garantir até a assinatura do Termo de Encerramento de Obra, a 

qualidade dos serviços de instalação e montagem 

eletromecânica. Após, será acionada a garantia fornecida pelo 

fabricante.

Responsabilizar-se pela manutenção e conservação do 

sistema eficientizado;

Entregar à devedora cópia dos as-built das obras e melhorias 

implementadas, bem como os respectivos termos de recebimento 

assinado pela DEVEDORA e garantia das obras e equipamentos 

pelos prestadores de serviço e fabricantes;

Firmar o TRD, parte integrante deste CONTRATO; Firmar o TRD, parte integrante deste CONTRATO;

Apresentar à credora, no prazo de 30 (trinta) dias após a 

realização das medições e verificações iniciais, o Plano 

de Medição dos Benefícios do Projeto, para a Etapa II o 

qual deverá ser prévia e formalmente aprovado em 

comum acordo entre as partes.

Apresentar o Relatório Final de Medição, contendo todas as 

informações e registros dos dados previstos no Plano de 

Medição e Verificação, devendo ser justificadas as eventuais 

diferenças apresentadas em relação às metas inicialmente 

previstas no projeto básicos das ETAPAS I e III em conjunto 

com a DEVEDORA;

Receber e incorporar ao patrimônio da devedora, 

quando da assinatura do TRD, os bens, equipamentos, 

instalações e benfeitorias discriminados no Anexo V - 

Relação de Equipamentos e Instalações transferidos.

Disponibilizar dados técnicos de economia de energia, de 

demanda e outros necessários para a mensuração dos resultados 

dos projetos, calculados pela fatura de energia, objeto deste 

contrato.  

Fonte: Da autora com base em ANEEL; CEB (2019).  


