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                                                             Resumo                                                                                                                                                                     
A inserção da contabilidade no setor elétrico se dá por meio da Lei 11.638/07 em que a mesma 

estabelece que as empresas do setor devem divulgar suas informações contábil-financeiras em 

conformidade com as Normas Internacionais de Contabilidade. O tema abordado é um assunto 

multidisciplinar e que tem grande representatividade para o meio acadêmico, sendo assim, o objetivo 

desta pesquisa foi verificar o nível de evidenciação das Perdas Técnicas (PT) e Não Técnicas (PNT) 

nas maiores empresas do setor elétrico brasileiro nos anos de 2012 a 2017. O setor tem sido objeto 

de estudo em diversas pesquisas, dentre elas estão as PT que são aquelas ocorridas durante o processo 

de geração e/ou transmissão, ou seja, no desperdício em diversos componentes no transporte de 

energia caracterizando assim muitas vezes por equipamentos obsoletos e as PNT é aquela energia 

que, ocasionalmente, não é faturada de acordo com a distribuída aos consumidores, destacando-se 

como fraude ou desvio. Nesse enfoque, buscou-se analisar as demonstrações contábeis das 

respectivas empresas listadas na Brasil, Bolsa, Balcão (B3). Tratou-se de um estudo de natureza quali-

quantitativa no intuito de investigar como e por que tais perdas ocorreram, reunindo, assim, 

informações acerca do tema, interpretando os dados coletados. Das empresas selecionadas, a LIGHT 

divulgou suas informações em conjunto com a LIGHT S/A; nove dessas, divulgam os índices de suas 

subsidiárias em consolidado, exceto a Neonergia. Observou-se que as PT são as que mais afetam o 

setor. Por fim, percebeu-se que todas as companhias têm ações para o combate e redução das perdas, 

no desejo de reduzi-las. 
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NÍVEL DE EVIDENCIAÇÃO DE PERDAS TÉCNICAS E NÃO-TÉCNICAS: um 

estudo acerca das empresas do setor elétrico brasileiro listadas na B3 

 

RESUMO 

A inserção da contabilidade no setor elétrico se dá por meio da Lei 11.638/07 em que a mesma 

estabelece que as empresas do setor devem divulgar suas informações contábil-financeiras em 

conformidade com as Normas Internacionais de Contabilidade. O tema abordado é um assunto 

multidisciplinar e que tem grande representatividade para o meio acadêmico, sendo assim, o 

objetivo desta pesquisa foi verificar o nível de evidenciação das Perdas Técnicas (PT) e Não 

Técnicas (PNT) nas maiores empresas do setor elétrico brasileiro nos anos de 2012 a 2017. O 

setor tem sido objeto de estudo em diversas pesquisas, dentre elas estão as PT que são aquelas 

ocorridas durante o processo de geração e/ou transmissão, ou seja, no desperdício em diversos 

componentes no transporte de energia caracterizando assim muitas vezes por equipamentos 

obsoletos e as PNT é aquela energia que, ocasionalmente, não é faturada de acordo com a 

distribuída aos consumidores, destacando-se como fraude ou desvio. Nesse enfoque, buscou-se 

analisar as demonstrações contábeis das respectivas empresas listadas na Brasil, Bolsa, Balcão 

(B3). Tratou-se de um estudo de natureza quali-quantitativa no intuito de investigar como e por 

que tais perdas ocorreram, reunindo, assim, informações acerca do tema, interpretando os dados 

coletados. Das empresas selecionadas, a LIGHT divulgou suas informações em conjunto com 

a LIGHT S/A; nove dessas, divulgam os índices de suas subsidiárias em consolidado, exceto a 

Neonergia. Observou-se que as PT são as que mais afetam o setor. Por fim, percebeu-se que 

todas as companhias têm ações para o combate e redução das perdas, no desejo de reduzi-las. 
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1 INTRODUÇÃO 

A finalidade da Contabilidade é gerar informações úteis para a tomada de decisões, 

informações essas dirigidas à pessoas ou organizações com a função de otimizar o 

desenvolvimento entre ambos. Existe o Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), criado 

pela Resolução do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) nº 1.055/05, que é um orgão sem 

fins lucrativos e que tem como propósito estudar, preparar e emitir pronunciamentos técnicos 

que sejam de uso na divulgação de todos os procedimentos atinentes à contabilidade. 

Segundo Godwin e Alderman (2010), a contabilidade pode ser definida como processo 

de identificação, mensuração e comunicação de informação econômica para permitir 

julgamentos e decisões. Portanto, a contabilidade precisa ter uma grande base de informações 

para que as tomadas decisões aconteçam de forma precisas e seguras já que é nessa área que se 

concentra o maior número de informações de uma empresa. 

Com a vigência da Lei 11.638/07 ficou estabelecido que as empresas de energia elétrica 

deveriam divulgar suas informações contábil-fincanceiras em conformidade com os padrões 

internacionais do International Accounting Standards Board – IASB (OHARA, 2014), 

entretanto, a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), vinha realizando estudos para a 

adequação do Manual de Contabilidade do Setor Elétrico (MCSE) em conformidade com as 

normas internacionais, de início a ANEEL divulgou os Despachos Nº 4.796/2008 e 4.722/2009 

determinando assim Pronunciamentos para a divulgação das demonstrações contábeis para fins 

societários e regulatórios até a conclusão do referido Manual (Leite, 2012, p. 9). 

Sendo assim, o objetivo desta pesquisa é verificar o nível de evidenciação das perdas 

técnicas e não-técnicas das empresas do setor elétrico brasileiro listadas na Brasil, Bolsa, Balcão 

(B3), trazendo a seguinte questão problema: qual o nível de evidenciação de perdas técnicas 

e não-técnicas nas maiores empresas do setor elétrico brasileiro nos anos de 2012 a 2017? 

No intuito de obter uma resposta para tal questionamento, foi observado todas as perdas técnicas 
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e não-técnicas do setor elétrico nos respectivos anos e que foram registradas em seus relatórios 

contábeis, assim como o Regimento Interno do CPC menciona que ao final de cada ano deverá 

ser divulgado informações acerca de toda e quaisquer informação contábil-financeira. Para se 

chegar aos resultados foram traçados os seguintes objetivos específicos: (1) Analisar as 

demonstrações contábeis divulgadas pelo Setor, e identificar as perdas; (2) Verificar entre as 

perdas técnicas e não-técnicas as que mais afetam as empresas do setor; e (3) Identificar as 

ações das empresas de forma a minimizar possíveis perdas. 

A metodologia aplicada advem das informações do Relatório das Demonstrações 

Financeiras Contábeis (DFC’s) apresentas pelas empresas do setor ao longo dos anos de 2012 

a 2017, pois, uma vez identificada essas perdas, a entidade deverá então reconhecer as mesmas 

em suas demonstrações, divulgando assim informações completas acerca das mesmas, pois de 

acordo com o CPC 26 ao final de cada exercício deverá ser elaborado o relatório com todas as 

atividades que ocorreram durante o ano. 

As perdas Técnicas (PT) são perdas que ocorrem naturalmente no sistema elétrico 

causadas por ações internas acontecidas durante o transporte de energia, ou seja, ocorre durante 

o processo de geração e/ou transmissão, constituída, principalmente, no desperdício em 

diversos componentes durante o seu transporte que pode ser caracterizado como problema nos 

condutores, transformadores ou medidores e equipamentos. As perdas não-técnicas (PNT) 

também chamadas de perdas comerciais, são aquelas que, por vezes não é faturada de acordo 

com a energia distribuída e que pode caracterizar-se como fraude ou desvio, em razão do 

faturamento não condizer com o que realmente foi distribuído ao consumidor (Penin, 2008). 

O estudo realizado é de relevância para o meio acadêmico por ser um assunto 

multidisciplinar. Para a sociedade, o tema possui grande representatividade, uma vez que, toda 

a sociedade está envolvida nesse meio e pouco se conhece sobre o mesmo, visto que, o setor 

vem passando por avanços cada vez mais rápidos e que é crucial o seu conhecimento, devendo 

assim, a sociedade estar sempre atenta a essas mudanças, com a evolução da tecnologia e um 

mercado altamente competitivo. Um dos principais avanços no setor elétrico e que as empresas 

brasileiras começaram a utilizar tal tecnologia, foi a instalação de “redes inteligentes, trocando 

assim medidores eletromecânicos por medidores digitais inteligentes” (ANEEL, 2013). No 

Brasil, há um grande impacto no setor elétrico com PT e PNT. Desta forma, faz-se necessário 

saber que essas perdas impactam nos custos da empresa, fazendo com que a mesma venha a ter 

prejuízos financeiros e que serão repassados para os consumidores. 

O impacto com as perdas técnicas ocorrerá em muitas situações por falta de manutenção 

nos equipamentos de distribuição ou até mesmo pela falta de um planejamento estratégico 

adequado, já que essas perdas ocorrem antes da chegada no consumidor final (Martins, 2016); 

e, as perdas não-técnicas ocorrerão pelo desvio da energia elétrica distribuída, sendo assim, 

haverá aumento nos custos da empresa e que de certa forma serão repassados aos consumidores, 

para que o prejuízo financeiro não fique apenas com a entidade (ABRADEE, 2017). 

Por se tratar de um assunto que tem representatividade e que vem passando por 

mudanças constantes ao longo dos anos, é útil para aqueles que acompanham o mercado, 

necessitem de informações sobre seus investimentos ou até mesmo se utilizem de informações 

contábeis divulgadas, se faz necessário as empresas divulgarem de forma segura e concisa essas 

informações, para os (a) órgãos reguladores; (b) acionistas minoritários; e (c) demais agentes 

de mercado (Siqueira Silva, Coutinho e Silva & Laurencel, 2016); conforme determinado pelo 

CPC 26 (R1), item 1, (2011), sendo assim, será analisado as PT e PNT apresentadas nas 

demonstrações contábeis, analisando-as de acordo com as normas impostas pelo CPC. 

Após esta seção será apresentado o referencial teórico em que trará a contabilidade no 

setor elétrico seguindo as normas impostas pelos órgãos de contabilidade bem como as normas 

regularizadas pela Agência Reguladora (ANEEL), os conceitos e classificação de PT, PNT e 

Perda Total. Em seguida apresenta-se a metodologia utilizada para se chegar aos resultados 
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propostos. Adiante, serão analisados os resultados respondendo assim os objetivos específicos 

analisados nas demonstrações contábeis as quais foram apresentadas pelas empresas, e por fim, 

as considerações finais sintetizando assim os resultados obtidos no estudo. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 A CONTABILIDADE NO SETOR ELÉTRICO 

As entidades do setor elétrico são denominadas empresas de sociedade anônima e de 

capital aberto, em que o seu capital social é formado por ações, nesse sentido as ações dessas 

empresas são negociadas por meio da bolsa de valores tendo como principal objetivo obter 

recursos junto ao público. Essas empresas são, ainda, fiscalizadas pela Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM), no qual a mesma tem a autoridade de aplicar disciplinas e normas, bem 

como puni-las caso encontre alguma irregularidade cometida diante do mercado. 

Em conformidade com Peris (2016), a Lei 11.638/07 sancionada pelo Governo Federal 

em 28 de dezembro de 2007, denominada de Lei das Sociedades por Ações, porém, com entrada 

em vigor a partir de janeiro de 2008, alterou e revogou as regras contábeis no intuito da 

adequação das normas brasileiras com as normas internacionais para a contabilidade societária, 

no qual estão inclusas as empresas do setor elétrico. 

As organizações divulgarão suas DFC’s apresentando assim, à posição patrimonial e 

financeira, logo, todas as empresas devem seguir normas que orientem o seu funcionamento de 

como deve atuar no mercado, posto isto, existem as normas contábeis no qual se torna útil para 

qualquer entidade, das quais se faz necessário segui-las para atingir um melhor desempenho em 

conformidade com as Leis vigentes (Martins, Gelbecke, Santos, & Iudícibus, 2013, p. 8). 

As DFC’s têm como objetivo apresentar informações de grande relevância aos usuários 

da contabilidade, para que sejam feitas comparações com anos anteriores avaliando assim a 

situação patrimonial da empresa, comparação esta que se torna útil para a tomada de decisão, 

pois será avaliado se houve variação na situação financeira da empresa. (CPC - 26 R1, 2011). 

As empresas de distribuição e transmissão de energia elétrica devem adotar as normas 

contábeis impostas pelo MCSE, pois, conforme disposto na Resolução Normativa da ANEEL 

396/2010, Art. 2º, torna-se obrigatório a adoção do mesmo para os eventos contábeis ocorridos 

nessas empresas (Leite, 2012). Segundo o MCSE (2015), discrimina e orienta como as empresas 

do setor público de energia elétrica, devem elaborar e divulgar as informações contábeis 

regulatórias do setor, desta forma, as divulgações têm que ser apresentadas até 30 de abril do 

ano subsequente no site da empresa e na Central de Informações Econômico-Financeiras do 

Setor Elétrico – CIEFSE da ANEEL. Entretanto, as demonstrações contábeis devem ser 

apresentadas em moeda Real, sendo portanto expressas em milhares de reais. 

De acordo com Iudícibus et al. (2013, p. 532), trata-se de concessões de energia elétrica 

uma relação entre o poder público e privado, tendo assim o governo uma visão da prestação de 

serviço ser mais eficiente para a sociedade, bem como, um melhor desenvolvimento na 

prestação de serviços de distribuição de energia elétrica, por isso, foi elaborada a Interpretação 

Técnica (ICPC 01 (R1)) que irá abordar sobre contratos de concessões em diversas áreas de 

serviços públicos, nesse sentido, estão inclusos os serviços da rede de distribuição de energia 

elétrica, desta forma, por se tratar de uma prestação de serviço de natureza pública, o 

concessionário irá fornecer os serviços à sociedade em nome do órgão público, e essa 

interpretação veio para orientá-los como deve ser a contabilização das concessões. 

A Orientação Técnica OCPC 08 (2014), tem como principal objetivo observar a 

divulgação dos relatórios contábil-financeiro junto às empresas de concessões públicas de 

distribuição de energia elétrica no Brasil, em que, a mesma irá tratar sobre o reconhecimento, 

mensuração e evidenciação que serão divulgadas em suas demonstrações, essa Orientação é 

aplicada exclusivamente para o setor elétrico. 



4 
 

As redes de transmissão de energia elétrica na contabilidade estão agrupadas na classe 

de Ativo Imobilizado quando se trata de ativos que sejam de natureza e uso semelhantes nas 

operações da entidade e que deve ser mostrado como um único item para fins de divulgação 

das demonstrações contábeis. (Norma Brasileira de Contabilidade – Setor Público (NBC TSP) 

– 07, item 52, (2017)). Entretanto, essa NBC TSP, traz como principal objetivo a percepção dos 

investimentos realizados no ativo imobilizado, à vista disso, os usuários das demonstrações 

contábeis obterão informações acerca desses investimentos, bem como possíveis variações que 

vierem a ocorrer. 

 

2.2 CONCEITO E CLASSIFICAÇÃO DAS PERDAS 

De acordo com Hendriksen & Van Breda (1999, p. 234), perdas serão todos os gastos 

que qualquer organização terá ao longo de seu exercício em diferentes ramos de atuação, gastos 

estes imprevisíveis que não trará retorno algum para a empresa. Para Iudícibus et al. (2013, p. 

50), as perdas podem ser definidas como despesas que poderão surgir ao longo do desempenho 

operacional da entidade, à vista disso, representará declínio na situação econômico-financeira 

da empresa. 

 

2.2.1 Perdas Técnicas e Não Técnicas 

Os tipos de perdas mais comuns no setor elétrico são perdas técnicas, não técnicas e 

perda total. Conforme exposto por Ramos (2014), as perdas técnicas são aquelas perdidas no 

transporte de energia que são características do processo de distribuição que partem da 

transferência da energia elétrica para os consumidores por meio dos equipamentos e linhas de 

transmissão, ou seja, será quando houver equipamentos danificados desde a transmissão até a 

chegada ao consumidor que por muitas vezes essas perdas estão relacionados com os 

equipamentos obsoletos, tendo assim como exemplos, quedas de fios de alta tensão, queima de 

transformadores, entre outros que estejam ligados a rede básica de distribuição. 

Haverá perdas técnicas ainda quando a corrente elétrica está sendo transmitida de 

maneira excessiva daquela que é liberada direto da distribuição, pois é causado perdas em razão 

de haver um aumento gradativo da resistência do condutor elétrico, denomina-se efeito joule, 

por considerar um aquecimento superior ao esperado (Araújo; Siqueira, 2006). Já Santos Filho 

(2010), destaca que essas perdas são aquelas produzidas nos equipamentos antigos e/ou por 

superaquecimento nos condutores, considera ainda, a energia perdida entre o fornecimento e a 

chegada ao consumidor final. 

Segundo Penin (2008), as PT são aquelas ocorridas naturalmente no sistema elétrico de 

distribuição, ou seja, energia elétrica perdida durante o seu transporte, aquelas causadas pela 

propriedade física dos componentes elétricos que podem estar obsoletos. Conforme Ramos 

(2014), ele discrimina que as perdas técnicas por serem consideradas as perdidas durante o 

transporte da energia gerada, é um custo operacional já esperado pelas concessionárias. 

As perdas não técnicas são aquelas consideradas com uso excessivo de energia elétrica 

fora do padrão normal que podem ser identificadas por diversos indícios como os mais 

decorrentes que são as fraudes, furtos e desvios do abastecimento, ou seja, ligações clandestinas 

“famosos gatos de luz”, o que de certa forma afeta financeiramente a empresa trazendo grandes 

prejuízos tanto para as distribuidoras, consumidores quanto para a arrecadação de impostos tais 

como o ICMS que poderia ser investido na saúde, educação e a segurança. 

Além de todo o prejuízo financeiro, não sabe o consumidor que, com toda essa má 

conduta isso afetará também a qualidade na distribuição de energia, até porque a rede não está 

preparada para suportar esses tipos de ligações clandestinas, o que muitas vezes uma descarga 

elétrica causará incêndios, choques elétricos, entre outros casos. Há ainda o prejuízo na 

qualidade da energia distribuída em situação regular já que haverá oscilações e possíveis 

interrupções em sua distribuição. Contudo, é necessário que a população cumpra seu papel de 
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cidadão no combate a fraudes, denunciando assim de forma extremamente sigilosa qualquer 

tipo de ligação clandestina que possa vir a afetar a qualidade da energia distribuída. 

De acordo com Art. 155 do Código Penal (CP), ele retrata que, “subtrair, para si ou para 

outrem, coisa alheia móvel”, poderá responder a uma pena prevista entre um e quatro anos de 

reclusão e, além disso, o pagamento de multa. No § 3º explica-se que a coisa móvel ao qual o 

referido dispositivo menciona, refere-se: “à coisa móvel a energia elétrica ou qualquer outra 

que tenha valor econômico”. 

Vale ressaltar que furto de energia elétrica, é quando o consumidor faz um desvio da 

corrente elétrica sem passar pelo medidor, ou seja, a ligação clandestina é feita diretamente dos 

postes ao qual a distribuidora dispõe próximo as residências, e instalada de maneira fraudulenta 

valendo-se de mecanismos de difícil identificação, com o uso desses mecanismos, haverá uma 

alteração na contagem da energia utilizada, causando assim prejuízos financeiros. 

Há ainda, o furto direto pelo medidor o que caracteriza manipulação no aparelho, bem 

como, suborno feito pelo funcionário responsável pela leitura, de acordo com o Art. 171 do CP, 

essa conduta é caracterizada como estelionato: “obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, 

em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou 

qualquer outro meio fraudulento”. Desta forma, o consumidor ou o funcionário induziu à 

empresa cobrança divergente do que de fato deveria ser cobrado, sendo assim, o consumidor 

sairá com um ganho alheio em razão da manipulação, e a pena prevista para esse crime é de 

reclusão de um a cinco anos e multa. Nesse contexto, a figura 1, demonstra como as empresas 

realizam o cálculo das perdas de energia para reconhecê-las como técnicas e não técnicas. 

 
Figura 1 - Exemplo do cálculo de perdas de energia elétrica 

 
Fonte: Adaptado da ANEEL, 2018. 

 

Desta forma, uma hidrelétrica gera uma determinada quantidade de energia em 

Megawatt-hora (MWh), transmitindo assim para a rede básica, porém ao invés de entrar 100% 

da energia gerada, entra em quantidade menor, passando energia já reduzida da rede básica para 

os sistemas de distribuição, que ao invés das distribuidoras faturarem 100% da energia elétrica, 

faturam com certa diferença, sendo assim, essa diferença é representada pelas PT e PNT. 

Os índices de perdas globais da distribuição ocorrem com a soma de perdas composta 

por perdas técnicas e não técnicas, havendo assim um declínio na margem de lucro da empresa 

que de forma repentina passa a não reconhecer aquele ativo em suas contas, vindo assim a 

recuperar essas perdas gradativamente com programas de combate à fraude, como fiscalização 

e investimentos a novas tecnologias cada vez mais sofisticadas visando melhor eficiência com 

precisão para de imediato ser combatido e só assim gerar ganhos. 
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Em setembro de 2006, foi divulgada a agenda elétrica sustentável 2020, em que o 

mesmo realizou um estudo dentro do setor para que tenha um trabalho eficiente, seguro e 

competitivo em um mercado que tem avançado bastante nos últimos anos. Nesse sentido, a 

elaboração desse relatório se deu pela World Wildlife Fund – Brasil (WWF-Brasil) que 

juntamente com pesquisadores da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e do 

International Energy Initiative, no intuito de apresentar um projeto que trouxesse melhorias de 

crescimento para o setor elétrico, realizando assim um estudo que pudesse ser aplicado até 2020. 

No relatório evidenciado, há projetos de contribuição que poderão reduzir as perdas nos 

sistemas de transmissão e distribuição (T&D), sendo assim, são apresentadas propostas de 

implantação de tecnologias que as distribuidoras poderão aplicar no intuito de reduzir os índices 

de perdas técnicas e não técnicas, a implantação de novas tecnologias é uma das nove medidas 

que foram demonstradas no relatório, em que se denomina de padrões de eficiência energética. 

Nomeia-se de agenda elétrica sustentável, por apresentar também propostas de redução 

nos impactos ambientais, com o objetivo de que as empresas utilizem também fontes renováveis 

para a geração de energia. Vieiralves (2005) retrata sobre a redução das perdas, reportando a 

importância da implantação de novas tecnologias, como também, melhoramento na qualidade 

dos serviços prestados aos consumidores, pois com o avanço tecnológico para um melhor 

desempenho e redução dessas perdas, faz-se necessário uma adequada manutenção, bem como, 

a introdução de tecnologias que facilitaram tanto a identificação  quanto a redução das mesmas. 

 

2.3 ESTUDOS ANTERIORES SOBRE PERDAS TÉCNICAS E NÃO TÉCNICAS 

Como exemplo de estudos já realizados envolvendo as PT  e PNT, pode-se citar Penim 

(2008), que fez um estudo sobre o combate, prevenção e otimização das perdas não técnicas, 

expondo assim, que essas perdas têm causado grandes impactos para o setor devido às fraudes, 

nesse sentido, tem sido prioridades das concessionárias de energia elétrica a identificação das 

mesmas, porém, as empresas têm encontrado dificuldades para constatá-las, logo, nesse estudo 

realizado por Penin, foi demonstrado estratégias utilizadas pelas empresas no intuito de reduzi-

las, propondo melhorias nos processos de combate e prevenção de perdas não técnicas. 

Negreiros (2008), por sua vez, expôs sobre a redução de perdas de energia elétrica em 

comunidades de baixa renda, constatou-se que os índices de PNT nessas comunidades eram 

elevados devido as grandes fraudes e desvios, com o propósito de reduzi-las, utilizou-se dos 

estudos e conceitos elaborados por C.K. Prahaland, que é um Professor Universitário de 

Estratégia Corporativa da universidade de Michigan Stephen M. Ross da Escola de negócios, 

pois, Prahaland é considerado um forte influente pensador no mundo dos negócios, desta forma, 

o autor adotou-se de seus conceitos para então apresentar estratégias que pudessem reduzir 

essas perdas nas comunidades de baixa renda. Utilizando-se dos quatro pilares estratégicos de 

Prahaland que seriam: ter um relacionamento direto entre o poder público e as comunidades, 

políticas comerciais específicas, inovação com novas tecnologias e a implementação de 

trabalhos de responsabilidade social. 

Outro exemplo abordado foi o de Ramos (2014), em que o mesmo tratou sobre a 

caracterização de perdas comerciais em sistemas de energia através de técnicas inteligentes, 

abordando assim sobre as detecções de furtos e fraudes provocados pelos consumidores 

irregulares, nesse enfoque, o seu propósito foi o de abordar sobre as técnicas inteligentes na 

detecção de fraudes, bem como, a redução dessas perdas, pois com o avanço do setor nos 

últimos anos e com o número de irregularidades vindo aumentando ano a ano, viu-se a 

necessidade de implantar uma tecnologia de mais viabilidade buscando assim uma solução para 

a identificação mais rápida das perdas técnicas e não técnicas. 

A pesquisa de Martins (2016), que fez uma análise das perdas elétricas em baixa tensão 

do sistema de distribuição da empresa CERSUL, explorando assim, que a diferença entre a 

energia injetada e a energia faturada, classifica-se como perdas técnicas e não técnicas. Nesse 
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sentido, conclui-se que a redução dessas perdas tem grande relevância para o governo, as 

distribuidoras e os consumidores, pois, quanto menor for o nível de perdas as distribuidoras 

terão mais lucros, os consumidores com a taxa de energia mais baixa e os reajustes tarifários 

impostos pelo governo serão menores. 

O Instituto Acende Brasil, que é um Centro de Estudos voltados para o Setor Elétrico 

Brasileiro, em 2017 divulgou um WHITE PAPER, sobre perdas comerciais e inadimplência no 

Setor Elétrico, levando em consideração que devido aos enormes esquemas de corrupção pelo 

governo, percebeu-se que inúmeros consumidores passaram a não pagar mais pela conta de 

energia elétrica que vinha consumindo, ocorrendo assim tanto a inadimplência quanto à 

utilização da energia elétrica por meio do furto, no entanto, nessa análise abordou-se que 

embora alguns estejam burlando, outros consumidores serão impactados com o aumento na 

tarifa de energia. Como resultados obtidos, observou que só em 2015 as perdas técnicas no 

Brasil representaram o equivalente a perda na distribuição de energia que poderia abastecer em 

um ano todo o estado de Santa Catarina. 

 

3 METODOLOGIA 

3.1 CLASSIFICAÇÃO METODOLÓGICA DA PESQUISA 

O presente estudo foi realizado com base em pesquisa de natureza qualitativa e 

quantitativa, elaborada a partir de uma análise junto às maiores empresas do setor elétrico 

brasileiro. Desta forma, foram coletados dados dos últimos anos (2012 a 2017) com base nas 

demonstrações contábeis apresentadas em seus Relatórios Externos bem como apresentadas na 

Brasil, Bolsa, Balcão (B3), deste modo, caracteriza-se como pesquisa com procedimentos 

documentais. 

Segundo Gil (2008), a pesquisa exploratória é adequada para um levantamento 

documental, no intuito de uma aproximação melhor acerca de um determinado fato. Sendo 

assim, o propósito desta pesquisa, será o de realizar um exame nos relatórios divulgados pelas 

empresas identificando as perdas técnicas e não técnicas que o setor elétrico teve nos últimos 

anos. Desta forma, esse estudo tem o intuito de reunir informações detalhadas sobre esses tipos 

de perdas no qual foram divulgadas em suas Demonstrações Contábeis, ao longo dos anos de 

2012 a 2017. 

 

3.2 COMPOSIÇÃO DA AMOSTRA 

As empresas participantes do setor de atuação de utilidade pública e enquadradas no 

subsetor de energia elétrica foram selecionadas as empresas listadas na B3, em um total de 57 

companhias.  

 
Tabela 1 – Empresas selecionadas com base nas maiores receitas nos últimos seis anos 

Razão Social Nome de Pregão Receitas Totais (2012 a 2017) Reais Mil 

Centrais EletBras S.A. – Eletrobrás ELETROBRÁS 212.768.678 

CPFL Energia S.A. CPFL ENERGIA  113.380.167 

Cia Energética de Minas Gerais – CEMIG CEMIG 110.656.438 

Neoenergia S.A. NEOENERGIA 84.526.465 

Cia Paranaense de Energia – COPEL COPEL 73.664.356 

Eletropaulo Metrop. Elet. São Paulo S.A. ELETROPAULO 68.063.846 

CEMIG Distribuição S.A. CEMIG DIST 65.821.999 

Light S.A. LIGHT S/A 55.707.472 

EDP - Energias do Brasil S.A. ENERGIAS BR 54.445.338 

Light Serviços de Eletricidade S.A. LIGHT 50.064.918 

Fonte: Elaborado pelos Autores (2018). 

 

Os dados que foram analisados fazem referência aos anos de 2012 a 2017. Desta forma, 

foram selecionadas para a pesquisa as dez maiores empresas do setor, utilizando como critério 
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de escolha com base no faturamento anual (Valor das Receitas de Vendas de Bens e/ou Serviços 

– Receita Bruta). Por conseguinte, a amostra inicial contempla as companhias listadas na Tabela 

1. 

Após a seleção das empresas, foram analisadas as demonstrações para assim serem 

identificas as PT e PNT, algumas empresas não divulgaram tais informações sobre as perdas 

existentes, ou divulgou as informações em conjunto com empresas do grupo, porém com razão 

social diferente, listadas na tabela 2. 

 
Tabela 2 – Empresas que não divulgaram as informações ou que divulgaram em conjunto 

Razão Social Nome de Pregão 
Anos Não 

Divulgados 
Divulgação em Conjunto 

CPFL Energia S.A. CPFL ENERGIA  2013 - 

Cia Energética de Minas Gerais – CEMIG CEMIG 2017 - 

Centrais EletBras S.A. – Eletrobrás ELETROBRÁS 2017 - 

Light Serviços de Eletricidade S.A. LIGHT - 
Divulgou na mesma DFs da 

empresa LIGHT S/A. * 

Notas: (*) As empresas realizaram a divulgação em conjunto em todos os anos em estudo. 

Fonte: Elaborado pelos Autores (2018). 

 

Os dados utilizados para o estudo foram coletados a partir das Demonstrações 

Financeiras Contábeis divulgadas nos sites de cada empresa escolhida e/ou do site da B3, 

referentes aos anos de 2012 a 2017, como base de informações para o referido estudo. 

 

4 RESULTADOS DA PESQUISA 

Após a exibição de algumas definições sobre o tema abordado, e conforme exposto na 

metodologia, o primeiro passo foi classificar as empresas do setor elétrico, escolhendo-as para 

o estudo de acordo com a divulgação das PT e PNT em suas demonstrações contábeis. As dez 

empresas selecionadas divulgaram essas informações ao longo dos anos que se está em estudo. 

O exame realizado verificou-se que todas as empresas divulgaram os índices de PT e 

PNT, portanto as mesmas divulgam esses índices de perdas em consolidado, agregando os 

índices das empresas subsidiárias de cada grupo, uma destas empresas (LIGHT) divulga as 

demonstrações em conjunto com as empresas que são do mesmo grupo (LIGHT S/A), porém 

em Razões Sociais diferentes. Entretanto, na tabela 3, são evidenciados os índices de perdas 

técnicas individuais apresentados em suas demonstrações. 

 
Tabela 3 – Índices de perdas técnicas 

Nome de Pregão 
Perdas Técnicas (%) 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

ELETROBRÁS 9,61 9,51 9,70 9,72 9,72 * 

CPFL ENERGIA 6,20 * 5,81 6,47 6,40 6,28 

CEMIG 9,03 9,12 8,81 9,45 9,09 * 

COPEL 9,09 8,60 8,00 6,10 6,10 6,10 

ELETROPAULO 6,10 3,90 3,50 3,60 4,40 4,50 

CEMIG DIST 9,03 8,72 8,81 8,90 9,56 * 

ENERGIAS BR 5,50 5,53 5,50 5,41 5,51 5,50 

LIGHT 7,08 7,14 7,68 7,62 7,20 6,34 

Notas: (*) As empresas não divulgaram índices nos respectivos anos. 

Fonte: Elaborado pelos Autores (2018). 

 

Os indicadores apresentados na tabela 4 referem-se as perdas não técnicas das empresas 

que divulgaram em consolidado. 
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Tabela 4 – Índices de perdas não técnicas 

Nome de Pregão 
Perdas Não Técnicas (%) 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

ELETROBRÁS 21,40 21,17 20,11 16,79 18,11 * 

CPFL ENERGIA 1,75 * 2,27 2,07 3,01 2,84 

CEMIG 2,08 2,17 2,19 3,07 4,37 * 

COPEL 4,37 2,10 2,40 1,60 2,00 1,70 

ELETROPAULO 4,10 6,10 6,10 5,70 5,20 5,20 

CEMIG DIST 2,08 2,51 2,19 2,79 3,96 * 

ENERGIAS BR 4,72 4,34 3,90 3,55 3,37 3,23 

LIGHT 16,82 15,43 16,06 15,60 15,33 15,58 

Notas: (*) As empresas não divulgaram índices nos respectivos anos. 

Fonte: Elaborado pelos Autores (2018). 

 

Deste modo, nesse primeiro momento apresentam-se apenas oito das dez empresas 

selecionadas para o estudo, sendo assim, realizou-se análise com base nos índices de perdas 

globais que é o somatório das perdas técnicas e não técnicas. 

 
Tabela 5 – Índices de Perdas globais das empresas que divulgaram em consolidado 

Nome de Pregão 
Perda Global Anual (%) 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

ELETROBRÁS 31,01 30,68 29,81 26,51 27,83 * 

CPFL ENERGIA  7,95 * 8,08 8,54 9,41 9,12 

CEMIG 11,11 11,29 11,00 12,52 13,46 * 

COPEL 13,46 10,70 10,40 7,70 8,10 7,80 

ELETROPAULO 10,20 10,00 9,60 9,30 9,60 9,70 

CEMIG DIST 11,11 11,23 11,00 11,69 13,52 * 

LIGHT S/A 23,60 22,80 23,70 23,20 22,50 21,92 

ENERGIAS BR 10,22 9,87 9,40 8,96 8,88 8,73 

Notas: (*) As empresas não divulgaram índices nos respectivos anos. 

Fonte: Elaborado pelos Autores (2018). 

 

Conforme evidenciado as perdas na tabela 5, a empresa Eletrobrás nos anos em estudo 

demonstrou que os índices de perdas globais decresceram ao longo dos anos de 2012 a 2015, 

isso em razão de novos investimentos e esforços que a companhia tem realizado para um melhor 

desempenho operacional no transporte de energia elétrica, já em 2016 houve um pequeno 

aumento em seus índices devido à crise econômica que afetava o país, sendo assim, a empresa 

realizou a suspensão do fornecimento de energia devido à inadimplência de clientes, desta 

forma, o que caracterizou esse aumento nos índices de perda seriam as ligações clandestinas, 

mas conhecidas por perdas não técnicas. Notou-se ainda que ao longo dos anos em estudo a 

mesma divulgou separadamente os índices de perdas globais de uma de suas subsidiárias, 

conforme apresentado na tabela 6. 

 
Tabela 6 - Índices de perdas globais da subsidiária Celg-D da Empresa Eletrobrás 

Subsidiárias 
Perda Global Anual (%) 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Celg-D * 12,47 13,27 11,93 12,84 * 

Consolidado + Celg-D * * 23,62 24,69 * * 

Notas: (*) A empresa não divulgou índices nos respectivos anos. 

Fonte: Elaborado pelos Autores (2018). 

 

Observou-se que a Eletrobrás assinou acordo junto aos seus acionistas em 2012 para 

aquisição da Celg-D tendo como principal propósito assumir a gestão executiva 

majoritariamente no Concelho de Administração da distribuidora, concluindo todo o processo 

em 2015, no entanto, a partir de 2013 a empresa passou a divulgar índices de perdas, porém de 
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forma individual, em 2014 e 2015 divulgou índices em consolidado e individual para fins de 

comparação. 

A empresa CPFL diferentemente da Eletrobrás, conforme observa-se de 2012 a 2016 há 

um acréscimo em seus índices, isso se deve que em 2014, um dos fatores que influenciou o 

aumento das perdas foram as condições climáticas, pois o sistema de distribuição quando está 

sob forte calor ou clima seco acarretará imediatamente nas perdas. No ano de 2017 houve um 

declínio, pois, conforme exposto em suas demonstrações a partir desse ano a empresa introduziu 

o sistema SAP Hana, que é um sistema capaz de realizar previsões analíticas em que facilitaria 

na tomada de decisões e com informações mais precisas, ajudando assim na recuperação de 

suas receitas, desta forma, para que sejam reduzidas as perdas a mesma vem realizando 

inspeções para a implantação de novas tecnologias. 

Nos anos de 2012 e 2014, as empresas CEMIG e CEMIG Dist divulgaram, índices de 

perdas em igualdade, sem nenhuma alteração, pois esses valores estão abaixo de todos os 

índices apresentados nos demais anos, sendo que as empresas têm investido estritamente em 

tecnologias para que se mantenham com índices os mais baixos possíveis. Entretanto nos anos 

de 2013 e entre 2015 e 2017, apresentou um acréscimo em suas perdas, à empresa configura 

esses aumentos com uma reconfiguração realizada pelo governo federal no setor elétrico e que 

acarretaram em reajustes tarifários, fazendo com que essas perdas aumentassem, bem como a 

situação econômica do país com a queda do Produto Interno Bruto (PIB) e alta da inflação e 

juros. A CEMIG Dist, apresenta-se em paralelo com a CEMIG, e reconfigura as baixas e/ou 

aumentos em seus índices basicamente utilizando-se dos mesmos ocorridos. 

A COPEL de 2012 a 2015, vem decrescendo ano a ano, isso porque a empresa tem 

implantado ações para investigações mais minuciosas, para a redução de suas perdas, entretanto 

suas ações vêm dando certo, atingindo assim o objetivo esperado que é a diminuição das perdas. 

Portanto, em 2016 há um aumento em relação aos anos anteriores devido à crise econômica em 

que o país vinha enfrentando, porém no ano seguinte, a empresa conseguiu reduzir esse índice 

mantendo assim as ações de combate a perdas, visto que, essas ações é o fator notável que faz 

com que haja redução. A Eletropaulo, segue os mesmos critérios nos anos de 2012 a 2015, 

porém nos anos posteriores, conforme evidenciado em suas demonstrações, esse aumento no 

percentual das perdas se deu devido ao aumento tarifário ocorrido no ano de 2015, bem como 

a crise econômica. 

A empresa LIGHT S/A e/ou LIGHT, comparando 2012 e 2013, observou-se que há uma 

baixa nos índices, sendo responsável por essa baixa um número expressivo na instalação de 

medidores eletrônicos em 2013, apesar de haver uma pequena alta nos índices de 2014 em 

comparação aos anos anteriores, constata-se que no período de 2014 a 2017, há uma queda, e 

isso se deve as ações de investimentos em combate as perdas. 

Para a empresa ENERGIAS BR observou-se que houve uma baixa dos índices em todos 

os anos em estudo, isso devido a investimentos significativos em ações de combate as perdas. 

Desta forma, o seu plano de redução de perdas tem como foco ações estratégicas para que sejam 

atingidos os objetivos traçados. 

O exame destaca ainda que a empresa Neonergia não realiza a divulgação em 

consolidado, esta realiza a divulgação dos índices de todas as suas subsidiárias (Coelba, Celpe, 

Cosern e Elektro). Entretanto, na tabela7, serão evidenciados os índices de perdas técnicas 

individuais de cada subsidiária. 
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Tabela 7 – Índices de perdas técnicas das subsidiárias da Empresa Neoenergia S.A. 

Subsidiárias 
Perdas Técnicas (%) 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Coelba 10,18 10,28 10,20 10,49 10,80 11,24 

Celpe 9,33 9,67 9,58 9,40 9,39 8,54 

Cosern 8,69 8,98 8,86 9,04 9,38 8,61 

Elektro * * * 5,82 6,33 5,65 

Notas: (*) A empresa não divulgou índices nos respectivos anos. 

Fonte: Elaborado pelos Autores (2018). 

 

No entanto, na tabela 8 estão evidenciados os índices de perdas não técnicas individuais 

das subsidiárias da distribuidora de energia Neonergia. 

 
Tabela 8 – Índices de perdas não técnicas das subsidiárias da Empresa Neoenergia S.A. 

Subsidiárias 
Perdas Não Técnicas (%) 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Coelba 5,65 3,80 4,37 4,44 3,36 3,03 

Celpe 9,99 7,84 6,89 7,17 7,24 8,30 

Cosern 2,74 1,71 1,37 1,06 0,98 1,43 

Elektro * * * 1,13 2,46 1,95 

Notas: (*) A empresa não divulgou índices nos respectivos anos. 

Fonte: Elaborado pelos Autores (2018). 

 

Na tabela 9, serão evidenciados os índices de perdas globais de suas subsidiárias 

conforme apresentado em suas demonstrações, em que será feita a análise nesse primeiro 

momento. 

 
Tabela 9 – Índices de perdas globais das subsidiárias da Empresa Neoenergia S.A. 

Subsidiárias 
Perda Global Anual (%) 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Coelba 15,83 14,08 14,57 14,93 14,16 14,27 

Celpe 19,32 17,51 16,47 16,57 16,63 16,84 

Cosern 11,43 10,69 10,23 10,1 10,36 10,04 

Elektro * * * 6,95 8,79 7,6 

Notas: (*) A empresa não divulgou índices nos respectivos anos. 

Fonte: Elaborado pelos Autores (2018). 

 

Observa-se que, todas as subsidiárias de 2012 para 2013 houve redução em seus índices, 

isso se deve a atuação da empresa em agir fortemente em ações de combate as perdas, de 2014 

a 2015 a Coelba e a Celpe elevaram um pouco, já a Cosern permanece em redução. Para o 

amento nas subsidiárias Coelba e Celpe, a empresa considera que foram encontrados novos 

focos de perdas, mesmo com as ações que são executadas para a redução das perdas, mas 

mesmo assim foram traçadas estratégias para redução nos próximos anos. A partir de 2015, a 

empresa passou a divulgar índices também da subsidiária Elektro. Em 2016, a Coelba foi a 

única que apresentou um declínio, já as demais apresentaram aumentos, isso em decorrência do 

cenário econômico do país. Conforme explanado em suas demonstrações contábeis em 2017, 

foram realizadas várias ações para combatê-las as perdas, desta forma a Elektro registrou a 

menor queda dos últimos dez anos, a Cosern o menor dos últimos cinco e a Coelba e Celpe 

evidenciou aumento, visto que em uma de suas distribuidoras do estado de Pernambuco 

registrou os maiores índices de irregularidades dos últimos cinco anos. 

Após análise minunciosa nas demonstrações contábeis divulgadas pelas empresas,  

verificou-se entre as PT e PNT as que mais afetam as empresas do setor. Conforme visto nos 

relatórios de administração e divulgados, pôde-se observar que as perdas técnicas são as que 

mais representam perdas, de acordo com o explanado na tabela 10. 
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Tabela 10 – Empresas que foram afetadas pelas perdas técnicas 

EMPRESA 
PERDAS TÉCNICAS (%) 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

CPFL 6,20 - 5,81 6,47 6,40 6,28 

CEMIG 9,03 9,12 8,81 9,45 9,09 - 

COPEL 8,00 8,60 8,00 6,10 6,10 6,10 

Eletropaulo 6,10 - - - - - 

CEMIG Dist 9,03 8,72 8,81 8,9 9,56 - 

Energias BR 5,50 5,53 5,50 5,41 5,51 5,50 

Fonte: Elaborado pelos Autores (2018). 

 

Conforme evidenciado nas demonstrações, nota-se que entre as dez empresas 

selecionadas para a análise, seis delas apresentam as perdas técnicas como as que mais afetam 

o setor, isso se dar em razão da necessidade de troca de equipamentos obsoletos, ou a 

dificuldade de conseguir financiamentos para assim realizar manutenções adequadas, bem 

como investir em novas tecnologias, pois muitas vezes os equipamentos que já estão antigos 

podem estarem transmitindo energia em excesso, causando assim esse tipo de perda. A empresa 

Neoenergia por não realizar a divulgação em consolidado, observa-se que as suas subsidiárias 

são praticamente em sua totalidade afetada pelas perdas técnicas, de acordo com a tabela 11. 

 
Tabela 11 – Empresas que foram afetadas pelas perdas técnicas 

Subsidiárias 
PERDAS NÃO TÉCNICAS (%) da Neoenergia 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Coelba 10,18 10,28 10,2 10,49 10,8 11,24 

Celpe - 9,67 9,58 9,4 9,39 8,54 

Cosern 8,69 8,98 8,86 9,04 9,38 8,61 

Elektro - - - 5,82 6,33 5,65 

Perda Total (%) 18,87 28,93 28,64 34,75 35,9 34,04 

Fonte: Elaborado pelos Autores (2018). 

 

Na tabela 12, considera-se que duas das empresas em análise foram afetadas diretamente 

pelas perdas não técnicas, a Eletropaulo em 2012 apresentou os índices de perdas técnicas que 

mais afetou a empresa naquele ano, nos anos seguintes notou-se que as PNT foram as que mais 

o afetaram. 

 
Tabela 12 – Empresas que foram afetadas pelas perdas não técnicas 

EMPRESA 
PERDAS NÃO TÉCNICAS (%) 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Eletrobrás 21,40 21,17 20,11 16,79 18,11 * 

Eletropaulo - 6 6,1 5,7 5,2 5,2 

Light* 16,5 15,70 16,10 15,60 15,30 15,58 

Notas: (*) Na empresa Light, estão inclusos os índices da Light S/A, já que a mesma divulga em conjunto, 

apenas em razões sociais diferentes. 

Fonte: Elaborado pelos Autores (2018). 

 

No entanto, as empresas que foram afetadas pelas PNT, caracterizam essas perdas 

devido as inúmeras ligações irregulares de energia elétrica, mas, é possível observar que os 

índices vão decrescendo ano a ano, isso em razão das empresas virem investindo em tecnologias 

e fiscalizações mais severas para a redução desse tipo de irregularidade. A subsidiaria Celpe da 

Neoenergia, apenas no ano de 2012 apresentou PNT de 9,99%, representando assim naquela 

ocasião a perda que mais afetou a empresa. 

Ao longo dos anos, as empresas de energia elétrica tem realizado estudos para a redução 

e/ou combate as perdas, sejam, inspeções nas unidades consumidoras (UC), melhorias na 

distribuição, tarifa social para famílias de baixa renda que seria a isenção da taxa de iluminação 
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pública, instalação de novos equipamentos, ou seja, realizando a troca de equipamentos 

obsoletos, entre outras ações que são fundamentais para a redução das perdas técnicas e não 

técnicas, sendo assim, no quadro 1 serão abordadas quais foram essas ações e estratégias em 

que as empresas estabeleceram ao longo dos anos em que estão em estudo como projeto de 

minimização dessas perdas. 

 
Quadro 1 - Ações estabelecidas pelas empresas para redução e/ou combate as perdas técnicas e não técnicas 

Empresa 
Ações estabelecidas pelas empresas para redução e/ou combate as perdas técnicas e 

não técnicas 

ELETROBRÁS 

Projeto Energia+ em parceria com o Banco Mundial; Implantação do sistema de gestão e 

medição; e Infraestrutura de Medição Avançada que foi implantado para realizar a medição, 

leitura e o monitoramento de todas as suas unidades consumidoras de média tensão e das 

de baixa tensão nas localidades em que se apresenta um consumo mais alto em relação a 

outras localidades. 

CEMIG 

Instalação de bancos de capacitores fixos no sistema elétrico para a redução de perdas 

técnicas, já para as perdas não técnicas foi à implantação do projeto de combate a perdas 

denominado de blindagem de rede, sistema de medição eletrônica e regularização de 

fraudes, em parceria com Polícias Civil e Militar, Ministério Público, Poder Público e 

imprensa; A criação do Projeto Light Legal e do Programa Comunidade Eficiente; e 

Campanha por uma conta mais Light. 

CPFL 

Realização de pesquisas internas para mapeamento de perdas; Criação da Escola dos 

Eletricistas em parceria com o SENAI; Programa Tauron; Plano plurianual (cinco anos) 

para manutenção nas usinas hidrelétricas; Programa CPFL renováveis; Projeto denominado 

Transformação do Atendimento e o Projeto de Eficiência de Combate à Inadimplência e 

Eficiência de Combate às Perdas; e Sistema SAP Hana. 

Neoenergia Programa P&D e Projeto Business Intelligence. 

COPEL 
Projeto-piloto de redes inteligentes (smart grid); Programa Smart Energy Paraná e/ou 

Projeto Paraná Smart Grid; Programa de Telemedição (on time); e Projeto Mais Clic Rural. 

Eletropaulo Programa de recuperação de instalações cortadas; e Regularização de ligações informais. 

CEMIG Dist. Mesmas ações da CEMIG. 

Light S.A. 
Instalação de blindagem da rede; Projeto Light Legal; Projeto Sinergia; Projeto APZ; 

Normalizações de unidades consumidoras; e Programa P&D. 

Energias BR 
Instalação de rede especial e telemedição; Inspeções e retirada de ligações irregulares; 

Substituição da rede por cabos blindados; e Medição e corte remoto. 

Light Mesmas ações da Light S.A. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2018). 

 

O combate a perdas tem como principal objetivo estabelecer metas para a detecção das 

UC’s que estão em consumo irregular ou está ocorrendo fraude nos sistemas de distribuição, 

desta forma, as empresas estabelecem ações que possam identificar possíveis irregularidades 

que existam no processo de transmissão e/ou distribuição de energia elétrica (Penin, 2008). 

Neste enfoque, as empresas utilizam-se de metas no combate as perdas para terem 

auxílios em reduzir custos que poderão serem passados para os consumidores, no entanto, o 

intuito da elaboração das metas é o da redução desses custos que trará benefícios tanto para os 

consumidores quanto para as empresas, que é o de não haver cobranças a maior em razão da 

necessidade do aumento nas tarifas de energia. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este estudo teve como objetivo verificar o nível de evidenciação das perdas técnicas e 

não técnicas das empresas do setor elétrico brasileiro listadas na B3 nos anos de 2012 a 2017. 

Realizou-se, portanto, uma pesquisa baseada nos dados extraídos das demonstrações contábeis 

padronizadas apresentadas, no intuito de analisar o como e o porquê de tais eventos, como 

também, não levar em consideração apenas os números, mas realizar um aprofundamento 

melhor na análise. 
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Os resultados encontrados demonstraram que uma das empresas selecionadas não 

divulgou as informações acerca das perdas em consolidado, dificultando assim a análise, a 

mesma realizou a divulgação dos índices de suas subsidiárias isoladamente. Outras deixaram 

de divulgar em um ou mais anos. No caso de haver selecionado as dez empresas com maiores 

receitas brutas com a venda de bens e serviços, a Light e Light S/A, são empresas do mesmo 

grupo, logo, divulgaram as informações em conjunto apenas com razões sociais diferente. 

Todas as empresas selecionadas realizaram as suas divulgações conforme determina o 

manual de contabilidade do setor em consonância com o CPC 26 (2011), porém, algumas 

dessas, expuseram os índices na demonstração de seu respectivo ano, mas em contrapartida 

percebeu erro e no momento da identificação dessa falha seja a maior ou a menor, as mesmas 

realizaram a reapresentação dos mesmos, desta forma, quando percebido a reapresentação fez-

se a análise desse estudo com os valores mais atualizados, desconsiderando assim os valores 

apresentado em anos anteriores. 

Todas as empresas estudadas possuem estratégias para a redução das perdas técnicas e 

não técnicas, no sentido de todos saírem ganhando, pois, constatou-se que essas perdas trarão 

prejuízos financeiros tanto as empresas quanto aos consumidores, visto que, ao final todos 

pagarão pelo ocorrido. Por conseguinte, ações de minimização são fundamentais, seja a 

implantação de novas tecnologias com a facilidade de identificá-las e logo resolverem, a 

manutenção e ainda a troca de equipamentos que já estão a muitos anos em uso, ou até promover 

ações de conscientização. Notou-se ainda que tanto em comunidades de baixa renda quanto nos 

grandes pólos há ligações irregulares, causando assim as denominadas perdas não técnicas, por 

isso, se faz necessário a implantação de tecnologia avançada para a fácil identificação. 

Consequentemente, constatou-se que os índices de perdas técnicas são as que mais 

afetam o setor, uma vez que, as empresas têm encontrado dificuldades em conseguir 

financiamentos para a compra de novos equipamentos e em contrapartida efetuar a troca dos 

mesmos, por já estarem em um estado de utilização avançado, como também, caracterizam-se 

essas perdas, dado que nos últimos anos o país tem enfrentado crise financeira e econômica o 

que dificulta mais ainda obter novos incentivos financeiros. 

Muitos pesquisadores já realizaram alguns estudos sobre o tema, porém, a motivação 

pelo estudo se deu por ser um tema multidisciplinar, e que poderia contribuir para o meio 

acadêmico, porquanto, percebeu-se que até o momento para a área de contabilidade não se 

encontraram estudos sobre o tema abordado, sendo assim,  a motivação maior para a realização 

do estudo. Como recomendações para pesquisas futuras sugere-se, utilizar outros métodos para 

analisar os índices de perdas e, em contrapartida, identificar quanto as companhias elétricas 

gastam em recursos financeiros com as respectivas perdas. 
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