
7Jornal do Comércio | Porto Alegre

economia
Terça e quarta-feira, 31 de dezembro de 2019 e 1 de janeiro de 2020

 ⁄ INFRAESTRUTURA

Expansão da tarifa branca começa em janeiro
Medida prevê custos diferenciados dependendo do horário de utilização de energia pelos consumidores 

A tarifa branca, que até então 
podia ser adotada por quem tinha 
média ao ano de consumo men-
sal de eletricidade superior a 250 
kWh, será a partir de 1 de janeiro 
uma opção para todos os clientes 
das concessionárias de energia 
(exceto as unidades de baixa ren-
da da classe residencial, do tipo 
iluminação pública ou que façam 
uso do sistema de pré-pagamen-
to). Em resumo, valerá a pena fi-
nanceiramente adotar essa alter-
nativa quem usar a energia fora 
dos horários de ponta e interme-
diário, ou seja, de maior deman-
da. Nos feriados nacionais e nos 
fins de semana, o valor cobrado é 
sempre fora de ponta.

No caso das distribuidoras 
gaúchas, CEEE-D e RGE, o horário 
de ponta é considerado entre 18h 
e 21h e o intermediário, uma hora 
antes e outra depois desse perío-
do. O diretor da Siclo Consultoria 
em Energia Plinio Milano consi-
dera a possibilidade da adoção da 
tarifa branca para todos usuários 
como uma evolução. O consultor 
argumenta que a medida incenti-
va a formação de um consumidor 
mais disciplinado, com o aprovei-
tamento mais consciente da ele-
tricidade a partir da possibilidade 
da redução dos custos com a con-
ta de luz.

No entanto, Milano frisa que 
a proposta não será financeira-
mente vantajosa para todo perfil 
de consumidor. Ele cita o exem-

plo de uma família que tem três 
filhos, que chegam em casa no fi-
nal da tarde, depois do colégio ou 
de atividades físicas. “Como dizer 
para eles tomarem banho somen-
te após o horário de ponta?”, in-
daga o consultor. Por outro lado, 
um estabelecimento como uma 
loja que fecha às 18h seria bene-
ficiada com a migração para tari-
fa branca.

O advogado especialista na 
área de energia da MBZ Advoga-
dos, Frederico Boschin, comenta 
que o consumidor de baixa tensão 
terá que se familiarizar com con-
ceitos já bem conhecidos pelos de 
alta tensão, como as indústrias, 
que é o caso do horário de ponta 
e fora de ponta. Boschin acredita 
que vai ser algo mais difícil de in-
corporar na cultura do consumi-
dor residencial, o que pode fazer 
com que a adoção da tarifa bran-
ca verifique uma pequena procu-
ra. Para o advogado, ações como 
a da tarifa branca sinalizam dois 
pontos importantes: a liberdade 
para o cliente decidir o seu modo 
de consumo e que a energia é um 
recurso finito, não tão disponível 
como era no passado.

A adesão será uma opção do 
consumidor e a solicitação deve-
rá ser atendida pela distribuido-
ra em até 30 dias. No caso de o 
cliente querer iniciar o forneci-
mento (uma primeira ligação) 
com aplicação da modalidade 
tarifária branca, o pedido deve 
ser atendido no máximo de cin-
co dias em área urbana e 10 dias 
em área rural. O consumidor po-
derá retornar à tarifa convencio-
nal a qualquer tempo, devendo 

ser atendido pela distribuidora 
em até 30 dias. Após o retorno 
à convencional, uma nova ade-
são à tarifa branca só será possí-
vel após o prazo de 180 dias. Os 
custos relativos ao medidor (os 
equipamentos analógicos preci-
sam ser substituídos por digitais 
para atuar com a tarifa branca) 
e a sua instalação são de res-
ponsabilidade da distribuidora, 
mas eventuais gastos para alte-
rações no padrão de entrada da 
unidade consumidora competem 
ao consumidor.

Tanto na RGE como na CEEE-
-D a adesão poderá ser feita nas 
agências de atendimento e redes 
credenciadas das distribuidoras. 
O coordenador de regulação da 
CEEE-D, Lucas Calheiros, afirma 
que nesses locais os funcioná-
rios da concessionária poderão 
analisar com o cliente interessa-
do se a migração é algo positivo 
ou não para ele. Calheiros prevê 
que a maioria dos consumidores 
que migrarem para a tarifa bran-
ca serão aqueles que já têm um 
consumo habitual mais intenso 
fora do horário de ponta. Ele acre-
dita que dificilmente esse cliente 
se moldará a um novo perfil de 
uso de eletricidade. Por isso, o in-
tegrante da estatal gaúcha projeta 
que a adesão à tarifa branca não 
será tão intensa. De acordo com 
dados da Aneel, até outubro, ape-
nas 1.131 unidades consumidoras 
no Rio Grande do Sul que pode-
riam migrar para a tarifa branca 
(porque tinham média anual de 
consumo mensal de eletricidade 
superior a 250 kWh) optaram por 
esse modelo.

Jefferson Klein

jefferson.klein@jornaldocomercio.com.br
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Tarifas na CEEE-D  classe B1- residencial

Tarifa Baixa Tensão Convencional  R$ 0,51507 por kWh  –

Horário de Ponta*                       R$ 0,97911 por kWh  +90%

Horário Intermediário **  R$ 0,62147 por kWh  +21%

Horário Fora de Ponta ***  R$ 0,43638 por kWh  -15%

Tarifas na RGE  classe B1- residencial

Tarifa Baixa Tensão Convencional  R$ 0,56027 por kWh  –

Horário de Ponta *                       R$ 0,99421 por kWh  +77%

Horário Intermediário **  R$ 0,63862 por kWh +14%

Horário Fora de Ponta ***  R$ 0,45351 por kWh  - 20%

Nestas tarifas não estão incluídos os impostos (ICMS, PIS e COFINS)

Fonte: Aneel

Comparativo dos custos da tarifa branca  
em relação à convencional

* Horário de Ponta: das 18h às 21h, de segunda a sexta-feira

** Horário Intermediário: das 17h às 18h e mais das 21h às 22h, de segunda a sexta-feira

*** Horário Fora de Ponta: resto das horas do dia, mais sábados, domingos e feriados nacionais

Cooperativas de eletrificação estão mais próximas do consumidor rural
Tanto o presidente da Federa-

ção dos Trabalhadores na Agricul-
tura do Estado (Fetag), Carlos Joel 
da Silva, como o diretor vice-pre-
sidente da Federação da Agricultu-
ra do Rio Grande do Sul (Farsul), 
Fábio Avancini Rodrigues, con-
sideram que as cooperativas de 
energia têm prestado um serviço 
ao meio rural mais eficiente que 
as grandes distribuidoras. Segun-
do o presidente da Federação das 
Cooperativas de Energia, Telefonia 
e Desenvolvimento Rural do Rio 
Grande do Sul (Fecoergs) e da Ce-
riluz, Iloir de Pauli, isso se deve ao 
fato de que as cooperativas conhe-
cem a realidade onde trabalham.

“As pessoas que administram 
as cooperativas, seus conselheiros 

e diretores, e mesmo os funcioná-
rios, com frequência têm origem 
no meio rural”, reforça o dirigen-
te. Segundo ele, esse pessoal sabe 
como se comporta o setor agrope-
cuário, do que o campo precisa, e 
pensa os investimentos visando 
garantir a segurança nos momen-
tos mais críticos para o agronegó-
cio. O outro ponto que favorece as 
cooperativas diz respeito à proxi-
midade com o seu público. Como 
operam em áreas menores, po-
dem ter mais agilidade e atenção 
aos detalhes.

Pauli ressalta que, tradicional-
mente, no período de safra ocorre 
um aumento de demanda de ener-
gia por parte das indústrias agro-
pecuárias que fazem a secagem 

dos grãos, especialmente soja e 
milho. O presidente da Fecoergs 
salienta que, diferentemente de 
outras distribuidoras, as cooperati-
vas conhecem essa realidade, con-
vivem com ela e, portanto, há mui-
to tempo vem se preparando para 
isso, reforçando suas estruturas de 
abastecimento, com melhorias nas 
redes alimentadoras, mas também 
com a implantação de subesta-
ções próprias.

Para o dirigente, é importan-
te ter apoio público para aumen-
tar a capacidade de carga elétrica 
no campo, especialmente para o 
produtor ou o empresário. Para as 
cooperativas também, mas elas, 
em geral, estão conseguindo fazer 
seus investimentos, usando recur-

sos próprios ou financiamentos 
disponíveis, comenta Pauli. “Mui-
tas vezes, o gargalo não está na 
rede de abastecimento gerenciado 
pela distribuidora, mas sim naque-
le trecho que está dentro da pro-
priedade rural, na empresa, e cujo 
investimento exige contrapartida 
do associado”, esclarece.

O presidente da Fecoergs ar-
gumenta que, em certos casos, o 
capital do agricultor, por exemplo, 
já está comprometido com outros 
financiamentos agrícolas e ele não 
consegue investir em infraestrutu-
ra elétrica com recursos externos, 
muito menos próprios. “Ele não 
tem opção, ou financia a lavoura, 
ou não produz”, adverte. O diri-
gente recorda que, recentemente, 

o governo do Estado lançou o Pro-
grama Energia Forte no Campo, 
que Pauli espera ajude a sanar, ao 
menos em parte, essa dificulda-
de de aprimorar a infraestrutura 
no campo.

O dirigente destaca que o pro-
grama quer estimular a constru-
ção de redes trifásicas nas proprie-
dades, onde as cooperativas serão 
as organizadoras das demandas, 
além de avalistas de seus associa-
dos, concedendo as garantias que 
o banco financiador, o BRDE, exi-
ge. “Estamos na expectativa do 
início desse programa agora em 
2020”, adianta. A promessa é de li-
beração de R$ 20 milhões, no pri-
meiro ano, para englobar a mais 
de 1,2 mil propriedades rurais.

Medida pode ajudar na formação de um usuário mais disciplinado


