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1. INTRODUÇÃO 

 

O mercado globalizado e a busca por financiamento pelas empresas implicaram em 

uma necessidade de informações financeiras mais confiáveis. A informação tem se tornado 

mais transparente e fiel, sendo observada de maneira mais presente a essência da transação 

sobre a formalidade dos contratos.  

A diferenciação de normas entre os países dificulta o entendimento dos relatórios 

contábeis e a comparabilidade das informações. A adoção de práticas contábeis comuns 

internacionalmente facilita que usuários de outros países possam ter acesso ao mesmo tipo de 

informação encontrada em seu país e permitir facilitar a comparação entre as empresas. 

Foi criada em 1973, em Londres, na Inglaterra, o IASC (International Accounting 

Standards Commitee) com o objetivo de padronizar as normas contábeis e criar uma 

contabilidade universal. O IASC busca atingir seu objetivo através do pronunciamento de 

normas e interpretações contábeis. O IASB (International Accouting Standards Board), que 

sucedeu o antigo IASC em 2001, é o novo comitê de pronunciamentos contábeis 

internacionais emitindo padrões de contabilidade por meio dos IFRS (International Financial 

Reporting Standards). 

A harmonização das normas contábeis é necessária, visto que, a globalização não 

restringe os negócios apenas nos limites do país. A participação dessas empresas vai além de 

transações, envolve investimentos através das ações a serem negociadas em bolsas de valores 

em todo mundo (2011, GUIMARÃES apud SANTOS, 2010). 

A contabilidade apresenta alguns aspectos que leva a necessidade de uma linguagem 

comum entre os países, sendo necessário estabelecer uniformidade, transparência e 

comparabilidade aos padrões contábeis. Esses aspectos são: expansão das relações comerciais, 

necessidade de investimento e facilidade no acesso a informação (2011, GUIMARÃES apud 

NIYAMA & SILVA, 2008). 

A ausência de uniformidade leva à necessidade das normas e procedimentos contábeis 

compromete a comparabilidade das informações apresentadas através das demonstrações 

financeiras (2011, GUIMARÃES apud AVELINO, 2010) 
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No Brasil, a adesão às normas internacionais veio por meio do CPC (Comitê de 

Pronunciamentos Contábeis), criado em 2005 pela resolução CFC nº 1.055/05. O primeiro ato 

de mudança para os padrões internacionais veio com a Lei nº 11.638/07, a qual alterou a Lei 

de Sociedades por Ações (Lei Nº 6.404/76). O CPC vem atuando como tradutor das normas 

internacionais, IFRS, e possibilitando a adoção das mesmas no Brasil. 

A convergência para as normas internacionais trouxe várias mudanças de mensuração 

e evidenciação das informações contábeis. Algumas das novas normas entraram em conflito 

com a necessidade de informações de órgãos reguladores como o Banco Central, a ANEEL 

(Agência Nacional de Energia Elétrica) e agência reguladoras do sistema de saneamento 

básico como a ARSESP (Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São 

Paulo) e ARCE (Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará). 

No setor elétrico, a ANEEL, por meio da Resolução Normativa n° 396/2010, instituiu a 

contabilidade regulatória no setor. Posteriormente, a agência criou novas exigências com a 

Resolução Normativa nº 605 de 11 de março de 2014, passando a exigir a produção de dois 

modelos de demonstrações financeiras: o Regulatório, com normas homologadas pelo 

regulador, e o Societário, com normas dos CPC’s editadas pelo Comitê de Pronunciamentos 

Contábeis. O grande ponto de divergência entre os dois modelos está na percepção da 

contabilização de concessões, a qual foi introduzida a interpretação: ICPC 01 – Contratos de 

Concessões (IFRIC12 - Internacional Financial Reporting Interpretations Comitee) – 

introduzidos no processo de convergência para as normas internacionais. 

O gestor ao tomar alguma decisão dentro da empresa, por exemplo, considera a 

presença de dois modelos contábeis com informações e resultados diferentes, gerando 

questionamentos como: 

 Qual modelo utilizar para obter informações contábeis?  

 Quais as diferenças de práticas e por que a Aneel exige um modelo diferenciado? 

 Qual melhor modelo para verificar o imobilizado, depreciação e amortização da 

empresa? 

 Qual evidencia de maneira mais consistente o fluxo caixa da empresa?  

 Em um projeto de expansão, qual modelo utilizar? 

 Em uma apresentação ao conselho de administração, qual informação é mais 

relevante? 
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Há muita informação presente nestes relatórios financeiros. Além disso, ainda existe 

uma dificuldade no entendimento do motivo de existir dois modelos e, principalmente, sobre 

qual a escolha mais apropriada dada a situação. Ambos os modelos têm suas vantagens e 

desvantagens, de forma que o aproveitamento do melhor de cada modelo pode ser um 

diferencial na análise econômico-financeira da empresa. Conhecer o modelo regulatório é 

muito importante, visto que os reajustes e revisões tarifárias da Aneel no caso das empresas 

distribuidoras de energia são calculados com base em suas informações. O modelo societário 

é mais divulgado, completo e permite uma maior comparabilidade com outras empresas, o 

que resulta em uma maior influência na visão de um usuário externo à empresa. As 

informações societárias estão divulgadas na bolsa de valores e tem informações mais valiosas 

para os investidores, instituições financeiras e credores em geral da empresa. 

 Existem pesquisas relacionadas ao tema apresentado, destacando-se o estudo sobre a 

influência da contabilidade regulatória na formação de tarifas do setor elétrico (BRUGNI; 

RODRIGUES; FERREIRA, 2011), a pesquisa sobre o impacto da adoção do ICPC 01 nas 

decisões gerenciais de empresas de transmissão de energia (GOMES, 2012) e a análise das 

diferenças de práticas entre demonstrações societárias e regulatórias (OHARA, 2014).  

Este estudo tem como diferencial a análise de variações entre a contabilidade 

societária e a regulatória utilizando concessionárias de distribuição de energia e os anos 

disponíveis até o momento constituída por 63 concessionárias nos anos de 2011 a 2014. A 

análise foi elaborada com a utilização do Balanço Patrimonial dos modelos regulatório e 

societário. 

1.1. Objetivos 

1.1.1 Objetivo geral 

 

O objetivo do trabalho é a identificar os efeitos da adoção de dois regimes distintos, 

principalmente da adoção do ICPC01, no demonstrativo regulatório e societário em 

concessionárias de distribuição de energia elétrica. 

1.1.2 Objetivos específicos 
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(a)  Mostrar divergências de práticas entre a demonstração societária e regulatória; 

(b)  Breve contexto histórico até o surgimento da ANEEL; 

(c) Verificar o resultado da adoção do ICPC 01 nos indicadores financeiros das 

concessionárias. 

(d) Mostrar o modelo de revisão e reajuste tarifário da ANEEL 

2. CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA 

 

A contabilidade tem o objetivo de retratar a situação patrimonial de uma entidade e, 

para isso, avalia, mensura, registra e divulga informações contábeis. Existem vários usuários 

dessas informações como investidores, bancos, funcionários, órgãos reguladores, Receita 

Federal, entre outros.  

As Demonstrações Contábeis são apresentadas para o usuário no geral. Se houve 

alguma necessidade específica, estas não devem afetar as Demonstrações Contábeis (CPC 00, 

2011). 

As demonstrações regulatórias são utilizadas para que a taxa de remuneração do 

serviço prestado pelas concessionárias sejam justas, sem punir o consumidor com taxas 

elevadas, nem comprometer o futuro do setor elétrico, incentivando assim o reinvestimento e 

a atratividade do setor. 

O trabalho atual busca encontrar e comparar os modelos de contabilidade utilizando 

para isto o balanço patrimonial. A diferença de contabilidade altera de maneira significativa 

os grandes grupos do Balanço Patrimonial? 

2.1. Contexto histórico para criação da Aneel 

 

A primeira utilização de energia elétrica no Brasil foi em 1879. A estação central da 

ferrovia Dom Pedro II, no Rio de Janeiro, recebeu iluminação interna permanente, com um 

sistema baseado na geração a partir do dínamo. No ano de 1883, foram inaugurados vários 

projetos, foi fundado o primeiro centro de geração elétrica movido a vapor, sendo a primeira 

termelétrica brasileira. Com a capacidade de geração de 52 quilowatts (kW), foi o marco para 
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a prestação de serviços de iluminação pública na América do Sul e foi utilizada para acender 

apenas 39 lâmpadas na cidade de Campos, no Rio de Janeiro. No mesmo ano, também foi 

inaugurada a primeira hidrelétrica, a qual se localizava na cidade de Diamantina, Minas 

Gerais, e que foi usada em mineradoras para auxílio de extração de diamantes. No transporte, 

a primeira utilização de energia elétrica foi em bondinhos na cidade de Niterói, em 1883, com 

a utilização de baterias (GOMES, ABARCA,FARIA,FERNANDES, 2002). 

Em 1888, foi criada a primeira hidrelétrica de grande porte, a Companhia Mineira de 

Eletricidade, com capacidade de geração inicial de 250 kW de potência, foi expandida em 

1892 para gerar 375 kW. Foi a primeira hidrelétrica caracterizada como a primeira 

concessionária de geração e distribuição de energia elétrica no Brasil(GOMES, 

ABARCA,FARIA,FERNANDES, 2002).  

A maior demanda por energia elétrica era proveniente da iluminação pública, 

mineração, indústria têxtil e serrarias. Em 1903, o governo federal formulou uma lei que 

autorizava o uso da força de rios para geração de energia elétrica. Apesar da pouca eficácia, 

pois as concessões eram firmadas com estados e municípios, foi um marco na regulação do 

setor elétrico (GOMES, ABARCA,FARIA,FERNANDES, 2002). 

A regulamentação federal ganhou força apenas em Julho de 1934, por meio do Código 

de Águas, via Decreto nº 24.643, que atribuiu o poder à União de autorizar ou conceder o 

aproveitamento de energia hidráulica e de outras fontes. Todos recursos hídricos foram 

incorporados pela União (VEIGA & FONSECA,2002) 

Foram estabelecidos critérios mais rígidos como a fixação das receitas e a obrigação 

de revisão dos contratos de concessões, o que gerou muita polêmica e desestimulou o capital 

estrangeiro. O Governo Federal tomou então controle sobre o uso das águas e sobre a 

distribuição de energia. Neste Decreto, foi previsto uma política para estabelecer o controle da 

receita baseado no custo do serviço prestado, o que foi bastante criticado, pois estava baseado 

no custo histórico e não remunerava de maneira adequada os investimentos. A falta de 

atualização no custo histórico foi criticada, enquanto a ideia de uso do custo de reposição para 

remunerar o investimento foi defendida (GOMES, ABARCA,FARIA,FERNANDES, 2002)  

O controle rígido do código de águas prejudicou o investimento estrangeiro no país, 

seguido pela restrição de importações. O setor elétrico se desenvolveu muito pouco no 

período 1934 a 1946.  
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No final da Segunda Guerra Mundial, no processo de urbanização, a demanda 

aumentou e ultrapassou a oferta, sendo necessário fazer racionamento. Forçando o início de 

novos investimentos no setor, principalmente, usinas hidrelétricas (VEIGA & FONSECA, 

2002). 

No ano de 1951, no governo de Vargas, conseguiu financiamento com capital 

estrangeiro para expansão do setor elétrico, que era um dos fatores que atrapalhavam o 

desenvolvimento do país. No governo de Juscelino Kubitschek, com seu plano de 

desenvolvimento “cinquenta anos em cinco” foi criada uma das maiores geradoras de energia 

pública, a Central Elétrica Furnas. Em seu plano de metas, aumentou a capacidade instalada 

de 3.148 megawatts (MW) para 5.204,7 MW entre 1956 a 1961(GOMES, 

ABARCA,FARIA,FERNANDES, 2002). 

Em 1962, foi criada a Centrais Elétricas Eletrobrás, que tinha como objetivo planejar e 

coordenar o setor elétrico, sendo holding de várias concessionárias. Nesta época, foi revisto a 

tarifação com base no custo histórico e permitido a reavaliação de ativos imobilizados, que 

serviam como base para a remuneração dos serviços (GOMES, 

ABARCA,FARIA,FERNANDES, 2002).  

Em 1971, foi aprovada a Lei n° 5.655, a qual garantia o retorno sobre o capital próprio 

de 10% a 12%. Em 1974, percebeu-se que empresas que possuíam muita demanda eram 

capazes de diluir melhor seus custos, o que resultou na disparidade entre regiões. Foi criada 

na época a Reserva Global de Garantia (RGG), de modo que empresas superavitárias 

ajudariam empresas deficitárias por meio desse fundo para equalizar as diferenças regionais 

(GOMES, ABARCA, FARIA, FERNANDES, 2002). 

A harmonia do setor elétrico durou até 1979, quando o Decreto n° 83.940 de Setembro 

79 previa fixação ou reajustamento de qualquer preço ou tarifa. Todos os órgãos ou entidades 

da Administração Federal, Direta ou Indireta, incluindo as tarifas elétricas, foram ajustadas 

pelo Conselho Interministerial de Preços (CIP). 

O decreto resultou em uma diminuição na remuneração real dos investimentos, 

correção monetária abaixo da inflação e o início do desequilíbrio financeiro do setor 

elétrico(GOMES, ABARCA,FARIA,FERNANDES, 2002). 



10 
 

 

Em 1981, houve alteração no RGG, reserva que garantia corrigir excessos e 

insuficiências de remuneração, pelo Decreto-Lei n° 1.849, que alterou o direito a receber para 

remuneração média possível autorizada, extinguindo a garantia legal do reembolso. 

Na década de 80, devido a escassez de crédito nacional e internacional, os 

investimentos no setor diminuíram drasticamente. O setor necessitava de outra forma de 

financiamento, visto que não conseguiam financiamento e o setor havia uma baixa 

remuneração (VEIGA & FONSECA, 2002). 

Com o agravamento da crise, concessionárias deixaram de pagar suas dívidas, pois seu 

direito de remuneração garantida havia sido ferido, deixando, principalmente, o Grupo 

Eletrobrás sem receber os valores de energia vendida. O resultado foi que, em 1993, a conta 

de prejuízos a compensar acumulou o valor de 26 bilhões de dólares. Ainda nesse ano, foi 

aprovada a Lei n° 8.631, que confrontou as dívidas das concessionárias com sua conta de 

resultado a compensar e foi extinto o direito de remuneração garantida. O preço da energia 

elétrica foi ajustado, saindo de R$ 37,6/MWh, em termos nominais de abril de 1993, para R$ 

60/MWh, em dezembro do mesmo ano a preço corrente. Com a ajuda do plano real o sistema 

elétrico conseguiu se estabilizar (GOMES, ABARCA,FARIA,FERNANDES, 2002). 

Na década de 90, o Estado percebeu que não conseguiria investir para atingir a eficácia 

do setor elétrico. Havia o risco de apagão e empresas do setor não conseguiam se expandir, 

sendo necessárias mudanças para atrair capital privado para o setor. Em 1995, com um projeto 

de reestruturação do setor elétrico, houve a segregação das atividades do setor: distribuição, 

geração, transmissão e comercialização. O objetivo da segregação era melhorar a competição 

entre as empresas, com a desverticalização do setor e a independência de cada área. Para 

controlar esse novo modelo que busca maior parceria com o capital privado, foi então criada a 

agência reguladora do setor elétrico, a Aneel em 1996(GOMES, 

ABARCA,FARIA,FERNANDES, 2002). 

2.2. Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e contabilidade regulatória 

Criada pela Lei nº 9.427 de 26 de dezembro de 1996, a Aneel foi criada para regular e 

fiscalizar as atividades do setor elétrico. Os quatro objetivos principais considerando os 

aspectos econômicos são sustentabilidade, eficiência produtiva e eficiência distributiva (2009, 

MIRANDA, TAVARES, VASCONCELOS, FREIRE apud PARDINA, RAPTI, E GROMM, 

2008) Um de seus objetivos é garantir o equilíbrio econômico-financeiro do setor elétrico, 
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sendo, uma de suas responsabilidades, revisar e definir as tarifas cobradas pelas 

concessionárias. 

As principais funções da Aneel como agência reguladora são (SOUZA VENANCIO E 

RESENDE, 2012): 

 Fazer análises e realização de estudos no setor elétrico; 

 Elaborar normais que disciplinem o setor e executar política setorial; 

 Fiscalizar o cumprimento das normas reguladoras; 

 Defender direitos do consumidor; 

 Incentivar concorrência; 

 Dirigir os contratos de concessão e termos de autorização e permissões; 

 Fiscalizar o cumprimento dos deveres inerentes à outorga; 

O setor elétrico, assim como vários serviços públicos que têm por objetivo o 

atendimento e a melhoria da infraestrutura, necessita de grandes investimentos e apresenta 

elevados custos fixos. A criação de competitividade no mercado não justificaria os gastos, 

pois os benefícios não seriam capazes de cobrir os custos. Não é necessário, por exemplo, 

fazer duas linhas de transmissão levando energia elétrica aos mesmos locais para que haja 

concorrência entre duas empresas.   

Essas características retratam um evento econômico chamado monopólio natural que 

para Baumon & Willing (1981), dada a situação, apenas um produtor apresentará maior 

eficiência econômica. Randall (1987) afirma que serviços prestados por agências públicas 

possuem características de monopólio. Braeutigam (1989) afirma que a regulação e 

organização são necessárias para atividades que caracterizem monopólio natural. 

Em monopólios naturais, as empresas determinariam o preço de seus serviços por falta 

de competitividade no mercado. Randall (1987) afirma que o governo tem que assegurar que 

as empresas não utilizarão de seu poder de regulador para gerar lucros excessivos e, ao 

mesmo tempo, garantir qualidade na prestação do serviço. A Aneel, como órgão regulador, é 

responsável por evitar tarifas abusivas por partes das concessionárias prestadoras de serviço. 

Por meio da revisão e reajuste tarifário, a Aneel controla o setor elétrico, mantendo o setor 

competitivo. O regulador, em contrapartida, não pode permitir que o setor  pare de reinvestir, 

pois trata-se de um setor de infraestrutura importante para o desenvolvimento nacional e está 

diretamente ligado ao crescimento do país. 
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Como citado no capítulo anterior, o setor elétrico foi segregado em 3 segmentos: 

A geração, que é o segmento responsável por produzir a energia elétrica e transportá-la 

até o sistema de transmissão, permite que haja concorrência entre as empresas, pois a energia 

é comercializada por meio de leilões. O mercado demanda energia e, em leilões, as geradoras 

de energia se propõem a produzir a energia pelo seu preço, ganhando o leilão aqueles agentes 

que oferecerem os menores valores. 

A transmissão é o ramo responsável pelo transporte de grandes quantidades de energia 

elétrica da geração até as distribuidoras de energia, sua remuneração é fixa, tendo reajustes 

tarifários. Os principais parâmetros para definir a receita da transmissão é o local da linha de 

transmissão, a capacidade da linha de energia e o seu comprimento. Os contratos de 

transmissão preveem um percentual da receita que servirá para manutenção, outra parcela 

servirá por reembolsar o valor investido na construção da linha e a outra parcela destinada ao 

ganho da atividade. 

A distribuição de energia é responsável por receber grandes quantidades de energia 

elétrica e pulverizar, ou seja, distribuir energia para todos os pequenos e médios consumidores 

da área de concessão. Sua estrutura de remuneração é bem específica, pois diferente da 

transmissão, sua remuneração varia de acordo com o consumo de eletricidade. Por 

característica do setor, o comércio de energia é muito rápido, já que a energia elétrica não 

pode ser armazenada. A distribuição recebe e envia grandes quantidades de energia 

continuamente, resultando em um alto giro de ativo em relação à sua receita.  

Devido a esta característica, variações no preço da energia elétrica trazem grandes 

impactos no equilíbrio econômico-financeiro deste ramo. A compra de energia é feita por dois 

modelos de compra conforme orientação do regulador: o Ambiente de Contratação Regulada 

(ACR) e o Ambiente de Contratação Livre (ACL). Distribuidoras de energia são obrigadas a 

fazer compras no modelo ACR. Somente consumidores que demandam o mínimo de 3.000 

MW podem comprar no mercado livre (Todos os contratos são registrados na Câmara de 

Comercialização de Energia Elétrica (CCEE). Essa câmara é responsável por verificar a 

quantidade produzida e comparar com o que foi consumido. Resultado deste processo, 

eventuais sobras de energia são comercializadas no mercado de curto prazo. 

O preço da energia no mercado de curto prazo varia bastante, pois depende da 

demanda e da disponibilidade. Como os contratos de energia são feitos muitos anos antes da 

produção da energia, existem casos em que a demanda aumenta, e as distribuidoras são 
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obrigadas a contratar no mercado de curto prazo, o que pode afetar seu equilíbrio econômico-

financeiro, já que os valores do preço de compra de energia podem aumentar de maneira 

significativa. 

A regulação tem dois objetivos: aumentar a eficiência do setor e reduzir o preço do 

serviço prestado pela empresa protegendo o consumidor. Existem dois mecanismos extremos 

de regulação de preço: o preço fixo, que faz com que a regulada se esforce de maneira 

extrema para aperfeiçoar seus custos, aumentando a eficiência do setor, mas permite que a 

empresa fique com todo o resultado de sua melhora de eficiência e que a prestadora de serviço 

fique vulnerável a variação dos preços. O outro modelo é o cost plus. Neste modelo o Estado 

reembolsa todo o custo da empresa e a remuneração é garantida, garantindo a estabilidade das 

prestadoras de serviço, mas não oferecendo nenhum incentivo para a melhoria da eficiência 

das empresas. O modelo utilizado pela Aneel nas distribuidoras de energia utiliza um meio 

termo desta teoria, uma parcela que tem a remuneração fixa e outra parcela que tem o 

reembolso de custos. Sendo assim, a agência incentiva a melhora de eficiência com a parcela 

correspondente ao custo fixo e garante a estabilidade do setor com o reembolso dos custos. 

As tarifas cobradas do consumidor e que visam remunerar as empresas são baseadas 

nos custos e despesas operacionais da empresa e são previstos no início da concessão, sendo 

realizados estudos de gastos eficientes esperados pelas concessionárias. Os custos e despesas 

são reclassificados, separados na Parcela A e na Parcela B. A Parcela A é representada pelos 

custos e despesas não gerenciáveis que são reembolsados por meio das tarifas. São exemplos 

de custos não gerenciáveis para as distribuidoras de energia: compra de energia elétrica, uso 

da rede de transmissão e encargos setoriais. A Parcela B são custos e despesas gerenciáveis 

como: pessoal, material, serviços de terceiros, depreciação, remuneração de capital e 

pesquisas. 

As tarifas cobradas do consumidor são ajustadas por reajustes que podem ser anuais 

ou extraordinários e por revisões tarifárias.  

O reajuste anual é o modelo mais simples de atualização das tarifas. Busca atualizar o 

valor da parcela B, custos e despesas gerenciáveis, no cálculo da remuneração e ajustar a 

tarifa para reembolsar a tarifa da parcela A, custos e despesas não gerenciáveis. 

É previsto o reajuste tarifário extraordinário quando existem grandes variações nos 

insumos, principalmente, o valor da parcela não gerenciável. Reajustes tarifários foram feitos 

quando a demanda das distribuidoras aumentou e as mesmas foram obrigadas a recorrer ao 
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mercado de compra de energia de curto prazo que possuíam o preço de energia elevado. 

Mesmo a compra de energia elétrica sendo totalmente reembolsada por meio dos ajustes 

tarifários, a compra de energia por um preço maior pode fazer o caixa diminuir, sendo 

necessário recorrer a financiamentos para manter a atividade. Conseguir caixa pode ser um 

problema e a despesa financeira proveniente dos empréstimos entra na parcela B, não sendo 

reembolsada. 

A revisão tarifária é uma revisão mais completa, é feita a cada 4 anos. O sistema de 

precificação é mais rígido, é responsável por alterar as tarifas considerando novos 

investimentos, o novo cenário econômico, comparação entre empresas do mesmo setor e tem 

o objetivo de garantir a continuidade, desenvolvimento e estabilidade do setor elétrico.  

O reajuste e a revisão tarifária são feitos pela seguinte fórmula: 

IRT = (VPA + VPB
0
*(IGPM+ x) /Ra 

Em que, 

IRT: Índice de Reajuste Tarifário 

VPA: Parcela A - Custos e Despesas Não-Gerenciáveis 

VPB: Parcela B – Custos e Despesas Gerenciáveis 

IGMP: Índice Geral de Preços 

RA: Receita Anual da Concessionária  

X: Fator de melhora de atividades (é calculado considerando o aumento da demanda atendida 

e qualidade do serviço prestado por meio de um fluxo de caixa descontado) 

 Esse modelo busca encontrar um índice que será utilizado na atualização da tarifa pela 

MW de energia vendida. Caso seja maior que um, o valor do preço da energia elétrica irá 

aumentar; caso seja menor que um, o valor da tarifa será menor. 

Diante do modelo de reajuste tarifário, percebe-se a importância para a ANEEL da 

segregação dos custos de maneira diferente do feito para fins societários. Demonstrações 

financeiras elaboradas para fins regulatórios são elaboradas para identificar esses custos. Em 

casos onde a parcela da tarifa responsável por remunerar a parcela B não for suficiente para 

cobrir os custos, essa despesa é ativada como um direito a receber e, quando for reajustada a 
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remuneração, esse valor é recuperado. Em casos em que ocorre o inverso, é registrado um 

passivo.  

Uma falha deste modelo é que toda parcela A é reembolsável, mas não imediatamente. 

Então, em variações, ocorre um problema momentâneo de fluxo de caixa nas distribuidoras de 

energia. Efeitos de variação positiva são responsáveis pelo aumento da captação, que não será 

reembolsável, mas em casos extremos podem gerar um reajuste tarifário extraordinário. 

O fator X é muito importante neste modelo de atualização, como pode ser analisado na 

seguinte situação hipotética: uma distribuidora percebeu que estava recebendo muitas 

reclamações por problemas em transformadores e decidiu contratar mais técnicos para atender 

de maneira eficiente a seus clientes. O resultado disso seria uma melhora na qualidade de 

atendimento e, também, como contrapartida, um desembolso maior com pessoal e transporte, 

ambos classificados no modelo como pertencentes à parcela gerenciável. O fator X serve para 

ajudar na melhora da qualidade do serviço e incentivar a expansão da empresa, visto que para 

isto será necessário utilizar recursos da parcela B. 

3. REVISÃO LITERÁRIA 

 

Elaborado por Eduardo Hiromi Ohara, a pesquisa finanças do setor elétrico: 

Demonstrações Societárias vs Regulatórias, 2014, mostrou as diferenças de práticas no setor e 

feito análises do resultados dos demonstrativos regulatórios. A abordagem do tema é feita de 

maneira semelhante, mas teve como limitação a utilização das 5 maiores concessionárias de 

distribuição de energia no ano de 2012 com seu comparativo de 2011. O estudo atual se 

utiliza apenas do balanço patrimonial em análise, mas possui utilizou como base todos os 

balanços patrimoniais disponíveis e adequados no portal da Aneel compreendidos entre os 

anos de 2011 e 2014. 

Entendimento Jurídico para a Contabilização de Contratos de Concessão (PEDRO & 

MARTINS, 2015). A pesquisa busca entender a melhor evidenciação dos contratos de 

concessão e a contabilização dos ativos e passivos regulatórios. Foi elaborada com base em 

reuniões abertas e com três gerentes de controladoria de uma holding de concessão com 

atuação nas áreas de rodovias, portos, energia elétrica e aeroportos. 
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O Estudo do impacto da adoção da ICPC 01 nas decisões gerenciais considerando as 

Normas Societárias e Regulatórias nas empresas de transmissão de energia elétrica do Brasil 

(GOMES, 2012) traz um estudo aplicado às transmissoras de energia elétrica comparando os 

modelos contábeis, faz uma análise nos indicadores financeiros do Grupo Alupar Holding e 

um questionário aos gestores, consistindo em uma amostra de 20 empresas, 15 delas em 

estado operacional. O artigo foi elaborado no primeiro ano da exigência dos relatórios 

regulatórios e tinha como base apenas os demonstrativos financeiros do ano de 2011. Este 

estudo tem como diferencial a análise de outro segmento do setor elétrico: a distribuição e, 

como mencionado anteriormente, se utiliza de uma quantidade maior de balanços 

patrimoniais dos anos compreendidos entre os anos de 2011 e 2014. 

O artigo IFRIC 12, ICPC 01 e Contabilidade Regulatória: Influências na Formação de 

Tarifas do Setor de Energia Elétrica apresenta a utilização do modelo regulatório no cálculo 

das revisões e reajustes tarifários. O artigo justifica a criação da contabilidade regulatória e 

sua importância. O artigo sugere uma pesquisa comparativa entre os dois modelos contábeis. 

Esta pesquisa atende a sugestão deste artigo, fazendo a análise comparativa dos modelos 

societários e regulatórios utilizando como base o balanço patrimonial. 

 

3.1. Diferenças entre a contabilidade regulatória e a societária 

 

O ICPC 01/IFRIC 12 - Contratos de Concessão – O manual de contabilidade 

regulatória do setor elétrico não prevê a adoção desse ICPC. Aprovado em dia 02 de 

dezembro de 2011, pela CMV com a deliberação nº 677/11 e pela CVM com a deliberação nº 

1.376/11. O ICPC 01 trouxe uma nova contabilização em relação às concessões. 

As condições para adoção do ICPC 01: 

(a) O concedente controle ou regulamente quais serviços o concessionário deve prestar 

com a infraestrutura, a quem os serviços devem ser prestados e o seu preço (ICPC-01, 2010). 

(b) O concedente controle – por meio de titularidade, usufruto ou de outra forma – 

qualquer participação residual significativa na infraestrutura no final do prazo da concessão. 

(ICPC 01, 2010). 
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Antes desta interpretação, ativos criados por meio de concessões eram contabilizados 

como um ativo imobilizado da empresa, mas, de fato, não fazia sentido essa contabilização, 

pois a concessionária não tem controle sobre o ativo. As distribuidoras de energia possuem 

apenas o direito de explorar aquele serviço que necessita de uma estrutura que não lhe 

pertence. A evidenciação seria mais próxima do conceito de intangível. 

O ICPC prevê a contabilização das concessões em três categorias. O modelo de 

contabilização dependerá do contrato e, principalmente, do modo como a concessionária será 

remunerada.  

O primeiro modo de contabilizar é considerá-lo um Ativo Financeiro, concessões que 

são remuneradas em valores garantidos e que o fluxo de caixa puder ser previsto, sem 

variações no valor recebido em função da demanda. Neste modelo, o ativo deve ser 

mensurado com base no método do fluxo de caixa descontado e amortizado na medida em que 

o contrato vai se realizando. Exemplos de contratos classificados como ativo financeiro é o 

caso de concessões de linhas de transmissão, que são remuneradas somente pelo fato da 

transmissão existir, independentemente da quantidade de energia que transitar na rede, mas da 

capacidade e do comprimento da linha.  

No segundo modelo, o ativo é classificado como Intangível. A concessão gera o 

direito de explorar algum setor, mas esse setor é remunerado pela quantidade de demanda 

atendida. Exemplo deste tipo de mensuração seria a reforma de uma estrada em que fosse 

concedida à empresa o direito de cobrar pedágio. A concessionária seria remunerada pelas 

pessoas que passam na estrada, dependendo da demanda, então seu ativo seria considerado 

um intangível que representa seu contrato de explorar aquele serviço durante o tempo 

previsto. O ativo é mensurado por custo histórico e amortizado na medida em que o prazo da 

concessão vai se esgotando.  

O último modelo é o Bifurcado, em que parte da receita vem por meio de um valor 

garantido e a outra parte vai depender da demanda atendida. Assim, parte do ativo é 

classificada como Ativo Financeiro, sendo mensurado com base no fluxo de caixa descontado 

da atividade, e a segunda parte que depende da demanda é classificada como Intangível.  

As distribuidoras de energia elétrica estão no escopo da norma do ICPC 01, já que se 

encontram nas condições de adoção, mas não funcionam exatamente como a norma geral 

propõe. O modelo que mais se assemelha com o caso desse ramo é o modelo bifurcado. 
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O fornecimento de energia elétrica é remunerado diretamente pelo consumidor da 

energia elétrica vendida, caracterizando a existência de um ativo intangível. A parcela do 

ativo financeiro nessa situação será considerada como o valor pago de indenização à empresa 

no final da concessão mensurado a valor presente. 

Para fins regulatórios, essa interpretação dificulta a obtenção de informações da 

atividade, visto que o modelo de contabilização do ativo financeiro é baseado em fluxo de 

caixa descontado. A preocupação do órgão regulador é o reinvestimento do setor e a devida 

remuneração para garantir o seu desenvolvimento.  

No modelo de contabilização regulatória, todo esse ativo é considerado imobilizado, 

modelo utilizado antes da implementação do ICPC 01. A informação de depreciação, 

amortização e custo de reposição é necessária para seus cálculos de reajuste e revisão tarifária, 

pois parte da tarifa recebida serve para que a concessionária consiga reinvestir e garantir a 

continuidade operacional da empresa. O modelo de contabilização prevê a ativação dos custos 

históricos ligados à concessão do serviço, sendo depreciado com base em sua tabela de 

depreciação de itens elétricos, segundo os entendimentos do CPC 27 – Ativo Imobilizado. O 

valor da depreciação é muito importante no cálculo dos reajustes e revisões financeiros, 

informação não disponível com a utilização do ICPC 01. 

 Abaixo será explicado outras diferenças de práticas para elaboração das 

demonstrações financeiras regulatórias que não estão no escopo do ICPC 01, mas que o 

entendimento da Aneel é divergente dos demonstrativos societários e estão presentes no 

Manual de Contabilidade do Setor Elétrico: 

 Com o modelo de contabilização societária, não é possível encontrar os valores dos 

custos e segregá-los em parcela gerenciável e não gerenciável, o que os modelos de reajuste e 

revisão tarifária exigem, pois são organizados utilizando os conceitos de custos e despesas. 

CPC 26 - Apresentação das demonstrações financeiras. O CPC 26 define a base de 

apresentação da demonstração contábil. Para aumentar a comparabilidade, existem diretrizes 

que devem ser atendidas. A diferença entre a contabilidade regulatória e a societária se 

encontra na estrutura da DRE. O modelo de DRE para fins societários estão segregados é 

composto de receita, custos, despesas e resultado financeiro. A organização da DRE no 

modelo regulatória inicia com a receita, seguida pela composição da parcela A e em seguida 

pela parcela B, visto que as despesas e custos da parcela A serão reembolsados, fazendo com 

que o resultado pra empresa da parcela B fique mais evidente. 
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O modelo de revisão e reajuste tarifário do órgão regulador é baseado na segregação 

dos custos gerenciáveis e dos custos não gerenciáveis. Os custos não gerenciáveis serão 

reembolsados, então é necessário uma evidenciação diferenciada do resultado. O modelo de 

estruturação da DRE é alterado, apesar de não ter nenhuma mudança de resultado, a ordem e 

o agrupamento dos valores variam. 

Sendo exigida uma organização diferente do utilizado pela Aneel, para fins 

regulatórios o modelo da DRE é segregado em Parcela A e gastos Parcela B para fins de 

apurar o reajuste e a revisão tarifária. 

CPC 27 – Imobilizado. Este CPC mostra que a empresa deve mensurar a vida útil, 

valor residual e a depreciação deste ativo. Em casos nos quais o custo histórico depreciado for 

maior que o retorno esperado por aquele ativo, seu valor deve ser baixado como perda e ir 

para o resultado do período. No setor elétrico, a Aneel é responsável por definir estes valores. 

Existe uma tabela de depreciação e valor residual para os itens elétricos no MCPSE (Manual 

de Controle Patrimonial do Setor Elétrico). Uma grande diferença é a existência de 

reavaliação compulsória. Todos os ramos (geração, transmissão e distribuição) que têm 

revisões tarifárias devem fazer o cálculo com base na metodologia do VNR (valor novo de 

reposição) em todo seu imobilizado. 

CPC 06 - Arrendamento Mercantil. A aplicação deste CPC deverá se restringir aos 

bens administrativos, ou seja, aqueles que não estão diretamente vinculados às instalações de 

energia elétrica das atividades de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. 

Possíveis mudanças de práticas societárias decorrentes da aplicação dessa norma, em virtude 

de alguma excepcionalidade, principalmente quanto ao arrendamento mercantil financeiro, 

deverão ser comunicadas previamente ao Órgão Regulador (Manual de Contabilidade 

Regulatória, 2015). 

As Outorgadas, as quais possuem revisão tarifária, deverão registrar contabilmente 

para fins regulatórios a reavaliação regulatória compulsória valorada com base no Valor Novo 

de Reposição (VNR).  

No modelo societário, os ativos e passivos regulatórios e diferenças temporárias que 

seriam reembolsadas ou devolvidas em revisões e reajustes posteriores seriam contabilizadas 

diretamente no resultado. O direito de registrar um ativo como direito de recebimento deste 

ativo ou um passivo exigindo o desembolso futuro não era permitido. O aumento no preço da 

energia elétrica comprada no mercado de curto prazo é um exemplo de diferença que seria 
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calculada e registrada no ativo, enquanto para fins societários entraria no custo da energia 

vendida como uma despesa do período, atendendo ao regime de competência. 

A Deliberação nº 732 da CVM, de 09 de Dezembro de 2014, permitiu o registro desses 

ativos e passivos, reduzindo as diferenças nos balanços patrimoniais e resultados das 

concessionárias de distribuição de energia. 

O modelo regulatório sempre permitiu o registro destes ativos e passivos. 
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4. METODOLOGIA 

4.1. Caracterização da Pesquisa 

  

A pesquisa foi introduzida com uma breve história do processo de convergência para 

as normas internacionais, no referencial teórico foi apresentado um breve contexto para o 

surgimento da ANEEL, foi mostrado o início da contabilidade regulatória e sua importância, 

foram citadas em seguida a diferença de práticas adotadas entre o modelo regulatório e o 

modelo societário. 

O procedimento técnico é, principalmente, pesquisa bibliográfica, técnica que busca 

encontrar as fontes primárias, fontes secundárias e materiais científicos e técnicos. Realizada 

em bibliotecas públicas, faculdades, universidade e bibliotecas virtuais (2011, SILVA E 

KARKTLI apud OLIVEIRA, 2002). Utiliza material já publicado, constituído basicamente de 

livros, artigos de periódicos. Sua principal vantagem é possibilitar maior cobertura que 

pesquisar diretamente (2011, SILVA E KARKTLI apud GIL, 1999). 

 A pesquisa, quanto ao objetivo, é exploratória devido a pouca quantidade de pesquisas 

sobre o tema e o grande número de assuntos que podem ser mais explorados. Em geral, é uma 

pesquisa inicial, feita pelo pesquisador sem muita experiência no assunto ou que pretende 

apresentar atualizações (COLLIS; HUSSEY, 2005). A pesquisa exploratória proporciona 

maior proximidade com o problema visando torná-lo explícito ou definir hipóteses. Procura 

aprimorar ideias ou descobrir instituições (2011, SILVA E KARKTLI apud GIL;1996). 

 A abordagem do tema é predominantemente qualitativo com utilização de abordagem 

bibliográfica e documental (BEUREN, 2008). Para GODOY, 1995, a pesquisa qualitativa visa 

o exame detalhado de um ambiente, sujeito ou situação particular. 

 A tipo de amostra foi não-probabilística por conveniência, o pesquisa utiliza 

informações a que tenha acesso assumindo que estes valores podem representar o universo 

(LEVY E LEMESHOW, 1980). A amostra por conveniência pode ser justificada de maneira 

fácil em estágio exploratório (OLIVEIRA, 2001). 
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4.2. Amostra e coleta de dados 

Os dados utilizados na pesquisa são encontrados no portal ANEEL. É possível 

encontrar uma grande quantidade de informações a respeito de licitações, convênios, 

sustentabilidade e informações técnicas. Essas informações são disponibilizadas devido à Lei 

nº 12.527 de Novembro de 2011, a Lei de acesso à Informação (LAI), e faz parte de um 

processo de transparência pública e acesso pela população de informações que não são 

consideradas sigilosas. 

Dentre as informações disponibilizadas, no guia de informações técnicas é possível 

conhecer informações geográficas, indicadores de qualidade, manuais técnicos e informações 

financeiras. Entre as informações financeiras, é possível encontrar balanços patrimoniais de 

todas as empresas reguladas pela ANEEL, como concessionárias, autoprodutores, produtores 

independentes e permissionárias de serviços. No portal, é ainda possível encontrar 

demonstrações de fluxo de caixa, demonstrações do resultado do exercício, notas explicativas 

e balanço patrimonial em dois formatos, societário e regulatório. 

No momento da pesquisa, foram encontradas apenas informações referentes aos anos 

de 2011 a 2014. Entre as atividades do setor elétrico, o foco deste trabalho foi a análise do 

balanço patrimonial no ramo de distribuição de energia elétrica. Para a pesquisa foi utilizada 

todos balanços patrimoniais disponíveis de concessionárias de energia elétrica, totalizando 63 

concessionárias de distribuição de energia elétrica.  

 O formato das informações encontradas no portal se encontrava em sua grande 

maioria no formato compatível com a ferramenta Microsoft Office Excel. Foram utilizadas 

nas análises as informações regulatórias que, por padrão, possuem o comparativo com o 

modelo societário. 

4.3. Tratamento na base de dados obtidos 

Os arquivos encontrados foram padronizados, foi removida as linhas e colunas em 

branco da planilha para que fosse possível utilizar a macro de importar os arquivos. 

Todos os arquivos encontrados possuíam os valores do ano da demonstração seguido 

dos valores comparativos do ano anterior. A preferência foi usar o valor da demonstração do 

ano, mas em casos onde houve ausência de dados, foi utilizado valores comparativos. 
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Após padronizar os arquivos, foi desenvolvida uma programação na ferramenta Excel 

que possibilitou a importação dos dados encontrados gerando uma base única. 

Analisando as principais contas foi elaborado um plano de contas, conforme 

demonstrado no Anexo A, que buscou padronizar todos os nomes e classificações. A segunda 

etapa de ajustes foi a adequação dos nomes para o padrão definido. Os nomes que diferiam 

com padrão estabelecido foram alterados para entrar no plano de contas estabelecido na 

pesquisa. Foi elaborada uma macro que buscava a classificação não padronizada e convertia 

para os nomes encontrados no plano de contas. Depois de feita a padronização dos dados os 

mesmos foram organizados forma de painel horizontalmente conforme ordem alfabética pelo 

nome da concessionária e crescente dos demonstrativos anuais.  

5. RESULTADOS 

 

Foi utilizado na pesquisa 87,7 % da população de distribuidoras de energia elétrica. O 

motivo da ausência de alguns balanços foi a ausência dos dados no portal da ANEEL. Os 

números de arquivos faltantes estão demonstrados conforme quadro abaixo e listadas no 

anexo A: 

 

O formato do quadro exigido necessitaria para a análise completa incluída o balanço 

patrimonial societário e regulatório. Dentre os arquivos encontrados, 29 arquivos não tinha o 

comparativo, faltando o balanço societário e a distribuição segue conforme o quadro abaixo: 

 

Total 2014 2013 2012 2011

Total 252 63 63 63 63

Balanços Patrimoniais encontrados 221 45 57 57 62

Balanços Patrimoniais não encontrados 31 18 6 6 1

Fonte: http://www.aneel.gov.br/central-de-informacoes-economico-financeiras acessado em fev/2016

          Elaboração Própria

Tabela 1 - Total da população utilizada de Balanços Patrimoniais da pesquisa - concessionárias distribuidoras de

energia - 2011, 2012, 2013 e 2014
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 Não foi possível utilizar os balanços sem comparativo, pois o objetivo foi a 

comparação dos modelos. Os valores são encontrados na base de dados, mas não utilizado nos 

indicadores nas demais tabelas. 

Utilizando-se da base de dados de balanços patrimoniais foi elaborado o quadro com 

as variações nos grandes grupos (Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido) dos balanços 

patrimoniais de mostrado abaixo e elaborado conforme a seguinte fórmula: Variação = (Valor 

Societário/ Valor Regulatório) – 1. Seu objetivo é a comparação dos números societários em 

relação aos valores regulatórios. 

 

 Considerando a média geral dos anos percebe-se uma redução do ativo não circulante 

(-9,96%) do Societário em relação ao Regulatório e um aumento do ativo circulante (4,83%), 

que transmite uma ideia de transferência que pode ser justificada como diferença da 

reclassificação do imobilizado em intangível e ativo financeiro. 

Total Percentual

Total 221 100%

Empresas sem comparativo - Societário 29 13%

Empresas com comparativo - Societário 192 87%

Fonte: http://www.aneel.gov.br/central-de-informacoes-economico-financeiras acessado fev/2016

          Elaboração Própria

Tabela II - Total entre as concessionárias distribuidoras de energia utilizadas que 

possuem dados comparativos entre societário e regulatório

Tabela III - Variação dos grupos do Balanço Patrimonial

Média 2014 2013 2012 2011

Variação Ativo -3,96% -3,12% -3,25% -4,17% -5,04%

Variação Ativo Circulante 4,83% 24,69% 7,10% -3,97% -3,64%

Variação Ativo Não Circulante -9,96% -24,70% -8,23% -4,43% -5,94%

Variação Capital de Terceiros -3,50% -3,17% -2,72% -4,12% -3,91%

Variação Passivo Circulante -5,34% -4,31% -3,39% -6,96% -6,43%

Variação Passivo Não Circulante Circulante -1,67% -2,67% 0,54% -3,21% -1,62%

Variação do PL -4,09% 15,25% -17,21% -3,74% -6,21%

Variação = valores societários / valores regulatórios

Fonte: http://www.aneel.gov.br/central-de-informacoes-economico-financeiras acessado em fev/2016

          Elaboração Própria
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 Percebe-se pela tabela III que os valores societários na média tendem a serem 

menores, Ativo (-3,96%), Passivo (-3,50%) e Patrimônio Líquido (-4,09%). Outra observação 

importante é o fato da variação no ativo não circulante (-9,96%) ser maior que os valores da 

variação do ativo total (-3,96%). Evidenciando a transferência da parcela do longo prazo que 

foi para o curto prazo por meio do ICPC 01. 

 Quase todos os passivos societários foram menores que o regulatório, exceto Passivo 

Não Circulante de 2013 (0,54%). Mesmo com a contabilização dos passivos regulatórios no 

ano de 2014, os efeitos não se mostraram presentes neste grupo de contas de maneira 

significativa. 

 Em quase todos os anos o valor do Patrimônio Líquido diminuiu no demonstrativo 

societário ( -6,21%, -3,74% e -17,21%), exceto 2014 (15,25%), o que pode ser reflexo da 

contabilização dos ativos regulatórios. 

 Considerando as variações no ativo do ativo de 2014, fica mais nítida mais perceptível 

a mudança de prática devido ao ICPC01, sendo resultado do reconhecimento de alguns ativos 

e passivos regulatórios por meio da deliberação 732 da CVM. 

 A tabela IV e V são os cálculos de alguns dos indicadores financeiros utilizados com a 

utilização do balanço patrimonial. Foi elaborado para permitir a comparação dos resultados. 

 A tabela IV não está diretamente ligada ao ICPC 01, mas o registro do ativos e 

passivos regulatórios em distribuidoras de energia elétrica afetam o resultado da empresa que 

posteriormente refletirá no patrimônio líquido da empresa afetando seus indicadores de 

estrutura de capital. 
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Considerando a estrutura de captação de capital, na média, não se percebe grandes 

variações que possam afetar de maneira material a percepção do usuário neste aspecto. Ou 

seja, a proporção dos passivos em relação ao total do endividamento ou em relação ao ativo 

geral quase não varia em nenhum dos anos analisados. O grande impacto do ICPC 01 é a 

reclassificação do imobilizado, o indicador revela que a classificação não altera, de maneira 

expressiva, o valor das dívidas. 

Mesmo que a variação seja pequena, todos os indicadores do societário são menores 

confirmando a primeira variação nos ativos da tabela III. 

Essa tabela demonstra que o registro do passivo regulatório não é muito 

representativo, visto que, em todos os anos, a variação entre valores societários e regulatórios 

são muito baixos e não resultam em variações expressivas. 

 

Tabela IV - Indicadores Financeiros com base nos dados societários

ESTRUTURA DE CAPITAL Média 2014 2013 2012 2011

Participação de Capital de Terceiros - (PC + ELP) / Ativo Total 0,72710 0,67886 0,75660 0,74918 0,71469

Endividamento a Curto Prazo - PC/ (PC + ELP) 0,50622 0,54571 0,49712 0,47975 0,51025

ESTRUTURA DE CAPITAL Média 2014 2013 2012 2011

Participação de Capital de Terceiros - (PC + ELP) / Ativo Total 0,72093 0,67857 0,75054 0,74430 0,70296

Endividamento a Curto Prazo - PC/ (PC + ELP) 0,51117 0,54892 0,49783 0,48583 0,51931

RLP = Realizável a Longo Prazo; PC = Passivo Circulante ; ELP = Elegível a Longo Prazo

Fonte: http://www.aneel.gov.br/central-de-informacoes-economico-financeiras acessado em fev/2016

          Elaboração Própria

 SOCIETÁRIO

 REGULATÓRIO
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 Nos índices de liquidez geral não se percebe grandes alterações, pois os valores do 

ativo e passivo diminuem de maneira proporcional, fruto apenas da reclassificação da parcela 

do longo prazo que se deslocou para o circulante, concordando com o indicador de estrutura 

de capital. O indicador de liquidez geral pode sugerir que outras divergências nos modelos 

tem pouco impacto, comparado as diferenças da reclassificação do imobilizado. 

Os indicadores de liquidez corrente, por outro lado, foram bastante afetados. O 

Gráfico I representa a variação percentual nos índices da Tabela V e está representado abaixo 

para facilitar para facilitar a comparação:  

Variação = (Valor Societário/ Valor Regulatório) – 1 

Tabela V - Indicadores Financeiros com base nos dados regulatórios

ÍNDICES DE LIQUIDEZ Média 2014 2013 2012 2011

Liquidez Geral - (AC + RLP) / (PC + ELP) 1,67137 1,76832 1,58886 1,62829 1,71647

Liquidez Corrente - AC/ PC 1,20088 1,48223 1,13516 1,12036 1,12983

ÍNDICES DE LIQUIDEZ Média 2014 2013 2012 2011

Liquidez Geral - (AC + RLP) / (PC + ELP) 1,68958 1,78793 1,61550 1,62747 1,74341

Liquidez Corrente - AC/ PC 1,10552 1,19488 1,03113 1,13470 1,08225

AC = Ativo Circulante; RLP = Realizável a Longo Prazo; PC = Passivo Circulante ; ELP = Elegível a Longo Prazo

Fonte: http://www.aneel.gov.br/central-de-informacoes-economico-financeiras acessado em fev/2016

          Elaboração Própria

 SOCIETÁRIO

 REGULATÓRIO
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 As variações na liquidez geral foram menores (1,08%, 1,10%, 1,65%, -0,05%, 1,55%), 

mas nos indicares de liquidez corrente se alteraram bastante, principalmente em 2014 com 

uma variação de -24,05 %. Mostrando que a diferença no modelo pode alterar de maneira 

significativa a análise da empresa do aspecto de liquidez. 

 O indicador de liquidez corrente foi bastante alterado, mudando a percepção sobre 

pagamento, no curto prazo, de um passivo. A mudança no item foi de maneira artificial, 

alterado pela diferença de prática. O alto valor de 2014 pode ser resultado de outra alteração 

de prática, o reconhecimento do ativo e passivo regulatório que aproximou os dois modelos 

deixando mais evidente o efeito da reclassificação do ICPC 01. 

 Os indicadores de liquidez seca não foram utilizados na pesquisa, pois no segmento de 

distribuição de energia não faz sentido análises considerando estoques, visto que a energia 

elétrica não pode ser armazenada, valores de estoques destas empresas nem são evidenciados 

no Balanço Patrimonial destas empresas. 

 A quantidade de empresas com passivo da descoberto se altera conforme 

demonstração contábil analisada, efeito esse relacionado com outras práticas divergentes 

como por exemplo a reavaliação compulsória elaborada no modelo regulatório e registros de 

ativos e passivos regulatório. 

Gráfico I - Variação Percentual nos Indicadores de Liquidez

Fonte: http://www.aneel.gov.br/central-de-informacoes-economico-financeiras acessado fev/2016

          Elaboração Própria

Média 2014 2013 2012 2011

Liquidez Geral 1,08% 1,10% 1,65% -0,05% 1,55%

Liquidez Corrente -8,63% -24,05% -10,09% 1,26% -4,40%
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 A quantidade de concessionárias com passivo a descoberto é alta e muda conforme o 

modelo utilizado na análise. A tabela VI abaixo demonstra a quantidade de balanços 

patrimoniais nessa situação: 

 

No modelo Societário a quantidade de empresas com passivo a descoberto é muito 

maior, então apesar de melhor o indicador de liquidez corrente, mostra mais empresas com 

problemas de continuidade. O setor possui várias empresas com problemas de continuidade. 

O ativo do modelo regulatório possui reavaliação compulsória em seus ativos com 

contrapartida no Patrimônio Líquido o que justifica algumas das diferenças na quantidade de 

empresas que se encontram na situação de passivo a descoberto. Outro fator que contribui 

para o maior número de empresas na situação de passivo a descoberto no societário e a falta 

de registro dos ativos regulatórios, pois eram, até 2013, tratados como custo no preço da 

energia elétrica. 

Em 2014 o número de empresas na situação de passivo a descoberto diminuiu, mas 

não fruto da contabilização dos passivos e ativos regulatórios, visto que a quantidade de 

empresas o regulatório também diminuiu. 

Abaixo a tabela VII mostrando variações nos índices de imobilização de distribuidoras 

de energia, considerando a classificação do modelo regulatório como padrão para comparar os 

valores: 

Tabela VI - Contagem de Concessionárias pelo Patrimônio Líquido

Total 2014 2013 2012 2011

Balanços Patrimoniais - Patrimônio Líquido positivo 196 43 48 48 57

Balanços Patrimoniais - Passivo a Descoberto 25 2 9 9 5

Total 2014 2013 2012 2011

Balanços Patrimoniais - Patrimônio Líquido positivo 204 44 51 50 59

Balanços Patrimoniais - Passivo a Descoberto 17 1 6 7 3

Fonte: http://www.aneel.gov.br/central-de-informacoes-economico-financeiras acessado em fev/2016

          Elaboração Própria

 SOCIETÁRIO

 REGULATÓRIO
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 O valor do Ativo Permanente foi definido como: 

a) Ativo Permanente Societário = Imobilizado, Ativo Financeiro Não Circulante e 

Intangível; 

b) Ativo Permanente Regulatório = Imobilizado e Intangível. 

 Visto a reclassificação da concessão devido ao ICPC 01 não faria sentido a análise 

baseada somente no imobilizado, pois muitas das empresas possui seu imobilizado muito 

baixo e algumas reclassificam todo seu imobilizado no modelo societário. Para este indicador, 

dados foram removidas da análise por estarem na condição de passivo a descoberto, ou seja, o 

prejuízo acumulado foi maior que o capital social e as reservas, deixando o Patrimônio 

Líquido negativo distorcendo os resultados da média na análise. Foram excluídos no total 

dessa análise 50 Balanços Patrimoniais, 25 Societários e 25 Regulatórios, se um dos dois 

modelos apresentasse valor negativo no Patrimônio Líquido ambos os relatórios são 

desconsiderados. 

 Observando-se os valores da tabela percebe-se que nível de imobilização das 

concessionárias de energia é bem elevado na média. O primeiro indicador, Imobilização do 

Patrimônio Líquido, indica que concessionárias de energia costumam usar bastante capital de 

terceiros para se financiar. A maior diferença no ano de 2012, analisando a base percebe-se 

que, em algumas concessionárias, seus prejuízos acumulados fizeram com que o valor do 

patrimônio líquido ficasse muito baixo, deslocando a média para valores muito altos. 

Tabela VII - Indicadores - Imobilizado

IMOBILIZAÇÃO Média 2014 2013 2012 2011

Imobilização do Patrimônio Líquido - AP/ PL 3,23096 3,00720 1,95443 4,71027 3,22900

Imobilização Sobre Recursos Não Correntes - AP / (PL + ELP) 0,74404 0,60553 0,80707 0,78887 0,75769

IMOBILIZAÇÃO Média 2014 2013 2012 2011

Imobilização do Patrimônio Líquido - AP/ PL 2,24722 3,69433 2,00316 1,59428 1,91091

Imobilização Sobre Recursos Não Correntes - AP / (PL + ELP) 0,78476 0,79752 0,81328 0,76055 0,77150

AP = Ativo Permanente; PL = Patrimônio Líquido; ELP = Elegíveis a Longo Prazo

Fonte: http://www.aneel.gov.br/central-de-informacoes-economico-financeiras acessado em fev/2016

          Elaboração Própria

 SOCIETÁRIO

 REGULATÓRIO
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 No indicador Imobilização Sobre Recursos Não Correntes percebe-se que as empresas 

tem percentual alto de investimentos neste ativo, mas o indicador não se alterou de maneira 

significativa pela mudança de modelos de contabilização. Ambos os valores são menores que 

um, o que gera a conclusão que, na média, as empresas do setor elétrico 

 Como esperado, os valores do encontrados no societário é menor, visto que, parcela 

está no passivo circulante. O percentual de alteração no ativo não circulante é muito baixo 

comparado com o ativo circulante, isso se explica pelo montante do ativo não circulante ser 

bem maior que o circulante. 

6. CONCLUSÃO 

  

 O objetivo do trabalho foi observar o efeito da mudança de práticas na utilização de 

dois modelos no setor elétrico utilizando o Balanço Patrimonial das concessionárias. O 

motivo principal da mudança foi a adoção do ICPC 01 que impossibilitou que o órgão 

regulador conseguisse informações para suas devidas análises. 

 Demonstrado uma breve contextualização do setor elétrico até a criação da Aneel. 

Foram demonstradas as diferenças de práticas introduzidas no modelo societário que não foi 

em concordância do entendimento e necessidade da Aneel. O modelo utilizado em revisões e 

reajustamentos tarifários, motivo da existência de dois demonstrativos financeiros 

diferenciados, foi mostrado no estudo. 

 Os dados encontrados no portal da Aneel possuem comparativos entre os modelos, 

mas não de forma organizada em banco de dados, o que dificultou a pesquisa. 

 A pesquisa abordou a variação nos grandes grupos dos Balanços Patrimoniais: Ativo, 

Passivo e Patrimônio Líquido. A análise nessas variações permitiu visualizar a transferência 

de parcela do Ativo Circulante para o Ativo Não Circulante tendo movimentação relevante. 

Na análise de liquidez, os indicadores de Liquidez Geral não variaram de maneira 

significativa, porém os indicadores de liquidez corrente foram bastante alterados pelo ativo 

financeiro. Nos indicadores de imobilização os valores, na média, se pouco se alterou, uma 

observação relevante dessa análise foram os grandes investimentos nestes ativos. 

 Um resultado não esperado na pesquisa foi o grande número de empresas em situação 

de Passivo a Descoberto, que para análise de imobilização foram retiradas do banco de dados. 
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Os efeitos esperados foram as variações nos indicadores de liquidez devido a variação do 

ativo circulante e não circulante devido a adoção do ICPC 01, um pequeno aumento no ativo 

considerando o modelo regulatório. 

 Os valores encontrados em ambos os relatórios são bem diferentes, apesar do registro 

em 2014 dos ativos e passivos regulatórios, os efeitos nos indicadores de liquidez ficaram 

mais evidentes. Na análise gerencial saber usar o relatório que traz mais fielmente a 

informação procurada pode trazer diversos ganhos, por lado, há uma dificuldade em 

determinar qual a melhor informação. Dentro das empresas fica muito confusa a distinção dos 

dois modelos, dificultando que os usuários destas informações tomem decisões dentro da 

empresa.  

  

6.1 Considerações Finais e Sugestões para Novas Pesquisas 

  

Este trabalho visa mostrar diferenças de práticas entre os modelos, explicar a 

existência da contabilidade regulatória e compara seus valores, mas teve como limitação de 

escopo a análise de Balanços Patrimoniais, e o intervalo de anos de 2011 a 2014.  

 Considerando o Despacho Nº 245, de 28 de Janeiro de 2016, os demonstrativos 

contábeis regulatórios são obrigados a elaborar todas as notas explicativas, semelhante ao 

modelo regulatório. A análise desses demonstrativos vai trazer mais informações e possibilitar 

identificar as diferenças com maior facilidade e trazer informações mais completas para o 

modelo de contabilização regulatório. 

 Considerando a limitação do trabalho, para complementar o propósito da pesquisa a 

análise dos outros Demonstrativos Financeiros disponíveis no Portal da Aneel: Demonstração 

do Resultado do Exercício, Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido e Notas 

Explicativas. 
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8. ANEXOS 

A) Lista de Empresas utilizadas na pesquisa. 

Distribuidora de Energia 

Balanços Patrimoniais 

Encontrados 

AES Sul Distribuidora de Energia S.A. 2011 2012 2013 2014 

Amazonas Distribuidora de Energia S.A  2011 2012 2013   

 Ampla Energia e Serviços S.A  2011 2012 2013   

Bandeirante Energia S.A.  2011 2012 2013 2014 

Boa Vista Energia S.A  2011 2012 2013 2014 

Caiuá Distribuição de Energia S.A  2011 2012 2013 2014 

 Companhia de Eletricidade do Amapá  2011 2012 2013   

Companhia Energética de Alagoas  2011 2012 2013   

CEB Distribuição S.A  2011 2012 2013 2014 

Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica  2011 2012 2013 2014 

Celesc Distribuição S.A.  2011 2012 2013 2014 

Celg Distribuição S.A.  2011 2012 2013 2014 

Centrais Elétricas do Pará S.A.  2011 2012 2013 2014 

Companhia Energética de Pernambuco  2011 2012 2013 2014 

 Companhia de Energia Elétrica do Estado do Tocantins 2011 2012 2013 2014 

Companhia Energética do Maranhão  2011 2012 2013 2014 

Centrais Elétricas Matogrossenses 2011 2012 2013   

CEMIG Distribuição S.A  2011 2012 2013 2014 

Companhia Energética do Piauí  2011 2012 2013 2014 

Centrais Elétricas de Rondônia S.A.  2011 2012 2013   

Companhia Força e Luz do Oeste  2011 2012 2013 2014 

Companhia Luz e Força Santa Cruz 2011 2012 2013 2014 

Companhia Hidroelétrica São Patrício  2011 2012 2013 2014 

Companhia Jaguari de Energia 2011 2012 2013 2014 

Companhia Luz e Força Mococa 2011 2012 2013 2014 

Companhia Campolarguense de Energia  2011 2012 2013 2014 

Companhia Campolarguense de Energia 2011 2012 2013 2014 

Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia 2011 2012 2013 2014 

Companhia Energética do Ceará  2011 2012 2013   

Companhia Energética do Rio Grande do Norte  2011 2012 2013 2014 

Companhia Paranaense de Energia 2011 2012 2013   

Energética Do Rio Grande Do Norte 2011 2012 2013 2014 

Companhia Paulista de Energia Elétrica 2011 2012 2013 2014 

Companhia Paulista de Força e Luz 2011 2012 2013 2014 

Companhia Sul Paulista de Energia 2011 2012 2013 2014 

Departamento Municipal de Energia Elétrica de Ijuí 2011 2012 2013 2014 

DME Distribuição S.A. 2011 2012 2013 2014 

Empresa de Distribuição de Energia Vale Paranapanema S.A 2011 2012 2013 2014 

Empresa Elétrica Bragantina S.A 2011 2012 2013   
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Empresa Força e Luz João Cesa Ltda 2011 2012 2013 2014 

Empresa Força e Luz Urussanga Ltda 2011 2012 2013   

Elektro Eletricidade e Serviços S.A. 2011 2012 2013 2014 

Companhia de Eletricidade do Acre S.A. 2011 2012 2013   

Centrais Elétricas de Carazinho S.A.  2011 2012 2013 2014 

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. 2011 2012 2013 2014 

Empresa Luz E Força Santa Maria S.A. 2011 2012 2013 2014 

Energisa Borborema distribuidora de energia S.A. 2011       

Energisa Minas Gerais Distribuidora De Energia S.A. 2011       

Energisa Paraíba DIistribuidora de Energia S.A. 2011       

Energisa Sergipe distribuidora de energia s.a. 2011       

Empresa Energética de Mato Grosso do Sul S.A. 2011 2012 2013   

Energisa Nova Friburgo Distribuidora de Energia S.A 2011       

Espírito Santo Centrais Elétricas S. A. 2011 2012 2013 2014 

Força e Luz Coronel Vivida ltda. 2011 2012 2013 2014 

Hidroelétrica Panambi S.A. 2011       

Hidroelétrica Panambi S.A 2012 2013 2014   

Iguaçu Distribuidora de Energia Elétrica Ltda 2011 2012 2013 2014 

 Light Serviços de Eletricidade S.A. 2011 2012 2013 2014 

Muxfeldt, Marin & Cia. Ltda 2011 2012 2013 2014 

Companhia Piratininga de Força e Luz 2011 2012 2013 2014 

Rio Grande Energia S.A. 2011 2012 2013 2014 

Companhia sul sergipana de eletricidade 2011 2012 2013 2014 

Usina Hidroelétrica Nova Palma Ltda 2011 2012 2013 2014 

 


