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1 - INTRODUÇÃO

 O consumo de energia constitui-se importante indicador de desenvolvimento econômico, pois,
além de associar-se ao potencial produtivo, representa o poder aquisitivo da sociedade.

 A expansão desse mercado, por outro lado, tem sido associada aos principais problemas
ambientas da atualidade, como as emissões de gases de efeito estufa (GEE) e a degradação
dos recursos naturais (Henriksson et al., 2012; IPCC, 2013).

 De fato, consumir energia de forma sustentável é um desafio atual, especialmente para as
economias em desenvolvimento (Jannuzzi; Schipper, 1991).



1 - INTRODUÇÃO

 O percentual de pessoas com acesso à energia elétrica cresceu de 75% para mais de 
84% entre 1990 e 2012.

China ÍndiaBrasil

 No caso brasileiro, uma questão que vem despertando atenção são os frequentes riscos

de racionamento que, somados ao uso de termelétricas, elevam os custos de produção e

as emissões de GEE (Almeida; Schaeffer; La Rovere, 2001).



1 - INTRODUÇÃO

Neste contexto, a linha de pesquisa que estuda a dinâmica do consumo residencial de
energia elétrica no país se consolidou nos últimos anos, a qual tornou bastante popular a
estimação e análise de funções de demanda.

Exemplos:

Modiano, 1984; Andrade; Lobão, 1997; Almeida; Schaeffer; La Rovere, 2001; Schmidt;
Lima, 2004; Mattos; Lima, 2005; Siqueira; Cordeiro-Júnior; Castellar, 2006; Irffi et al.,
2009; Hollanda; Dias; Dutra, 2010; Silva; Féres; Lírio, 2012).



1 - INTRODUÇÃO

 As funções convencionais de demanda estimadas ao caso brasileiro assumem que quaisquer
desvios não capturados pelos modelos sejam choques aleatórios.

 Esta suposição pode ser bastante restritiva, uma vez que o consumo é influenciado por importantes
variáveis não observáveis:

 Hábitos da população

 Melhorias da eficiência energética dos eletrodomésticos

 Mudanças na legislação que afetam o desperdício energético

 Os estudos aplicados ao caso brasileiro, ao desconsiderarem a variável desperdício, deixam de
fora um fator chave para planejar o consumo de forma sustentável, sobretudo em momentos de
crise (Geller et al., 2004).



1 - INTRODUÇÃO

 A obtenção dos parâmetros da função de demanda por energia elétrica em conjunto ao
indicador de desperdício de energia tem sido realizada com modelos de fronteira
estocástica (Filippini; Hunt, 2011, 2012; Filippini; Hunt; Zoric, 2014; Orea; Llorca; Filippini,
2015; Kavousian et al., 2015).

 Porém, sua aplicabilidade esbarra em importantes entraves metodológicos.

Por exemplo, o problema da possível endogeneidade do preço e da renda nesse
contexto.



1 – OBJETIVO

 Analisar o consumo residencial de energia elétrica nos estados brasileiros, com foco no
desperdício energético ocorrido entre 1991 e 2014, período em que importantes eventos
atingiram o segmento no país, tais como crises hídricas, privatizações e racionamento.

 Este estudo avança em relação à literatura existente ao gerar uma estimativa do
desperdício energético ocorrido no período por meio da combinação de modelos de
demanda e fronteira estocástica, em que a possível endogeneidade das variáveis preço e
renda é controlada.



1 – REVISÃO DE LITERATURA

Modiano (1984)

 Brasil, Período: 1966 – 1981, MQO

 Preço-inelástica (-0,46) e renda-elástica (1,12)

Andrade e Lobão (1997)

 Brasil, Período: 1963 – 1995, MQO, VI e VEC

 Preço-inelástica (-0,04 - VI) e renda-inelástica (0,28 - VI)

Schmidt e Lima (2004)

 , Brasil, Período: 1969-1999, VAR/VEC

 Preço-inelástica (-0,09) e renda-inelástica (0,54 - VI)



1 – REVISÃO DE LITERATURA

Mattos e Lima (2005)

 Minas Gerais, VEC, 970-2002

 Preço-inelástica (-0,26); Renda-inelástica (0,53)

Siqueira, Cordeiro-Júnior e Castellar (2006)

 Nordeste do Brasil, VEC, 1970-2003

 Preço-inelástica (-0,41); renda-elástica (1,4)

Irffi et al. (2009)

 Nordeste do Brasil, DOLS, 1970-2003

 Preço-inelástica (-0,69); renda-inelástica (0,68)



1 – REVISÃO DE LITERATURA

Conclusão: 

A elasticidade-preço da demanda por energia no país tende a ser inelástica. Porém a faixa de
valores obtidos pela literatura é ampla, variando de zero (Silva; Féres; Lírio, 2012) a -0,7 (Irffi et
al., 2009).

Com respeito à elasticidade-renda, os resultados disponíveis são ainda menos conclusivos, com
estimativas que variam de zero (Hollanda; Dias; Dutra, 2010) a 1,4 (Cordeiro-Júnior; Castellar,
2006).



AVANÇOS DO ESTUDO

1. Abordar a estimação da demanda residencial de energia elétrica no Brasil com dados
regionais em formato de painel.

2. Fornecer estimativas robustas dos parâmetros da função de demanda na presença de uma
série de problemas econométricos;

3. Estimar uma variável proxy para a variação da eficiência energética no tempo.



3 - METODOLOGIA
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3 - METODOLOGIA

ESTRATÉGIA EMPÍRICA:

PRIMEIRO ESTÁGIO

Estima-se a função (1) por GMM, controlando os problemas de endogeneidade da renda e da tarifa.

SEGUNDO ESTÁGIO

Estimam-se os diferentes elementos de (2) com o método de máxima verossimilhança para modelos de
fronteira estocástica.
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Evolução do consumo residencial de energia elétrica per capita
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RESULTADOS



RESULTADOS

1. A demanda residencial por energia elétrica é inelástica ao preço. Por, exemplo, para reduzir
a demanda em 10%, a tarifa deveria sofrer elevação de 57,14%, aumento impraticável no
contexto brasileiro.

2. Políticas energéticas que visam controlar o consumo por meio do aumento tarifário são,
possivelmente, ineficazes no setor residencial.

3. Não obstante, é sabido que o governo pode reajustar a tarifa por questões que vão além do
controle de demanda. Exemplo: Em 2015 a ANEEL permitiu o reajuste de 22,64% na tarifa,
em média.

Questões hídricas (crise energética e uso de termelétricas)
Questões políticas e econômicas (crise fiscal)
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RESULTADOS

4. A penalização ocasionada pelo aumento da tarifa de energia no setor residencial somente
faz sentido do ponto de vista estratégico se o objetivo do regulador for compensar custos
operacionais ou aumentar a arrecadação do estado, e não reduzir a demanda por energia,
um argumento frequentemente utilizado como motivação para tal política.

5. Em direção oposta, variações na renda parecem exercer grande influência sobre o consumo
energético no segmento: para a elevação de 5%, estima-se aumento do consumo em 7,29%.

6. Para a elasticidade desigualdade (índice de Theil), obteve-se -0,401, sugerindo que parte do
crescimento recente do consumo de energia pode estar associada ao deslocamento da
desigualdade de renda, que caiu de 0,724, em 1991, para 0,498, em 2014 (redução de
31,27%).

7. As variáveis “densidade domiciliar” e “temperatura” não foram estatisticamente significativas.



RESULTADOS
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RESULTADOS

Tabela 2. Estatísticas descritivas do indicador de eficiência energética, classe residencial, 1994-

2014.  

Região Média Desvio-Padrão Máximo Mínimo 

Centro Oeste 0,8850 0,1452 0,9883 0,5246 

Distrito Federal 0,8630 0,1177 0,9794 0,5689 

Norte 0,8277 0,0821 0,9859 0,6881 

Nordeste 0,8406 0,0880 0,9836 0,6470 

Sul 0,8616 0,1160 0,9796 0,5723 

Sudeste 0,8737 0,1295 0,9817 0,5496 

Geral 0,8508 0,0974 0,9818 0,6171 
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Figura 3. Consumo per capita observado e potencial médio (a) e trajetória temporal dos indicadores de

eficiência energética (b), por região, no período de 1994 a 2014.



CONCLUSÕES
1. Este artigo forneceu estimativas dos parâmetros da função de demanda por energia elétrica do

setor residencial brasileiro com dados estaduais, no período de 1991 a 2014. Os resultados foram
condizentes com a correção de uma série de problemas econométricos, como a endogeneidade da
tarifa e da renda.

2. Avançou-se ao tratar explicitamente do desperdício de energia, questão extremamente relevante
quando se trata da melhoria da eficiência energética brasileira e que tem sido omitida na
literatura nacional.

3. Os resultados permitem concluir que elevações tarifárias são ineficazes para o efetivo controle da
demanda por energia, uma vez que a elasticidade preço é baixa no país.

4. Constatou-se alta ineficiência do consumo de energia no período.

5. Medidas que visam reduzir o desperdício energético, como políticas de sensibilização ou de
estímulos à substituição de eletrodomésticos de baixa tecnologia por equipamentos mais eficientes,
podem ter efeitos significativos sobre consumo, do nível de bem-estar das famílias. os quais não
implicam, necessariamente, em reduções


