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A Vice-Presidência Di visional de Distribuição de 

Energia Elétrica é a área da Empresa mais diretamente envol 

vida com o Harketing, sendo responsável pelo composto merca 

dol6gico dos programas de serviços de energia elétrica e o 

composto de distribuição. Salienta-se também no composto 

de comunicação daqueles programas, sua atuação como área res 

ponsável pela atividade de venda pessoal e participação na 

formação de atividade de propaganda, promoção de vendas e 

publicidade (1). 

No composto de preços, em decorrência da legis

lação sobre a matéria ser competência do DNAEE - Departame~ 

to Nacional de Águas e Energia Elétrica, a Vice- Presidência 

em referência apresenta estudos· e sugestões sobre tarifas e 

cumpre as normas sobre preços·· determinados naquele 6rgão. 

De acordo com o Manual de Organização da CESP, 

sao competências daquela Vice- Presidência: 

"Responder, através da Companhia ou de suas sub si di árias, 

pela Distribuição da energia elétrica recebida, de prod~ 

ção pr6pria e de outras Concessionárias, por toda are a 

de Concessão". 
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3.1. Organização administrativa da are a de Distribui -

ção de Energia Elétrica 

A composição da Vice-Presidência Di visional de 

Distribuição de Energia Elétrica abrange os seguintes or-

gaos: 

Assessoria de G~stão ~ivisional 

Departamento de Engenharia de Distribuição 

Departamento Comercial 

Departamento de Distribuição 

À Assessoria de Gestão Di visional cabe a coorde 

naçao das atividades de planejamento de ~larketing da Vice

P.tesidência de Distribuição de Energia Elétrica, ao Depart~ 

menta de Engenharia cabe a atividade logística do compo~_ 

to de praça. 

Ao Departamento Comercial cabe a administração 

do composto de produto (programa de serviços de energia elé 

trica, a administração do composto de preço e tarifas) 

terminadas pelo DNAEE (~)Departamento Nacional de Águas 

de-

e 

Energia Elétrica e o composto de comunicação dos produtos , 

em colaboração com o Departamento de Comunicação. 

Ao Departamento de Distribuição cabe adminis 

trar o composto de praça para que os programas de serviços 

possam chegar até os diversos segmentos de mercado, através 

das Regionais, Distritos e Escritórios locais da Cia. 

O organograma geral da Empresa até o nível de De

partamento (gerentes), apresenta a seguinte constituição. 
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ORGANOGRAMA 4 

VICE-PRESIDENCIA DIVISIONAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ENERGIA ELETRICA. 

I 
Vice-Presidência ' ' Divisional de I 
Disrribuicão de I 
Energia E/Etrica I 

I ---- - --

J 
Assessoria de 
Gestão Divisionaf 

1-
Engenharia de Comercial 

Disrribui~o 

' ' 

Tecnologia de Desenvolvimento 
Distribuipo de Metcado 

- -

- - -- ~-
_j 

PlaM:j,lm~JntO e Ele•rific.aç$o 
Conrrole de Rural 
Qualidade - -

.~ 

' L:__ ___ 

'· 
Manutenção e Consumidores. 
Medidores 

'-- L-

- - -

FONTE: Manual de Organização 30 de janeiro de 1981. 

-----, 
Distribuição 

_ _j 

Assessoria de 
Coordenação 

Gerência Regionill 
de Distribuição 
de Vot vporanga 

Gerência RegiOnal 
de Distribuição 
de Andradina 

Gerência Regional 
de Oisttibuiç.ão 
de Rio Claro 

Gcrtncia Regional 
de Distribuição 
de lranhilém 

L_ _ __j 

Gcrenciil Regional 
de 015tfibuição 
de Aribaia 
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3.2. Principais competências- dos diversos orgaos 

O diversos Órgãos subordinados a Vice-Presidên

cia Divisional de Distribuição de Energia Elétrica apresen

tam as seguintes principais competências-: 

3.2.1. Assessoria de Gestão Divisional 

A Assessoria de Gestão Divisional é responsável 

pela coordenação das atividades- de planejamento, no ãmbi to 

da Vice-Presidência Divisional, de acordo com o planejamen

to estratégico da Companhia. 

De acordo com o Manual de Organização da Compa

nhia entre suas- atrióuições des-tacam-se: 

"Coordenar as atividades de planejamento, no âmbito da 

_Vice-Presidência Divisional, de acordo com o planejamen

to estratégico da Companhia. 

Propor políticas e diretrizes de planejamento para a 

Vice-P>residência Divisional, de acordo com as diretrizes 

da Companhia, e acompanhar seu cumprimento. 

Estabelecer, baseado no planejamento definido para a Vi~ 

ce-Presidência Divisional, o mercado de programação de 

energia elétrica, em estreita colaboração com a ârea Co

mercial. 
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Coordenar a elaboração da Programação Setorial no âmbito 

da Vice-Presid~ncia Divisional. 

Coordenar a elaboração do orçamento programa de investi

mentos e do orçamento programa operacional e propor açoes 

para a correçao de desvios, a nível da Vice-presi~ncia Di 

visional. 

Coordenar a fi:xação de ·:metas anuais da Vice-presi~ncia Di 

visional. 

Coordenar junto a área de sistemas·, como usuário princi

pal, as atividades relativas â implantação e manutenção 

do Banco de Dados da Vice-Presid~ncia Divisional '' 

3.2.1.1. Considerações sobre a Assesso

rja de Gestão Divisional do po!_!. 

to de vista de Narketing 

Este Órgão da Vice-Presidência Divisional, cor

responde do ponto de vista de Marketing, a um Órgão de asse 

ssori a com a incumbência de sistematizar as informações a 

nível de mercado, di vulgar dados de previsão de vendas e pa2: 

ticipar no planejamento estratégico da comerei ali zação dos 

programas de serviços de energia elétrica através da coorde 

nação do estabelecimento de diretrizes e metas da Vice-P re

sid~ncia Divisional, de acordo com o planejamento es·tratégi 

co da Companhia. 
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Como para se fazer MJ.rketing é importante admi

nistrar informações, percebe-se a preocupação da Vice-Pres}-_ 

dência Divisional em obter um adequado Banco de Dados para 

a estrat~gia mercado1Ógica(3l. 

Ainda com o objetivo do planejamento estratégi-

co, anualmente numa das Regionais, a Assessoria de G=stão 

Di visional coordena a denominada "reunião de metas", onde, 

durante um certo período de tempo, são discutidas as metas 

da área de Dis-tribuição para o pró:ximo ano, pelo critério da 

administração por oojetivos e verificado se as metas do ano 

anterior foram ou não atingidas e as razões da performance. 

3.2.2. Departamento de Engenharia de Distribuição 

O Departamento apresenta a seguinte composição: 

Divisão de tecnologia de distribuição 

Divisão de planejamento e controle de qualidade 

Divisão de manutenção e medidores. 

Basicamente, o Departamento é res-ponsável pelo 

estabelecimento e coordenação das diretrizes e critérios p~ 

ra estudos, planejamento, projeto, construção, operaçao e 

manutenção dos sistemas de Distribuição da CESP e suas sub-

sidiárias. 
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De acordo com o !>!anual de Organização da Compa

nhia, entre suas principais atribuições destacam-se: 

"Responder pelo planejamento do sistema elétrico primá -

rio de distribuição e a localização das subestações para 

a distribuição, bem como controlar sua e-xpansão. 

Controlar a continuidade e qualidade de fornecimento. 

Apoiar as Gerências Regionais de Distribuição na opera -

ção e manutenção de unidades geradoras sob a responsabi

lidade da Vice-P·residência Divisional. 

Administrar os serviços de manutenção de equipamentos de 

distribuição, o.em como os· referentes a receliimentos, afe 

rição, distribuição e controle de medidores". 

3.2.2.1. Considerações sobre o Departa

mento de Engenharia de Distri -

buição do ponto de vista de 

J>larketing 

Este Órgão corresponde ã logística da Vice-Pre 

sidência Divisional para adequação dos programas de servi -

ços da Companhia em todo o território de concessão da CESP. 
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Cabem-lhe também algumas funções fundamentais 

do ponto de vista ~t.ercadológico: prover os meios fÍSicos pa 

ra a correta distribuição de energia elétrica, que corres -

pende ao suprimento físico; bem como o controle de qualida

de e continuidade dos serviços, que correspondem às garan -

tias de qualidade. 

Sendo este um Órgão de Engenharia, são-lhe atri 

buídas apenas funções de e::xecução no Marketing, e não de 

pesquisa ou planejamento. Não obstante, sua atuação é in -

dispensivel para a adequada realização das políticas e es -

tratégias de Marketing da Empresa. 

3.2.2. Departamento de Distribuição 

Essa area da Vice-Presidência de Distribuição de 

Energia Elétrica é responsivel pela administração da comer-

cializaçã~da energia elétrica, a e.À-pansão do mercado e o 

sistema de atendimento ao consumidor na irea de Concessão 

CESP. 

O Departamento de Distribuição atua de forma des 

centralizada através de seis Regionais. Cada uma delas e 

dividida em Distritos e Escritórios Locais. 

São os seguintes os Órgãos do Departamento de 

Distribuição: 
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Gerência Regional de Distribuição de Votuporanga 

Distritos de Votuporanga e de Jales 

Gerência Regional de Distribuição de Andradina 

Dis·tritos de Andradina e Dracena 

Gerência Regional de Distriiiuição de I'tapeva 

Distritos de Itapeva e Tatuí 

Gerência Regional de Distriliuição de Rio Claro 

Distritos de Rio Claro, Limeira, Mogiguaçu e 

Pirassununga. 

Gerência Regional de Distriliuição de Itann.aém 

Distritos de .Itannaém, Guaruj á e Registro 

Gerência Regional de Distribuição de Atibaia 

Distritos de Atibaia, Campos do Jordão e Ubatu

ba 

Assessoria de Coordenação 
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Entre as competências do Oepartamen to, de acor

do com o Manual de Organização da Companhia destacam-se: 

"Coordenar recursos e açoes das unidades regionais com 

vistas à otimização dos serviços de Distribuição de Ener 

gia Elétrica. 

B"ropor o planejamento do sistema elétrico de Distribui -

çao. 

Responder pelos projetos, construção, operaçao e manuten 

ção do sistema elétrico de distribuição. 

Responder pelo cadastro geral de consumidores e pelo fa

turamento do fornecimento de energia elétrica, nas Gerên 

cias Regionais de Distribuição~ 

Coordenar com o DAEE - "Departamento de Águas e Energia Elétrica " 

o programa de obras pioneiras de distribuição na irea de 

concessão da CESP. 

Responder pelo atendimento de aumento de carga de consu

midores existentes e participar com as .demais ireas en -

volvidas na tentativa de ligações de novos consumidores e~ 

peciais". 
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Consideraç6es sobre o Departa -

mento de Distribuição do ponto 

de vista de ~Iarketing 

Essa area da Vice-Presidência de Distribuição ~ 

Energia Elétrica é responsável pelo composto de praça dos 

programas de serviços de energia elétrica, que permite uma 

eficaz distribuição daqueles programas da Empresa em toda a 

área de concessão, através das Regionais, Distritos e Escri 

tÕrios Locais. 

3.2.3. Departamento Comercial 

A esse D.epartarnen to c alie es talielecer normas e 

procedimentos para comercialização da energia elétrica. 

Cabe também desenvolver os programas de Servi -

ços de Energia Elétrica a serem comercializados pelo Iiepar

tamento de Distribuição em toda a área de Concessão. 

O r>-.epartamento Comercial apresenta ·a seguinte 

composição: 

Divisão de Desenvolvimento de He rcado 

Divisão de Eletrificação Rural 
-

Divisão de Consumidores. 
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Pelo Nanual de Organização sao competências do 

D .epartamen to: 

"Estabelecer normas e procedimentos para comercialização 

de energia elétrica. 

Responde r pelos es·tudos. de al te rn ativas de localização m 

dustrial. 

Controlar o cadastro geral de consumidores para fins de 

processamento do faturamento de fornecimento de energ1.a 

elétrica. 

Responder pelo atendimento aos consumidores, na Capital, 

coordenando as ati>ridades de comercialização dos pedidos 

de ligação em tensão de transmissão. 

Responder pelo desen>rolvimento de programas de assistên

cia aos consumidores. 

Administrar os programas de financiamento da eletrifica

ção rural. 

Planejar e desenvolver programas específicos para atendi 

men to dos me.rcados potenciais. 
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Desenvolver projetos e programas especÍficos visando o 

uso adequado da energia elétrica e a substituição da:ener 

gia elétrica e a substituição da energia importada por 

outras fontes. 

Desenvolver campanhas de conservaçao de energia para os 

vários segmentos de mercado e pesquisas de interesse. 

Desenvolver pesquisa mercadolÓgica e estudos especiais re 

lativos ao mercado de energia. 

Estabelecer polÍticas· para comercialização e utilizaçãor~ 

cional de energia elétrica e para o desenvolvimento da 

eletrificação rural na Companhia e subsidiárias". 
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3.2.3.1. Considerações do ponto de vista 

de Marketing 

O Departamento Comercial é responsável pelo de

senvolviTiento do composto de produto (programa de serviços 

de energia elétrica) a ser comercializado pelo Departamento 

de Distribuição. 

Atua tambéJTI no composto de comunicação do pro -

grama de serviços· de energia elétrica, com assessoria do 

n·epartamento de Comunicação, Órgão da Vice-Presidência Exe

cutiva da Companhia. 

No compos·to de preços (tarifas), atua através 

do cumprimento de normas estalíelecidas pelo n·.'lAEE - Depart.!:l: 

mente Nacional de Águas e Energia Elétrica, normas 

já comentadas no início deste capítulo. 

estas 

Deve-se destacar também na atuação do D eparta -

mente, a elaboração de uma política estratégica de comercia 

lização para os programas de serviços, que uma vez aprova -

dos pela Vice-Presidência Divisional de Distribuição~ eneE 

gia elétrica e demais Órgãos da Companhia são utilizados na 

estratégia de -Harkcting da Empresa. 

Apesar do sucesso atual desta forma de atuação 

do Departamento Comercial, pelas: características da Empresa 

e em decorrência da recém criada Agência para Aplicação da 
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Eletricidade (AAE), somos favoráveis a modificação das· três 

atuais divisões do Departamento Comercial em três novas di

visões, e para is·to apresentamos a seguinte sugestão: 

Divisão encarregada do planejamento da estratégia de 

Mai:keting do Departamento Comercial, novos· programas de 

serviços, planejamento de artefatos que utilizam energia 

elétrica, sistema de informações e do composto de comun~ 

cação dos· diversos· programas· de serviços de energia elé

trica. 

Divisão encarregada de normas e procedimentos adminis -

trativos aos programas de serviços de energia elétrica. 

Divisão encarregada de atendimento ao mercado consumidor 

nos diversos segmentos de mercado de energia elétrica 

mercado rural,· industrial, uróano e de transportes. 

Presentemente, sabe-se que o D.epartamento Comer 

cial está estudando possióilidades de modificação das estru 

turas de suas Di visões, em bases que ainda não foram di vul

gados, o que demonstra uma visão dinâmica da Gerência ·fren

te aos novos desafios da comercialização da energia elétri

ca, após a criação da "AAE". 

Apresenta-se a seguir com mais detalhes, as ati 

vidades em cada uma das três atuais Divisões do Departamen

to Comercial. 
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3.2. 3.z. Divisão de Desenvolvimento de 

Mercado 

Em síntese aquela Di-visão se preocupa em estu -

dar e propor programas que visem a substituição de energia 

importada por energia elétrica, o atendimento dos mercados 

potenciais nos divers·os· s·egmentos, promover a eletrificação 

na are a de transportes, o desenvolvimento tecnológico de a2: 

te fatos consumidores de eletricidade, programas de conserva 

ção e substituição de energia e programas de cunho social co 

mo eletrificação de favelas proluz e luz para consumidores 

de baixa renda, além do desenvolvimento de pesquisas de 

l·larketing. 

Esclarecemos, ainda, que a Divisão nao esti com 

partimentada em setores, sendo toda a atividade de respons~ 

bilidade da Gerência de Divisão. 

São atribuições da Divisão de Desenvolvimento de 

mercado: 

Estudar e propor al tema ti v as para a substituição de ener 

gia importada por energia elétrica. 

Estudar e viabilizar campanhas específicas para atendi -

mento dos mercados· potenciais nos segmentos urbano, in -

dustrial e de transporte. 
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Efetuar pesquisas Mercadológicas ( 4 ) de interesse da Com

panhia. 

Propor e desenvolver projetos especÍficos para incenti -

var o consumo e o aproveitamento racional de energia elé 

tri c a. 

Propor e desenvolver projetos específicos para incenti -

var o consumo e o aproveitamento racional da energia elé 

tri c a. 

Propor e desenvolver projetos específicos para promover 

a eletrificaçio de atividades industriais e na area de 

transportes. 

\ 
Estudar e desenvolver modelos de simulação objetivando 

prever acontecimentos do setor energético, com reflexos 

no mercado consumidor de energia elétrica. 

Desenvolver e acompanhar os programas de conservaçao de 

energia nas ireas de concessão da CESP. 

Propor estudos de Engenharia de Aplicações, visando o 

adequado desenvolvimento tecnológico de artefatos consu

midores· de energia. 
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3.2.3.2.1. Considerações do ponto de vis 

ta de Marketing 

Diversos programas de Serviços de Energia Elé -

trica apresentam o composto de produto desenvolvido naquela 

Divisão como o Programa de Substituição de Energia e o pro

. grama de Conservação de Energia. 

A Divisão atual também como verdadeira area de 

pesquisa e desenvolvi:mento de. novos programas de serviços 

como o programa de eletrificação de favelas e o programa 

de t~oleibus e o programa eletroposto. 

A area de desenvolvimento de mercado preocupa -

se também com os artefatos que possam utilizar de formas mais 

adequadas a energia elétrica. Neste sentido, entra em con-

\ tato com Fabricantes e Empresas de assessoria para desenvol 

ver ou testar protótipos como o carro elétrico. 

Na atuação da Divisão do ponto de vista de 

Marketing salienta-se também o programa de pesquisas de 

1hrketing desenvolvido, abrangendo estudos de mercado, e 

análise da substituição de Óleo importado por energia elé -

trica. 

Salienta-se também as pesquisas de narketing de 

cunlí.o s·ocial no programa de eletrificação de favelas e Luz 

para consumidores de fiai~a renda. 
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No composto de comunicação, destaca-se o progra 

ma de visitas. a industriais para assessoria no programa de 

Conservação e Substituição de Energia, com ênfase na Eletro 

termia. 

3.2.3.3. Divisão de Eletrificação Rural 

Em resumo, aquela Di visão apresenta atrióuições 

concernentes à coordenação, planejamento e desenvolvimento 

dos programas de eletrificação rural e. a responsabilidade s~ 

bre os programas Eletrocampo e Ler - Ligação de Escolas Ru-

r ais. 

A Divisão é ~ -composta pelos seguintes orgaos: 

Setor de planejamento da Eletrificação Rural 

Setor de Desenvolvimento da Eletrificação Rural 

São atribuições da Divisão: 

"Propor políticas para o desenvolvimento da eletrifica -

ção rural na Companhia e suósidiárias. 

Planejar, propor e coordenar os· programas· de financiamen 

to da eletrificação rural e colaóorar com a área finan -

· ceira nos estudos para obtenção dos recursos necessários. 
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Elaborar as comprovaçoes· fÍsico-financeiras dos progra -

mas financiados. 

Propor e desenvolver projetos específicos para incenti

var o consumo de energia elétrica e viabilizar o desen -

volvimento dos programas de eletrificação rural. 

Desenvolver estudos para substituição da energia import~ 

da utilizada no meio rural, pela energia elétrica. 

Desenvolver estudos técnico-econ6micos visando orientar 

o uso da energia elétrica nas atividades agropecuirias. 

Coordenar o Programa Eletrocampo. 

Promover. a aplicação de novas fontes de energia, colabo

rando com a Vice-presidência Divisional de Estudos e De

senvolvimento Energéticos; visando otimizar as· fontes de 

energia disponíveis (bio- di gestores e energia sol a r)_". 

3.2 3.3.1. Considerações do ponto de vis 

ta de l\l.arketing 

!l desenvolvido na Divisão o composto de produ -

to dos programas LER - Ligação de Escolas Rurais, PERI -

.Programa de Eletrificação de Inativos e Programa Eletrocam

po. 
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Com relação ao composto de comunicação destaca

se a ênfase ao programa Eletrocampo e LER. Na área de comu 

nicação está sendo feita, de forma adequada pela· "Divisão, 

uma verdadeira catequese do público consumidor de energia elé 

trica da área rural, no sentido de melhor conhecimento e 

utilização dos equipamentos eletrodomésticos e eletromecâni 

cos que utilizam energia elétrica. 

Na área são desenvolvidas dezenas de livre.tos nvstran-

do as formas de usar diversos tipos de artefatos que cons~ 

mem energia elétrica, são utilizados· kombis demonstração de 

equipamentos (projeto caravana](S), são realizados cursos 

por correspondência e a Empresa participa em feiras e e.),:po

s"ições procurando desenvolver o uso racional da energia elé 

trica. 

Na atividade de pesquisa mercadológica, ressal

ta-se a preocupação em cadastrar as propriedades agrícolas 

que poderão ser trabalhados por agentes da CESP e por fabri_ 

cantes de equipamentos no sentido de fomentar o uso de ener 

gias. 

3.2.3.4. Divisão de Consumidores 

Em resumo, aquela Divisão é responsável pela 

orientação de consumidores com relação à localização indus

trial e utilização de energia, a emissão de normas comer .,. 
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ciais, além da Gerência do sistema de faturamento e do ca

dastro de consumidores, óem como o atendimento de consumido 

res em São Paulo. 

São atribuições da Divisão: 

"Desenvolver estudos de alternativas de localização de 

novas indústrias e orientar as empresas quanto às condi

ções de fornecimento de energia elétrica. 

Propor alternativas para os Órgãos da Companhia e suó.si

diárias orientarem às- Prefeituras e empresas de desenvol 

vimento municipais na consolidação de novas áreas indus

triais ou .loteamentos urlianos. 

Fornecer informações e assistência técnica quanto à po

tencialidade, infra-estrutura e caracterfstitas sócio

etonômicas das regiões de concessão da CESP. 

~ Propor normas e desenvolver as práticas de atendimento 

de mercado que orientem as polfticas e as atividades de 

comercialização de energia elétrica. 

Desenvolver e acompanh.ar campanhas que promovam a utili

zaçao adequada de energia elétrica junto aos consumido -

res. 
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Propor po lí ti c as e normas sob ré a utilização racional de 

energia el&trica. 

Administrar o cadastro geral de consumidores e de fatura 

mento do fornecimento da energia elétrica. 

Coordenar e acompanhar o atendimento aos consumidores na 

Capital inclusi-ve os pedidos de ligação em tensão de 

trans·missão. 

Propor diretrizes básicas de regionalização de empreendi. 

:mentos industriais, em função de novos empreendirrentos nas 

áreas de transportes e de novas fontes de energia. 

Orientar os consumidores quanto aos benefícios contidos 

na legislação vigente, tais como opçao para aplicação de 

tarifa de energia elétrica, substituição de combustível 

e obtenção de redução de empréstimo compulsório (t') para 

o consumidor industrial". 

3.2.3.4.1. Considerações do ponto de vis 

ta de ~1arketing 

Na Divisão sao desenvolvidos o composto dos pro 

gramas de serviços: S.L.I. - Serviço de Localização Indus

trial e Conservação de Energia na Iluminação Pública. 
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Os técnicos da Divisão tanmém participam nos 

programas de Conservação e Substituição de Energia, junta -

mente com outras áreas do Departamento Comercial. 

Do ponto de vista de pesquisa de Harketing, de_:: 

taca-se a Central de informações sobre o mercado industrial 

preparada pelo sistema de processamento de dados para ser

vir o empresário que deseja informações sobre qualquer Dis

trito Industrial da área de concessão, óem como outros da

dos de interesse para o planejamento industrial, objetivan

do a transferência de uma indústria para uma região determi 

nada. 

No composto de comunicação destaca-se a _venda 

pessoal desenvolvida caso a caso principalmente no serviço 

de localização industrial. 

3.3. Os programas de serviços de energia elétrica da 

área de Distribuição 

Do ponto de vista do Harke ting. de serviços, po

demos considerar que a CESP oferece como sua linha tradicio 

nal de programas de serviços o atendimento das solicitações 

normais de energia nos vários segmentos do mercado, de ener 

gia: rural, uróano, industrial e transportes. 
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Paralelamente, a Empresa vem desenvolvendo no

vos programas de serviços. Estes serviços, já citados qu~ 

do se comentou as atribuições das diversas Divisões do De -

partamento Comercial da Vice-Presidência Divisional de Dis

tribuição de Energia Elétrica, serão agora apresentados com 

detalhes, quanto a seus objetivos, histórico, principais ca 

racterísticas e resultados, s·endo analisados do ponto de 

vista MercadolÓgico, fornecendo assim subsídios para que se 

possa avaliar o estágio do Marketing no campo da energia 

elétrica na CESP. 

Il necessário esclarecer que, na análise do pon

to de vista Hercadológico, serão focalizados apenas os· as -

pectos do composto do produto e do composto de comunicação, 

uma vez que, em decorrencia das características peculiares 

do setor elétrico, o composto de praça é sempre exercido a

través dos escritórios das Regionais, Distritos e Escritó -

rios Locais, Órgãos subordinados a Vice-Presidência Divi -

sional de Distribuição de Energia Elétrica. 

Por outro lado, como já foi salientado anterior 

mente, o composto de preço (tarifas) é sempre detenninado p~ 

lo poder concedente, através do DNAEE - Departamento Nacio 

nal de Águas e Energia Elétrica, observando-se que os estu

dos sobre tarifas realizados pela CESP são utilizados para 

subsidiar aquele Órgão. Assim, é possível estabelecer, em 

alguns pro'gramas, tarifas especiais, que funcional como in

centivo ao consumidor. Por e.:xemplo: no mercado rúral , 
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atualmente é concedido um desconto de 50\ no preço da ener-

gia elétrica, quando utilizada fora do horirio de pico de 

consumo, que é das 17 às 21 h.oras, e caso a energia seja 

usada unicamente para acionar motores de irrigação. 

Da mesma forma, com o oójetivo de incentivar o 

uso da energia elétrica em determinadas condições, no seg 

mento do mercado industrial, portaria recente do DNAEE - De 

partamento Nacional de Ãguas e Energia Elétrica, possibili

ta às concessionárias a cobrança de tarifa diferenciada pa

ra as indústrias que utilizem a eletrici_dade como substitu

to do Óleo combustível(? l. 

São os seguintes. os programas· de serviços de 

energia elétrica, Iiem como os que ainda estio em fase de 

planejamento: 

a. Programas de sennços de energia elétrica: 

.., 

Luz para consumidores de bai.xa renda -"LBR" 

Conservação de energia elétrica na iluminação pública 

PROLUZ 

·conservação de energia 

Substituição de energia 

Eletrotermia 

PER e PERI __ . 

ELETROCANPO 

LER 

SLI - Serviço de Localização Industrial 
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b. Novos programas· ainda em fase de planejamento: 

Eletroposto 

Eletrificação de transportes 

Eletrificação de favelas 

Estes pro gramas podem se r divididos , segw1do seus 

objetivos, em: 

a. Programas de cunho eminentemente social: 

Luz para consumidores de baixa renda 

PROLUZ 

LER 

Eletrificação de favelas 

b. Programas para substituição do petrÓleo pela 

elétrica: 

Substituição de energia 

Eletrotermia 

Eletroposto 

Eletrificação de transportes 

energia 

c. Programas de orientação para melhor uso da energia elé

trica: 

Conservação de energia elétrica na iluminação pÜblica 

Conservação de e"nergia 

'Eletrocampo 
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d. Programas que visam a e~~ansao da rede elétrica: 

PER e PERI 

SLI - Serviço de Localiação Industrial 

3.3.1. Considerações do ponto de vista de '!arket 

ing 

O primeiro grupo de programas segue o conceito 

do Harketing social , que reflete a preocupação da CESP 

em atender as populações de menor nível de renda, bem de 

acordo com o slogan da Empresa "melhorando a qualidade da 

·vi.da". 

O segundo grupo de programas (substituição do 

petróleo por energia elétrica}, surge corno conseqU~ncia de 

urna mudança do mercado energético mundial, em razão da cha

mada "crise do petróleo", a partir de 1973, quando os pre

ços desse cornbus tível começaram a subi r, de maneira tal que 

olirigou as nações consumidoras a cr1arem alternativas ener

géticas. No caso do Brasil, o problema se coloca de manei

ra especial, por ter nosso País grande potencial hidroelé

trico, e inclusive grande capacidade instalada, paralelame.!! 

te a uma pequena produção de petróleo. Assim, a substitui

ção do petróleo por energia elétrica na indfistria, na agri

cultura e nos transportes representa economia tanto para o 

Pais, corno para o próprio produtor. 
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O terceiro grupo de programas visa orientar o 

consumi.dor, público ou privado, no sentido de otimizar a 

rentabilidade da energia elétrica, representadno também eco 

nomia. 

O quarto e Último grupo, visa ampliar a utiliza 

çao da energia, atingindo novas áreas, permitindo assim uma 

e.xpansão da rede elétrica, e trazendo, assim, benefícios tan 

to econômicos quanto sociais. Ao mesmo tempo em que cr1a 

novos mercados consumidores de energia elétrica para absor

ção do aument.o da capacidade geradora. 

Passemos agora ã descrição e análise de cada um 

destes programas·, focalizando os seguintes aspectos dos mes 

mos: 

Objetivos 

Hist6rico do programa 

Principais características 

Resultados 

Considerações do ponto de vista de ''l.arketing 
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3.3.2. Programa- Luz para consumidores de baixa 

renda - " LBR'' . 

3. 3. 2.1. Objetivos 

Este programa visa levar a energ1a elétrica a 

populaçio de bai~a renda, localizada na periferia das ireas 

urlianas. 

3.3.2.2. Histórico do programa 

O programa foi implantado nas ireas de conces -

sio da CESP e CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz, em 

meados de 19.76, originando-se de pesquisas realizadas em 

19 72 fcadastramento de consumidores inativos na área de con 

cessio da 

concessao 

CESP} e em 1973 

( 8' 
da CESP) ,y 

(Domicílios inativos na área de 

Naquela oportunidade foi constatado a existén -

cia de 14.680 domicílios· que, embora localizados sob. a rede 

de energia elétrica, nio estavam ligados ã mesma. Portan -

to, seus ocupantes, além de não usufruírem do benefício da 

energia, tinham ainda despesas com combustível para ilumina 

ção. 
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Com bas-e em tais- evidências e apoiados em trab~ 

lh.os e:xperimentais- realizados pela CESP, principalmente pe

los- res-ultados positivos obtidos em Três Lagoas, criou-se em 

fins de 1975 e início de 1976 um novo padrão de baixo cus

to, denominado Padrão Popular Mínimo para atender os dese -

jos e necessidades- daqueles cons-umidores-. 

A denominação inicial do programa foi "Padrão Po 

pular "1-!Ínimo", modificada recentemente para o nome 

"Luz para consumidores- de óaixa renda". 

3.3.2.3. Principais características 

atual 

A Empresa dimensiona, em cada cidade a faixa de 

consumidores potenciais de baixa renda, residentes sob as 

redes de distribuição de energia. Para eles estabelece um 

padrão mínimo de consumo de apenas 30 kWh/mês. 

Ao consumidor que se enquadre nas característi

cas exigidas, b~sta fazer uma solicitação ao escrit6rio lo

cal da Companh.ia, para que seja instalado em sua residência 

um equipamento de entrada de energia elétrica, com caracte

rísticas- simplificadas. Este padrão e instalado gratuita-

.mente, cabendo ao consumidor apenas os gastos com a liga 

çao in terna da residência. 
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3.3.2.4. Resultados 

QUADRO 12 

RESULTADOS DO PROGRAHA LUZ PARA CONSUMI DORES DE BAIXA RENDA 

19 7 8/19 80 

ITENS até 19 78 19 79 19 80 TOTAL 

Consumi dores· 33. o 83 5.662 7. 516 46. 2 61 

População 165.415 26.310 37.600 231.325 

Investimento 

Cr$ l. 000 23.000 8.500 
! 

6.100 37.600 

FONTE: CESP - Boletim- Relatório de Atividades do Depart~ 
mento Comercial, São Paulo, março/1981 

3.3.2.s. Considerações do ponto de vista 

de ~larketing 

Partindo de um estudo de mercado, constatou-se 

que um segmento deste, a população .de baixa renda das áreas 

onde j ã havia rede elétrica instalada, esta inexplorado. 

I 

Para atingir este segmento, fez-se uma adapta -

çao no produto (serviços de energia elétrica), diminuindo o 

custo mínimo mensal e oferecendo instalação gratuita. da ene2: 

gia. Desta maneira, com algumas modificações no composto de 
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preço, foi possível atingir uma população que de outra ma -

neira rião teria acesso aos benefÍcios da energia elétrica. 

Assim, além de obter-se uma amplização do mercado consumi -

a sua dor, atendeu-se aos objetivos sociais, sendo esta 

principal característica, dentro do conceito que Herbet 

- - (0 ) Hol tje, Jose Guagliardi e Jose Mazzon - denominaram res -

ponsabilidade social de Harketing, onde as Companhias consi 

deram que precisam satisfazer as necessidades e desejos dos 

consumidores, cujas vidas sejam afetadas pelas atividades 

que elas e:xercem sem o Único motivo de lucro. Na prática, 

o programa tem-se mostrado rentável em decorrencia do consu 

mo médio mensal por residencia ser superior a 50 quilowatts 

h.ora mens·al. 

O composto de produto do programa se caracteri

za por uma simplificação do equipamento para transmissão de 

energia elétrica, mantendo todas as outras características 

dos produtos padrão da Empresa. 

Com relação à marca, inicialmente, o programa 

ch.amou-se Padrão Popular Hínimo - PPM - até o início de 1981, 

quando passou a ser denominado Luz para Consumidores de Bai 
11 ·11 

:xa Renda- LBR. Não houve, pois, uma preocupaçao em fixar 

a marca anterior. A mudança de marca pode dificultar a fi

:xaçao da imagem junto ao pÚblico consumidor, principalmente 

se no futuro for dada outra denominação ao programa. 
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O composto de comunicação é baseado principal -

mente na venda pessoal e promoção de vendas. Nos escritó -

rios da Companhia há pronto atendimento par a es clare cimento 

sobre· energia, inclusive com folhetos explicativos, e plan

tão permanente para eventual interrupção no fornecimento de 

energia. 

Na propaganda institucional da EJ11Presa, o pro -

grama e apresentado de forma discreta, pois, como se trata 

de cadastramento individual de beneficiados, o composto de 

comunicação deve ser cauteloso, em decorrência da impossib~ 

lidade de se atender a todos os interessados na eventualida 

de de uma divulgação acentuada do programa. 

Nesse caso, trata-se do que Philip Kdtle/10) COE!_ 

s·iderou como estado de demanda excessiva, obrigando em de -

corrência a uma tarefa de ~larketing para reduzir a demanda, 

ou seja, o denominado Marketing de redução. 

Alguns poderão indagar, mas havendo, atualmente, 

excesso de energia disponível, porque agir dessa forma. 

Ocorre que no caso do LBR hi hecessidade de in

vestimentos às e.xpensas da CESP para a ligação até. o ponto 

de consumo. 
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3.3.3. Programa PROLUZ 

3. 3. 3 .1. Objetivos 

Atender à população urbana localizada na perif~ 

ria através de e.xtensão de redes de distribuição. 

3.3.3.2. Hist6rico 

O PROLUZ, com a denominação anterior de LPP -

Luz Para a Periferia, foi implantado em 1978, facilitando a 

extensão das redes de distribuição das ireas periféricas em 

urbanização. 

Desta forma, passou do ponto de vista de marke_!. 

ing a atender os desejos e necessidades do mercado consumi~ 

dor em potencial situado nas áreas pr6ximas das redes de li 

nhas de distribuição nas zonas periféricas das cidades. 

3.3.3.3. Principais características 

E um programa que atende áreas dos arrabaldes 

das cidades, onde as populações, impossibilitadas pela sua 

bai.xa renda de pagar parte das extensões de rede, nao sao 

atendidas pelos· programas normas da Empresa. 
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O PROLUZ funciona através de obras de extensão 

de rede, executadas pela CESP, sob responsabilidade da Iln-

presa, sem a participação financeira do beneficiado. Para 

ser beneficiado do programa, o consumidor deve ser de baixa 

renda e residir em zonas periféricas desprovidas de rede de 

distribuição. 

3.3.3.4. Resultados 

QUADRO 13 

RESULTADOS DO PROGRfu~ PROLUZ - 1978/1980 

ITENS 1978 1979 SUB-TOTAL 1980 

Núrrero de ligações 7. 840 9.601 17.441 5.415 

População beneficiada 39.205 48.000 87.205 2 7.000 

Investimento 47:000.000 65.000.000 112.000.000 35.000.000 

FONTE: CESP - Boletim- Relatório de atividades do Departa 
• mento Comercial, São Paulo, março/1981 , pag 22 . -

3.3.3.5. Considerações do ponto de vista 

de ~nrketing 

No composto do produto, a marca "PROLUZ", subs

tituiu a marca tradicional desde o início do programa deno-



• 24 4 • 

minado "Luz Para a Periferia", o que dificulta a fixação da 

imagem do programa de Serviços junto ao público consumidor. 

"Proluz" 

Nos Serviços oferecidos no composto do programa 

destacam-se o atendimento das áreas do arrabal-

des das cidades, e~lícações sobre energia nos escritórios 

de atendimento e o plantão permanente da Empresa em qualquer 

eventualidade de interrupção de fornecimento de energia. 

O composto de comunicação baseia-se na promoçao, 

venda pessoal e publicidade, de forma cuidadosa, em de cor -

rência da demanda ser superior à oferta do programa, uma 

vez que os investimentos necessários são limitados. 

A CESP mantém o PROLUZ, como forma de auxiliar 

na solução dos proóle·mas sociais urbanos, contribuindo .de 

maneira efetiva a melh.orar as condições de vida da popula -

ção, bem dentro da conceituação de lodarketing soei al_ 

Este progra.::na auxilia as areas urbanas perifêrf 

.cas e suas populações no processo de integração ã cidade. 

3.3.4. Programa LER- LTgação de Escolas Rurais 

3.3.4.1. Objetivo 

B o programa de ligações de escolas rurais, rea 

lizado pela CESP, com o oójetivo de levar energia elétrica 
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' -as escolas rurais pró.ximas ' a linha de distribui 

çao. 

3.3.4.2. Histórico 

O programa LER iniciou-se no Governo itinerante 

de Santos·, do Ilmo. Sr. Governador Paulo Salim Maluf, atra

vés do protocolo de intenções de 14 de setembro de 1979. 

O programa inicialmente abrangeu um projeto pl-

loto na região do Vale do Ri hei r a, nos seguintes municípios: 

Peruibe, Itariri, Pedro de Toledo, Jacupiranga, Registro, l_ 

guape, Pariqueraçn, Miracatu, Cananéia, Juquiá, Sete Bar-

ras e Eldorado Paulista, beneficiando 100 escolas, com cer-

ca de 2.500 alunos e uma população estimada de 12.500 habi-

tantes da zona rural. 

Posteriormente, está sendo e.xtendido a todo o 

Estado de São Paulo, na área de concessão da CESP. 

3.3.4.3. Principais características 

As prefeituras beneficiadas deverão participar, 

promovendo a eletrificação das escolas a partir do medidor, 

dotando o prédio dos pontos de energia suficientes para a 

utilização adequada nas atividades educacionais, bem como 

promovendo a realização de cursos profissionalizantes e co

munitários·. 

. 
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3.3.4.4. Resultados 

QU.ApRO 14 

RESULTADOS DO PROGRAJ~ LER - 1979/1980 

ITENS PRCJJE10 PIWID REALIZADO PROJEW-ATIBAIA 
1979 1980 

NÚDEro de ligações 100 . 263 

População beneficiada 12.500 40.000 

Tnvestimen to Cr$ 4.300.000 30.000.000 

FONTE: CESP - Boletim - Relatório de atividades do Departa 
mento Comercial, São Paulo, março/1981 , pag 23 .-

3.3.4.5. Considerações do ponto de vista 

de r>Iarketing 

O programa LER é eminentemente social, bem den~ 

tro do conceito de 1-!.arketing social, por atender à comunida 

de rural de óabca renda. 

No composto de produto do programa destacam -se 

os serviços proporcionados à população rural de baixa ren

da, em idade escolar, e aos professores da escolas benefi -

ciadas pelo programa. 
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Entre os benefícios do programa citam-se: 

melhor condição educacional da população rural no perío

do da mannã e tarde, para as crianças do curso primário . ~ 

e no per1odo noturno, para os pais e adultos em geral, 

permitindo cursos como o MOBRAL e técnicas agrícolas. 

melh.ora das condições de trabalho do professor da escola 

pri~iria rural, permitindo todos os benefícios proporc1~ 

nados pela utilização da energia elétrica, como boa con

dição de leitura, conforto doméstico e na escola, prepa-

ro da merenda escolar etc .. 

oportunidade de fi.xação do homem ao campo pelos benfí 

cios da utilização da energia elétrica. 

O composto de comunicação inclui promoção de 

vendas e venda pessoal. 

As limitações de verba fazem com que a divulga-

çao seja restrita às ireas onde estão as escolas que fazem 

parte do programa. 
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3.3.5. Programa de Eletrificação de Favelas 

3.3.5.1. Objetivos 

O programa pretende levar energia. elétrica ao 

segmento urbano de óai.xíssima renda, em cidades .de sua area 

de.concessão, a partir de acordos com prefeituras munici

pais, até então a margem dos benefícios pfiblicos. 

O atendimento dessa parcela de mercado, signifi 

ca alcançar a totalidade dos consumidores residenciais do 

mercado urbano. 

3.3.5.2. Hist6rico do programa 

Com a descoberta que havia ainda uma fração do 

mercado urbano a ser eletrificado e tendo presente a preoc.t:!: 

pação com a problemática social vigente, em 1979 a CESP ini 

ciou questões visando a eletrificação de favelas. 

Para isso, inicialmente, foi f~ito um estudo no 

DCM - Divisão de Desenvolvimento de ~Iercado da Vice-presi -

déncia Divisional de Distribuição de Energia Elétrica, den~ 

minado "Eletrificação de Favelas", com a preocupação de es

tabelecer uma metodologia para a eletrificação de favelas. 
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A preocupaçao do trabalho foi sistematizar um 

método que permitisse construir um arcabouço teórico-práti

co que norteie a implantação de eletrificação de favelas. 

Os aspectos metodolÓgicos focalizados neste tr~ 

halho sao resultantes de estudos e experiências desenvolvi

das pela Empresa. 

Atualmente, iniciam-se gestões para implantação 

de um projeto piloto de eletrificaçã:o de favelas em local a 

s·er determinado. 

3.3.5.3. Principais características 

O programa de eletrificação de favelas pretende 

estabelecer critérios metodológicos para o planejamento de 

energização de moradias· situàdas nas periferias urbanas, cu 

ja população é tipicamente de baixa renda. 

Deve, no entanto, observar a Empresa, a situa-

çao geográfica onde se encontra a favela e a estrutura de 

posse e propriedade da terra. 

A definição de favela é: 

Conglomerado urbano caracterizado pela justapo-

sição assimétrica de barracos em geral de madeira, nao se 
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configurando espaço entre eles e se tipificando pela nao 

e~stência de zoneamento e iluminação. 

O que difere a favela de outro tipo de aglomer~ 

dos é 4 estrutura da propriedade da terra. Isto é, os ter-

renos nos quais as favelas se localizam sao municipais, es

taduais da Uniã~ ou de particulares. 

O poder público pode solucionar o problema fave 

la óasicamen te de duas formas: 

des·favelando 

urbanizando 

O fracasso das tentativas de relocação dos fav~ 

lados·, levam alguns- técnicos· a optarem pela urbanização das 

favelas. 

Deve-se salientar que esse tipo de solução con

ta com o apoio dos próprios favelados, conforme pesquisa rea 

lizada pela Empresa. 

A urbanização das favelas oferecem aos morado -

res, segurança contra a remoção compulsória, incentivando a 

busca da legalidade referente a posse do terreno, geralmen

te municipal. 
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O programa funciona através de suas Regionais, 

que detectam a e~stência e dimensionam o número e o tama -

nho das favelas e~stentes na área de Concessão. 

Para ser beneficiário do programa, o favelado 

deve ser morador de um-aglomerado conceituado como favela 

localizado na área de concessão da CESP, sendo que as pre -

feituras das cidades, onde se localizam tais conglomerados U_!: 

lianos, devem estar de acordo com a eletrificação, e não ter 

planos de desativação das favelas a curto prazo. 

3.3.5.4. Resultados 

A Empresa está em fase de implantaçao do progr~ 

ma e está 'ativando um projeto-piloto de eletrificação de 

uma favela em Campos do Jordão, no Estado de São Paulo. 

3.3.5.5. Considerações do ponto de vista 

de Marketing 

Este programa de serviços de energia elétrica 

ainda está em fase de desenvolvimento através de um estude 

de rrercado piloto. 

O segmento de mercado focalizado é a população 

de óai:xa renda que vive. em favelas-. 
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Pelo programa, a CESP contribui para a integra

çao sócio-econômica da população marginalizada urbana, ca -

racterizando, desta forma, o desempenho do papel social da 

Empresa, bem dentro do conceito de Marketing social. 

.. 3.3.6. Programa de substituição de energ1.a 

3.3.6.1. Oii.jetivos 

O programa é constituído de açoes quese propoem 

a remodelar a estrutura de consumo energético, fazendo a 

adequação tecnológica dos processos produti·vos à utilização 

de eletricidade sempre que esta se mostrar mais eficiente. 

3.3.6.2. Histórico do programa 

O programa iniciou-se em 1980, ao mesmo 

que o programa de conservação de energia. 

3.3.6.3. Principais características 

tempo 

O programa administra a demanda da energia elé

trica decorrente do processo paulatino de substituição de 

derivados de petróleo a partir do gerenciamento das solici

tações· adicionais efetuadas com este objetivo. 
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A CESP está desenvolvendo este programa devido 

à necessidade de dimensionar a demanda adicional representa 

da pelos processos de substituição, de maneira a evitar que 

os mesmo se processem desordenadamente, surpreendendo o se-

tor elétrico nos seus programas de atendimento . • 

3.3.6.4. Resultados 

Foi montado um sistema de informações que tem 

dado à Empresa condições de dimensionar o aumento da solici 

tação energética devido a substituição e permite intervir no 

process·o no momento que isto se fizer necessário. 

3.3.6.5. Considerações do ponto de vista 

de l\'1 arketing 

Basicamente, o esforço de )'arketing do programa 

segue a mesma diretriz desenvolvida para o programa de Con-

servação de Energia. 

Do ponto de vista estratégico de Harketing, de~ 

taca-se o esforço da Empresa, para que as entidades oficiais 

como o BNDE - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico , 

incentivem a substituição de equipamentos que utilizam Óleo 

combustível por artefatos que consomem energia elétrica. 
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A Empresa tamhém está fazendo gestões para pro

mover a maior divulgação dos equipamentos industriais (art~ 

fatos} que cons·omem energia elétrica junto aos empresários 

industriais. 

3.3.7. Eletrotermianosprogramas de substitui

ção de derivados de petróleo 

3.3.7.1. Objetivos 

Trata-se do uso da produção de calor a partir 

da eletricidade, com o objetivo de substituir os derivados 

de petróleo e outros combustíveis por energia elétrica na 

produção de calor na atividade industrial. 

3.3.7.2. Histórico do programa 

Por falta de mercado, em 1980, a CESP deixou 

de produzir cerca de 7 bilhões de kWh adicionais, o equiva

lente a 18% do total de energia elétrica gerada pela Cia. (ll) 

Este acontecimento esti fazendo com que seja ca 

da vez mais incentivado a utilização da energia elétrica pa 

ra os principais.segmentos do mercado, com destaque ao mer-
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cado industrial responsável por mais de 50% do consumo 

de energia elétrica da Empresa. 

A Eletrotermia, em decorrência de suas caracte

rfsticas favoráveis na produçio de calor utilizando a ener

gia el;trica ; uma forma de utilizaçio de energia que deve 

ser incentivada. 

3.3.7.3. Principais características 

Sobre a Eletrotermia, Eduardo Celestino Rodri -

gues 0 2 ) comenta: 

"0 avanço da Eletrotermia tem sido maior devido 

as· vantagens da eletricidade que é uma energia 

perfeitamente controlada e organizada. !O divi

sível ao infinito e pode ser usada quando se 

quer e na quantidade que se quer. Aquece exata 

mente a massa que se quer, sem necessidade de 

aquecer o ambiente. Tem controle absoluto e 

preciso no tempo e no espaço. Fácil de progra

mar, de ligar e desligar, fácil de chegar ao 1~ 

gar de uso. Produz materiais de melhor qualida 

de e sem poluiçio". 
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Em decorr~ncia das principais qualidades da 

energia elétrica e do desenvolvimento tecnológico atual, em 

inúmeros casos há óoas possibilidades de ganhos de efici~n

ci.a quando se usa a Eletrotermia substituindo derivados de 

petróleo. 

A ~letricidade e o calor sao formas de energia 

com a seguinte equival~ncia: um kWh (quilowatt-hora) (1 3 ) , 

equivale a 860 kcal (quilo calorias). Quando substituínnsum 

processo de aquecimento usando derivados de petróleo por o~ 

tro usando a Eletrotermia, a equival~ncia real, em decorrê!!_ 

cia da efici~ncia maior do processo elétrico pode ser bem 

maior. 

O quadro a segm.r mostra com maiores detalhes no 

setor da siderurgia, as possibilidades da Eletrotermia qua~ 

do comparada ao processo térmico proveniente do petróleo. 
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QUADRO 15 

CO!'-IPARAÇÃO DA EFICHNCIA DE DESEMPENHO 

DO PROCESSO EL:f:TRICO x PROCESSO TE'RNICO- 1981 

I 
PROCESSO ELE'TR.Im EFICitNCIA DE! 

C"Xl'lSUi'D X SUBSTITUIÇÃO I SETOR ELf.TRim PROCESSO T:f:R\II m DO PROCESSO I 

kWh/t (Produção de kcal TE'RMim 
kll'h consumido) 

SIDERURGIA 

Aquednento delin~ 
tes 

por indução 400 3.300 3,8 

por condução· 300 4.300 5, o 

Fundição de Aço 

fomo de indução 650 2.500 2,9 

fomo de arco 550 3.000 3,5 

Fundição de Alumínio 

fomo elétrico 600 3.900 4,5 

Vidro 

fomo elétrico 1. 000 2.650 3,0 

!>ladeira kWh/m 3 

secagem por 
desunificador 

secador elétrico 100 4.900 5,7 

secador por resis 
tênda elétrica- 240 2.100 2,4 

•• 
FONTE: Eduardo Celestino Rodrigues - Livreto "Eletrotermia, 

Comissão Nacional de Energia, Distrito Federal, 1981 
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Na indústria, em geral, a equivalência do kWh' 

apresenta a variação de 2. 000 kcal e 10.000 kcal, 

chegar a 30.000 kcal(l 4!. 

podendo 

No início.da crise do.petróleo, a maioria nao 

acre.ditava no uso da Eletrotermia, considerando-a uma ener-

gia noo.re e como tal não deveria ser usada para produzir ca 

lor, imaginada, inicialmente, como uma forma _degradante de 

energia. 

tra que: 

A respeito Eduardo Celestino Rodrigues(lsl mós-

"Pode parecer ilÓgico usar eletricidade para pr~ 

duzir calor em lugar de usar calor diretamente. 

Mas o raciocínio não é válido e Países como a 

França, com eletricidade de origem térmica, vem 

usando largamente Eletrotermia, apenas estudan

do antes sua economicidade em face da eficiên -

cia do processo de substituição ... 

Não interessa ser nobre ou nao nobre, interessa 

· ~- · s.im os investi:nentos necessários e os cus tos f in ais. 

Não usar porque e nobre é como o caso de um no

bre sem dinheiro que nao trabalha por se nobre 

e arrisca-se a morrer de fome". 
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Na verdade, atualmente há sobra de energia elé

trica na régiio sudeste e sul. A CESP estima, hoje, naqueJa 

are a a existência de superavit de geraçio média com ·va-

riação de 2,8 milhÕes de kW em 1982 a 8,2 milhÕes de kll' em 

1986 (
16! Na realidade, nio podemos utilizar toda sobra de 

energia por falta de linhas de transmissão e distribuição bem 

como em decorrência da necessidade de incentivo maiorã subs 

tituição de Óleo combustível para gerar calor por Eletroter 

mia. 

Este superavit existente pode e deve ser usado 

nos usos recomendáveis da Eletrotermia, o que representaria, 

em termos estimativos, para 1982, um total de 100.000 bar-

ris equivalentes 
(17) 

1985 , o que 

de petróleo e quase 300.000 barris em 

seria superior a nossa atual produção de 

petróleo no total de 234.000 barris/dia em setembro de 1981. 

Todas estas substituições sao compatíveis e ade 

quadas em termos de investimentos, tendo em vista o quadro 

atual do país e nossas possibilidades de geração de energia 

elétrica. 

A Eletrotermia enriquece as possibilidades de 

utilização dos programas de conservação e substituição de 

energia. 



260 . 

3.3.7.4. Resultados 

O programa de conservaçao e substituição de ene~ 

gia utilizando a E let rote rmi a depende da análise in di vi dual 

das caFacterísticas em cada indústria. 

Atualmente, Engenheiros e técnicos. especializa-

dos· da Divisão de Desenvolvimento de :Hercado do Departamen

to Comercial da Vice· presidência Divisional de Distribuição 

de Energia Elétrica, quando solicitados elaboram estudos 1n 

di.viduais para as indús·trias. 

Pos-teriormente, através de uma ampliação de pr!:!_ 

fissionais especializados em Eletrotermia, será possível a-

tender um número bem grande de Empresas, bem como através da 

realização de cursos, se.minários e treinamento especializa-

do. 

Como e.xemplo, pode-se citar o seguinte resulta 

(18' do · -': 

"A indústria de Vidros Nadir. Figueiredo, de São 

Paulo, tinha um forno de vidro com as seguintes caracterís-

ticas: 

Produção de 60 toneladas por dia de vidro, consumi.ndo 15 

toneladas de Óleo (cada quilo de Óleo combustível forne-

ce 10.500 kcall por dia ou 15.000 kg .x 10.500 kcal/kg = 

= 157.500.000 kcal/dia. 
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Foi substituído esse forno por outro elétrico 

da mesma produção, consumindo 60.000 kWh/dia de eletricida-

de. 

Desta forma, o processo usando eletrotermia com 

o consumo de 60.000 kWh/dia produziu o mesmo que o processo 

usando Óleo com5ustível que usava 157.500.000 kcal/dia". 

A Eletrotermia poderá ser a grande alternativa 

a s·er usada na indústria. Já com o apoio elétrico consegu~:_ 

s·e na indústria de vidro economia de 20% de Óleo combustí -
I 19) 

vel" 

Poderá tamó.é:m ser alternativa na siderurgia, Fun 

dição de Aço e Alumínio, secagem de madeira, indústria de 

vidro e tantas outras formas de atividades industriais. 

3.3.7.5. Considerações do ponto de vista 

de ~1arketing 

Este programa parte de duas condições básicas, 

uma no mercado produtor, que é o superavit de ene-rgia elé-
~ 

·trica, e outra no mercado consumidor, que e a permanente as 

censao dos preços do Óleo aombustível e outros derivados do 

petróleo. 
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Em vista destas duas· condições básicas, buscam

s·e condições tecnológicas e incentivos financeiros para que 

os empresários possam substituir as fontes de calor utiliza 

das em suas indfistrias. 

Desta maneira, a CESP oferece a assessoria de 

seus técnicos, visando facilitar o processo de substituição 

e orientar o dirigente industrial. Busca-se, também, atra

vés de outros Órgãos pfiblicos (BNDE etc .. ) obter o incenti

vo financeiro, através de financiamentos, para a tranforma

ção dos equipamentos. 

No composto de comunicação, esta se desenvolve 

basicamente através do contato direto, confecção de folhe -

tos técnicos explicativos, palestras e conferências além de 

notícias de imprensa. 

3.3.8. Programa Eletroposto 

3.3.8.1. Objetivos 

Consiste na participação da CESP, em conjunto 

com outras Empresas, tendo como objetivo comum a viabiliza

çao comercial do carro elétrico. Nesta programação, está 

prevista a aquisição pela CESP de alguns veículos elétricos, 

o que possibilitaria testá-lo, o mesmo ocorrendo com o pos-
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to de serviço de alimentação de energia elétrica para as ba 

terias, denominado Eletroposto. 

3.3.8.2. Histórico do programa 

O advento do veículo elétrico necessita basica

mente de uma infrà-estrutura de alimentação. Anteriormen -

te, no início do processo de estudos e pesquisas desenvolvi 

dos na CESP, em 1974, já a Eletrobrás pensava em importar 

um lote de veículos elétricos, a partir de solicitaç6es das 

Cõlcessionárias. Esta primeira tentativa de introdução do 

assunto a nível de Setor Elétrico não produziu nenhum resul 

tado prático. 

A CESP iniciou o e~ame do assunto em 1978. O 

teor da primeira tentativa foi no âmbito de participação em 

projeto de desenvolvimento do veículo elétrico, conjuntame!!_ 

te com outra Empres-a, a Engesa, através de um convênio com 

a EBTU - Empresa Brasileira de Transportes Urbano!;. 

Esta tentativa também nao gerou resultados pra

ticas, mas o in.teresse pelo assunto sobreviveu e aumentou. 

Em fins de 1979, foi elaborado um relatório so

bre o tema, sob· a coordenação da CESP, com a participação da 

Eletrobrás, Light e CPFL, onde foram apresentadas questões 

referentes ao estágio tecnológico do veículo elétrico e uma 

análise do mercado de energia elétrica. 
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No início de 19 80, a parti r de conta tos com tê c

nicos de diferentes Empresas e Universidades, através do 

I Seminário Nacional sobre Sistemas Eletroquímicos, em For

taleza, houve uma apresentação na CESP, dos veículos desen-
• 

volvidos pela Lucas/Vulcânia na Europa, trazendo novos pa-

râmetros para reflexão • 

Hoje percebe-se que o pape 1 a ser desempenhado 

pela Empresa seria desenvolver formas de abastecimentos pa

ra o veículo, de maneira a assegurar um sistema de distri -

buição de eletricidade, numa atuação equivalente a das in -

dús·trias de petróleo, poss·uidoras de um excelente e eficien 

te sistema de vendas e pontos de distribuição. 

A CESP, atualmente, já está e:xpe rimentando veí-

culos elétricos da empresa Gurgel e já vem utilizando um 

Eletroposto de teste na cidade de Rio Claro. 

3.3.8.3. Principais características 

Consiste na implantação de infra-·estrutura de 

alimentação para veículos· elétricos, propondo mecanismo es

pecífico para tomada de decisões sobre os parâmetros que 

guiarão sua implementação a curto e médio prazo. 

O fabricante de baterias é o agente encarregado 

de colocar no mercado as baterias que armazenam temperaria-

mente a energia requerida pelos veículos elétricos. São res 
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ponsáveis também pela renovação das b.aterias que ul trapas -

s·am o seu ciclo Útil de vida e pela manutenção ou prolonga

mento do tempo de uso do seu produto (um conjunto de bate -

rias tem carga para 120 km de autonomia, atualmente). 

São responsáveis também pelo permanente proces

so de aperfeiçoamento daqueles bens. 

O usuário é o objetivo final desse si.stema e 

apresenta-se soli as mais diferentes formas: público ou pri_ 

v a do, assoei a do ou agrupado em frotas, podendo consumi r re

gularmente ou demandar energia em forma aleatória. 

Entre o produtor e o consumidor se encontram so 

Eletropostos- que na função de distribuidores de energia el~ 

trica, completam o sistema, para tornar viável o carro elé

trico. Estes agentes se vinculam através de um objetivo co 

mum que é a bateria adequada para aqueles veículos. 

Como alternativas tecnolÓgicas para o sistema de 

alimentação do veículo elétrico, a CESP atualmente estuda: 

recargas em postos de serviços; recargas domiciliares; re

cargas coletivas e o processo de trocas de baterias.Czól 

3.3.8.4. Resultados 

Divers-os contatos e estudos estão sendo realiza 

dos, envolvendo frotistas interessados, indústrias de bate-
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rias, e empresários. de Engenh.aria. Quanto à infra-estrutu

ra de alimentação, a CESP já começou um projeto visando es

tudar e estruturar o Eletroposto, além de testar veículos 

elétricos da marca Gurgel para utilização em projeto piloto 

em sua .área de Concessão. 

3;3.8.5. Consideraç5es do ponto de vista 

de Mlrketing 

O programa ainda está em fase de planejamento e 

teste piloto na cidade de Rio Claro. A partir dos resulta

dos do projeto piloto, deverá ser traçada a adequada estra

tégia de ~{arketing para o Eletroposto. De início, o segme!::_ 

to de mercado que provavelmente irá utilizar o veículo elé

trico e a rede de eletropostos seria os frotistas de servi

ços no meio urbano, tais como empresas entregadoras de pao 

e leite, jornais·, correios, lavanderias etc .. 

3.3.9. Programa de eletrificação de transportes 

3.3.9.~. Objetivos 

E um programa que se propoe a viabilizar e sis:

tematizar a participação da Empresa na eletrificaçio de trans 

portes coletivos (trôleibus} através do projeto, construção, 



• 267 • 

operaçao e manutenção da infra-estrutura elétrica necessâ -

.. ria à implantação do sistema. 

3.3.9.2. Histórico ·do programa 

O programa está, atualmente, em fase de planej.!!: 

me.nto. A priori poderá funcionar a partir da s·olicitação das 

empresas de transportes ou prefeituras, com implantação pe

la CESP da rede elétrica necessária ao funcionamento do s1s 

tema e a respons·aúilidade pelo seu desempenh.o. 

A tarifa da energia poderá ser cobrada a partir 

da medição localizada nos Ônibus. Esta idéia, no entanto , 

ainda é suposição. 

3. 3. 9. 3. l_'rincipais características 

A CESP está elaborando este programa dentro de 

sua política de desenvolvimento de mercado e também objeti

" vando um resultado maior que é a diminuição do consumo de 

derivados de petróleo. 

A Empresa está prevendo a implantação de um pr9_ 

jeto piloto da rede de tróleibus na cidade de Rio Claro, des 

de que o Governo Federal conce·da um financiamento de 

Cr$ 150 milhÕes (preços de outubro/1981) através da Empresa 
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Brasileira de Transportes Urbanos - "EBTU"(zr). Poderá tam 

hém ser utilizada outra fonte de obtenção de recursos a ser 

determinada. 

Há, inda, o obstáculo do elevado preço do tró

leibus estimado em Cr$ 18 milhões a unidade, de acordo com 

as e-Xigências técnicas da EBTU - Empresa Brasileira de Trans 

portes Urbanos' embora há 18 meses, a prefeitura de Ara-

raquara tenh.a comprado 10 tróleibus por Cr$ 4 milhÕes a uni 

dade e mais recentemente tenha comprado outro veículo ·para 

teste por Cr$ 8 milhões , portanto com preço menor ao es 

tipulado pela EBTU. 

Em outuúro de 1981, o preço do trôleibus estim~ 
r 

do pela prefeitura de Araraquara seria de Cr$ 16 milhÕes. 

A CESP procura, atualmente, analis·ar o preço mais 

viável do trôleibus, que no projeto de Rio Claro elevaria o 

investimento para Cr$ 258 milhões. O retorno do custo do 

investimento, ao preço de outubro de 1981 custaria Cr$ 4,28 

por passageiro durante 20 anos(2 Z). 

Para o especialista em transporte Adriano Mun -

gel Branco (23) o tróleibus é uma solução viável: 

"I! necessário e.xplicar que os tróleibus são mais 

econômicos e~atamente nos corredores e não em 

linhas pouco densas onde eles não podem absorver 

os custos de redes e suóestações'.'. 
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Adriano Nungel Branco também salienta rz 4 ) 

"A idéia de se eletrificar o_transporte público 

é antiga e começou em 1913 ... 

De qualquer forma, a indústria automobilística 

teve muito a ver com a distorção dessa preocup~ 

ção devido ã produção de Ônibus e ainda ao ime 

diatismo dos administradores para quem foi e 

continua sendo mais fácil comprar um desses veí 

culos a montar urn comple.xo sistema de transpor-

te eletrificado". 

O projeto piloto de Rio Claro tem a previsão de 

17 quilômetros de e.xtensão, e.xigindo apenas uma subestação 

de energia elétrica de 1. 000 KwA, 35 quilômetros de fios de 

cobre e um número reduzido de postes de concreto( 2 S). 

O projeto permitiria a substituição da queima do 

diesel importado pela energia elétrica nacional e mais do 

que isso inauguraria uma nova era no sistema de transporte 

urbano de São Paulo. A CESP ficaria responsável pela insta 

lação, conservação da infra-estrutura, os alimentadores de 

energia e a· rede aérea, na qual as empresas de transporte 

privadas e estatais, engatariam seus Ônibus elétricos. 

Salientamos, ainda, o f a to do tróleibus aprese!!_ 

tar a vantagem de durar 20 anos, enquanto o ônibus diesel du 
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ra no máximo 5 anos. O veículo apresenta também grande fa-

cilidade de acesso · f , ma1or con orto interno e capacidade pa-

ra 108 passageiros. 

A entrada da Concessionária na eletrificação dos 

transportes coletivos urb ari9s significa um 

barateamento das instalações elétricas já que a CESP compra 

material de redes e linhas em grande escala, coisa que nao 

acontece com Enpresas de transporte. Além disso, a mão-de

obra de operação e manutenção da CESP poderia ser aprovei t~ 

da, adicionando grande e.xperiência nestes aspectos. 

O projeto piloto se propoe a testar a idéia e, 

inclusive, pretende-se demonstrar que os ganhos são até maio 

res que aqueles calculados téoricamente. 

A entrada da Concessionária poderia viabilizar 

inúmeros projetos de eletrificação, com a absorção de uma 

considerável parcela dos custos de implantação barateando 

inclusive o material rodante em função da economia de esca-

la proporcionada pela multiplicação de pedidos. 
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3.3.9.4. Principais resultados 

Está em fase final de elaboração um estudo se

ore o mercado potencial de Ônibus elétrico nas cidades me-

• 
dias do Estado, bem como em estágio final de planejamento o 

caso piloto de Rio Claro. 

3.3.9.5. Considerações do ponto de vista 

de Marke tin g 

Trata-se de programa de serviços ainda em fase 

de desenvolviTiento com ênfase no planejamento do produto , 

pesquisa mercadolÓgica e na venda das possibilidades do prE_ 

jeto junto aos Órgãos públicos interessados. O segmento de 

mercado básico para os tróleibus são as médias cidades urba 

nas do interior na área de concessao da CESP. 

Nas estratégias de tarifas há, inclusive, a po~ 

sibilidade de haver uma reformulação no repasse do emprést~ 

mo compulsÓrio, aplicando uma parcela maior do mesmo no Es-

tado de São Paulo. 
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3.3.10. Programa de conservaçao de energia elé 

trica na iluminação pÚblica 

3.3.10.1. Objetivos 

Il um programa que visa colocar à disposição das 

prefeituras municipais inovações tecnológicas sobre ilumina 

ção, que poderão conduzir a uma utilização racional da ener 

gia elétrica em iluminação pública 

Em síntese o programa pretende: 

reduzir as despesas de energia elétrica das prefeituras 

municipais; 

adequar o nível de iluminação dos logradouros públicos; 

dotar de iluminação adequada pontos ainda não ilulninados; 

reduzir as despesas com manutenção de iluminação pública. 

3.3.10.2. Historico do programa 

Este programa teve inÍcio, com a ampliação da 

preocupaçao da Empresa em efetuar o programa de conservação 

e substituição de energia, a partir de 1979. 
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3.3.10.3. Principais características 

O programa consiste, basicamente, na subs·titui-

çao e instalação de lâmpadas com potências inferiores as 

atual:me.nte utilizadas, porém com maior nível de iluminação. 

A vantagem deste programa reside na possibilida 

de de se conseguir a iluminação de um numero muito maior de 

logradouros pÚblicos com menor potência do que a atualmente 

utilizada. 

3.3.10.4. Resultados 

QUADRO 16 

RESULTADOS DO PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA 

NA ILUMINAÇÃO PlJBLICA 

ELbTRICA 

Substituição até 1981 E:xpansão 
(1982/1983) 

I TE N S l~adas lânpadas lânpadas 
incan scentes mistas incandescentes 

mais mistos 

Lâmpadas 65.914 24.759 43.665 

investimento 

Oãmpadas 125 W) p9.131.484,00) 82.778.840,00 

investimento 

(.lâmpadas 80 W) (73. 009. 759 ,00) 79.688.625,00 

FONTE: CESP - Boletim- Relatório de atividades do Departa 
mento Comercial, São Paulo, março/1981 



~··"· --·~ 
I ' t 
t .... 

' 
' •. 

• 274 • 

3.3.10.5. Considerações do ponto de vis

ta de Muke ting 

No composto do produto salientam-se os Serviços 

ofereci'dos ao segmento de mercado "Prefeituras dos Minicí -

pios da área de Concessão CESP", sobre a Conservação de Ene~ 

gia Elétrica na Iluminação Pública, através de assessoria 

técnica, pronto atendimento e literatura sobre o assunto. 

O composto de comunicação é feito baseado pnn

cipalmente na venda pessoal, promoção de vendas e publicida 

de. 

3. 3.11. Programa de conserva çao de energia 

3.3.11.1. Objetivos 

O programa e um conjunto de açoes que objetivam 

mudanças comportamentais dos usuários de energia, vis·ando a 

sua utilização adequada e racional. 

Em síntese, a CESP desenvolve este programa com 

três objetivos básicos: 

O primeiro, num sentido amplo, de auxiliaroPaís a en

frentar a crescente crise dos comóustíveis lÍquidos. 
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Em segundo lugar, buscando criar nos usuários uma cons

ciência de utilização adequada de energia. 

Em terceiro lugar, visando um acréscimo na disponibilid~ 

de energética e conseqUênte garantia de fornecimento( 26 ~ 

3.3.11.2. Histórico do programa 

o programa iniciou-se em 1980, com a publicação 

dos estudos "Ampliação do uso da Energia Elétrica na Meta -

lurgia", substituição de Óleo combustível por eletricidade na 

geração de vapor e o "Manual Conservação de Energia", prov~ 

cando imediato é positivo retorno dos setores para os quais 

foram distribuídos. 

3.3.11.3. Principais características 

Consiste:em orientar os diferentes setores con-

sumidores para adequar suas formas de consumo de tal manei

ra a usar melhor a energia, incentivando inclusive um desen 

volvimento tecnolÓgico voltado à utilização racional dos di 

versos insumos energéticos. 
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3.3.11.4. Resultados 

Os resultados mostram diversas Empresas utili -

zando sua energia de acordo com as indicações do programa . 

• 

3.3.11.5. Considerações do ponto de vis

ta de Marlí.eting 

No conposto do programa de Serviços destaca-se 

o s·erviço de as·sessoria técnica às empresas interessadas no 

programa. 

No composto de comunicação a atividade no pro -

grama tem sido feita da seguinte forma: 

Na atividade de promoçao de vendas, a ânfase tem 

sido dada a uma política de mala-direta que envia aos· empr~ 

s·ãrios e técnicos interessados no livreto "Conservação de 

Energia", bem como outras public·ações e estudos feitos pela 

CESP ou patrocinados pela Empresa sobre o assunto. 

Um programa de palestras e reunições com entida 

des, técnicos e empresários tem sido realizada para apresen 

tar as vantagens do programa na indústria. 

Na atiYidade de venda pessoal, elementos técni

cos da CESP do nepartamento Comercial da Vice·P<esidência de 
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Distrib.uição de Energia Elétrica têm visitado cada unidade 

industrial, dando assess·oria técnica em cada caso. 

Em decorrência das particularidades em cáda in

dústrià, o trabalho de conservação tem que considerar cada 

situação, como um caso diferente que requer uma solução sob 

medida, o que torna o trabalho meticuloso. Na área da pu -

blicidade, a divulgação tem sido realizada através de notí

cias de imprensa, destacando-se ainda as opiniões emitidas 

por técnicos sobre o assunto nos jornais, o que contribui p~ 

ra a divulgação do programa. 

A· recente criação sob coordenação da CESP da 

Agência para aplicação da Eletricidade (AAE), nascida em 11 

de novembro de 1981, constituída pela CESP, CPFL e Eletro -

paulo Eletricidade de São Paulo S.A., permite a uniformiza

ção da linguagem destas Empresas sobre os programas de ser

viços de energia elétrica oferecidos e também presta valio

s·o aUXÍlio aos industriais no programa de conservação de 

energia ao orientá-los em qualquer ponto do território pau

lista. 
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3.3.12. Programas PER e PERI 

3. 3. 12 .1. Oój e ti vos 

O programa PER - "Programa de eletrificação Ru

ral", é o programa com a finalidade de levar energia elétri 

ca as propriedades rurais situadas em regiões não eletrifi

cadas através das redes ·de distribuição rural construídas , 

operadas e mantidas pela Companhia, desde a origem até o pon 

to de medição de energia de cada proprietário rural. 

· O programa PERI - "P:rograma de Eletrificação R~ 

ral de Inativos", é o programa que tem por finalidade levar 

energia elétrica ãs propriedades rurais situadas em regiões 

que já contam a existência de redes de distribuição, de pr9. 

priedade da CESP ou de particulares, atravês de ramais ru

rais construídos, operados e mantidos pela Companhia até o 

ponto de medição de energia de cada proprietário rural. 

3. 3.12. 2. Histórico 

Estes programas foram implantados em 1976, per

mitindo alcançar o número de 22.472 propriedades rurais, b~ 

neficiando uma população estimada em 199.S00 pessoas, até 

198&27 ) • 

,. 



279 . 

Com a chegada da energia elétrica, essas pro -

priedades dei.xaram de consumir anualmente cerca de 20,9 mi

lhões de litros de Óleo diesel empregados nos motores esta

cionirios e na irrigação, o que representou uma redução na 

importação de petróleo de 411.000 barris por ano(ZI'l'). 

3.3.12.3. Principais caracterfsticas 

O PER e o PERI obedecem a um planejamento teéni 

co-econômico elaborado a partir do levantamento das necessi 

dades de eletrificação realizado pelas Regionais de Distri

buição da Cia. A realização desses programas é anual e a 

CESP participa financeiramente com cerca de 30% dos investi 

mentos necessários, caliendo aos produtores rurais integra -

rem os restantes 70% no perfodo de i o anos (29 ). 
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3.3.12.4 - Resultados 

QUADRO 17 · 

RESULTADOS DOS PROGRAMAS PER E PERI 

ITENS até 1978 1979 ~UB- TOTAL 1980 
. 

Km rede de linhas 6. 711 3.072 9.783 1.105 

Núrrero de ligações 11.6 4'7 5.968 17.61:s 4.857 

Pópulação beneficiada 102.494 52.518 155.012 H.800 

Investilrentos Cr.$ 635.000.000 Oó. 000.000 ~241000. 000 274.000.00 

FONTE: CESP- Boletim- Relatório de atividades do Departa 
mento Comercial, São Paulo, março/1981, pag 23 . -

3.3.12.5. Consideraç6es do ponto de vis

ta de narke ting 

No PER e PER!, seus compostos apresentam as mar 

cas óastante conhecidas do público consumidor· "Programa de 

Eletrificação Rural" e "Programa de Eletrificação de In a ti

vos", além de serviços oferecidos aos clientes da area ru

ral, que incluem: pronto atendimento no escritório a consu 

midores na área de Concessão, nas Regionais, Distritos e E~ 

critérios Locais, assistência-téênica permanente inclusive 

na falta de energia e assessoria sobre a correta utilização 

de eletro-domésticos e eletro-mecânicos. 
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Na tarefa de divulgação, a utilização da ener -

gia elétrica e outras formas de energia como a solar e bio

digestores, o programa conta com o auxílio de outro progra

ma de serviços da Empresa denominada "Eletrocampo" a ser co 

men tado a segui r. 

No composto de comunicação sao utilizados todos 

os seus componentes, ou seja, a propaganda, promoção de ven 

das, venda pessoal e publicidade. 

Na ocasião dos contratos de adesão para novas 

redes de linfias, ou obtenção de· doação de redes partícula -

res· já existentes, apresentam destaque a atividade de promo 

çao de vendas e venda pessoal. 

A divulgação do programa somente nao e mais J.n

tensa em decorrência de limitações de verbas para extensão 

de novas redes, o que obriga a Empresa a fazer programações 

de acordo com as disponibilidades financeiras de atendimen

to. 
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3.3.13. Programa Eletrocampo 

3.3.13.1. Objetivos 

~ o programa de utilização da eletricidade para 

o desenvolvimento rural, que visa orientar o produtor sobre 

a melhor utilização da energia nas atividades agropecuárias. 

Em síntese s.ao objetivos do Eletrocampo 

a. Racionalizar o uso da energia elEtrica, nas proprieda -

des rurais; 

b. Melhorar as condições de vi da, buscando a fixação do h o 

mem ao campo; 

c. Proporcionar maior produção e melhorar a produtividade 

do se to r rural. 

3.3.13.2. Histórico 

O Eletrocampo E um programa extenso e por isso 

foi planejado em tris fases. 
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la. FASE - Lançamento do programa 

A primeira fase do programa compreendeu sua di

vulgação a partir de 1978, a todos os elementos de interes

se da Secretaria da Agricultura, das C .mcessionárias de ener 

gia elétrica, das entidades representativas dos produtores 

rurais e das indústrias e ainda a prefeitos municipais e de 

mais entidades ligadas ao produtor rural. 

Za. FASE - Implantação do programa 

Correspondeu ao engajamento no programa de 'to-

das· as unidades representativas de produtores rurais, esta-

belecendo as atividades específicas de cada unidade para a 

consecução dos objetivos do Eletrocampo. 

3a. FASE - Operacionalização e consolidação do 

programa 

Atualmente em execução, corresponde a análise da 

solução dos problemas de cada segmento na área do produtor 

rural, entendendo-se que, desta forma, a somatória das solu 

ções dos projetos específicos de cada proprietário rural co 

laborará para o desenvolvimento das atividades agropecuá 

rias. 

Com este objetivo atualmente estão sendo cadas-

tradas 33. 000 propriedades rurais eletrifica das, para que 



• 283 . 

se tenha uma visão ampla das respectivas atividades produt2:_ 

vas e a possibilidade de utilização de artefatos que 

energia elétrica · 

usam 

3.3.13.3. Principais características 

O programa Eletrocampo é coordenado pela Secre

taria de Obras e Meio Ambiente, sob orientação da Secreta -

ria da Agricultura e Abastecimento e executado pela CESP. 

O programa em referência complementa o programa 

de Eletrificação Rural. 

Es·tudos realizados revelaram que nao bastava le 

var energia elétrica à zona rural. Era preciso tanfi.ém crlar 

estímulos e ao mes-mo tempo fornecer instruções quanto à ra-

ci_onalização e à forma mais eficiente de uso da luz e da 

força, para aumentar a.produção, substituir a energia do p~ 

tróleo e melh.orar as condições de vida da população rural. 

A energia elétrica para o produtor do campo Sl_g 

nifica um fator de mudanças substanciais, desde que troca o 

lampeão pela lâmpada, até que chegue a visualizar os limi -

tes e possibilidades de que dispõe com o novo melhoramento. 
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3.3.13. 4. Resultados 

Além de criar melhores condições de decisão pa

ra o agricultor o Eletrocampo num prazo de apro~imadamente 

três anos, proporcionará uma ativação na comercialização de 

equipamentos eletro-mecânicos e eletro-domésticos, estima-
(30) 

dos em Cr$ 15 bilhões , oem como o aumento da produção 

agrícola. 

3.3.13.5. Considerações do ponto de VlS

ta de Harketing 

O Harketing desse programa tem sido bastante de 

senvolvido nos Últimos dois anos, sendo bastante acentuado o 

conjunto de serviços que é oferecido aos consumidores da 

ârea rural pelo programa. 

Além dos mesmos serviços oferecidos aos clien 

tes do programa PER - Programa de Eletrificação Rural, ,,o 

Programa Eletrocampo fornece instruções quanto ao uso efi 

ciente e racional da energia elétrica e outras formas de 

energia como a solar e bio-digestores, bem como a utiliza -

çao da energia elétrica no lugar de equipamentos que conso

mem derivados do petróleo, evitando a evasão de divisas ao 

País. 
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No composto de comunicação, é dado ênfase ã prE_ 

paganda, envolvendo jornais do interior e rádio que aprese~ 

t . 1 . . • 1 (;31) "E " d a J.nc us1.ve o Jl.ng e.·. letrocampo canta o em toada ser 

tanej a com voz ligeiramente interiorana. 

No ânbito das publicações é extensa a lista de 

trabalhos técnicos, livre tos e folhetos colocados ã disposi:_ 

ção do público rural. 

Nes·s a li te r a tu r a destaca-se o "Manual do Produ-

ter. Rural" contendo as informações que uma pessoa que utili 

za energia elétrica deve saber. 

Salienta-se tamó.ém um curso por correspondência 

soó.re o Eletroca'Jilj)O feito para atingir pelo correio o ·públi:_ 

co consumi dor rural em todo o Esta do. 

Nas atividades de promoçao de vendas, é impor-

tante a participação da Empresa em todas as principais fei

ras e exposições pelo interior. 

Programações de palestras, conferências e reu-

niões de trabalho também são realizadas para a divulgação 

do programa. 

Destaca-se também as Kombis Caravava "Eletrocam 

po", destinadas a demonstar o "merchandising" do programa 

mostr~do como funcionam diversos equipamentos eletro-domés 

ticos e eletro-mecânicos e apresentando noções básicas de 
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utilização da energia el&trica de forma correta, nas cida -

des da área de concessão 

Como quem consome a energia el&trica & o artefa 

to que utiliza a energia, torna-se importante demonstrá -lo 

para, atrav&s de sua aquisição pelo pÚblico consurrddor, con 

seguir ampliar o consumo de energia, respeitando os desejos 

e necessidades deste público consumidor. 

Nas atividades de promoçao tamb&m deve-se salien 

tar o engajamento das principais entidades líderes dos mun~_ 

cípios para a filosofia de ação do Eletrocampo, e neste as

pecto mencionam-se as prefeituras municipais, clube de ser

viços, entidades dos produtores rurais e órgãos da Secreta

ria da Agricultura. 

Finalmente, destacam-se ainda na área de promo

çao de vendas os diversos brindes para a população de nível 

de renda mais bai:xo na área rural, como cadernos, bon&s, r~ 

guas, lápis etc .. divulgando o Eletrocampo e a energia el&

trica. 
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3.3.14. Programa SLI -Serviço de Localização 

Industrial 

3.3.14.1. Ohjetivos 

E o programa desenvolvido pela CESP, em identi

dade com a política governamental de descentralização com o 

objetivo de di reei onar a implantação de indústrias para áreas 

apropriadas, buscando a otimização do parque energético pa~ 

lista, o desenvolvimento dos municípios e a preservação do 

meio ambiente. 

3.3.14.2. Histórico 

O programa iniciou-se em 1971. Contando com 

uma estrutura administrativa descentralizada, representada 

pelos escritórios da Distribuição existentes, praticamente 

em cada um dos municípios da área de concessão da CESP, o 

SLI facilita os contatos entre o empresário e autoridades ll1LI 

nicipais, além de contribuir para a obtenção de informações 

relevantes para a decisão da escolha do local adequado para 

o empreendimento. 
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3.3.14.3. Principais caracterÍsticas 

Dispondo de um sistema de informações sobre a. 

infra-estrutura sócio-econõmica dos municípios e seus pote~ 
. \2) 

ciais relativos de mercadol- , conhecendo todas as are as 

ou distritos industriais e contando com energia elétrica em 

quantidade e elevado grau de confiança no seu fornecimento, 

elementos indispensáveis para quem deseja localizar ou relo 

calizar seus empreendimentos, o SLI elabora estudos indican 

do as melhores alternativas para a indústria crescer com 

energia. 

Por estes serv1ços a CESP nao cobra nada, uma 

vez que ob,ietiva ampliar o seu mercado e otimizar os inves

timentos no seu sistema de distribuição de energia elétri -

ca, orientando as novas ligações industriais para áreas mais 

adequadas, além da assessoria prestada ao setor privado e 

F:refei tu r as Municipais. 

Para a instalação de uma nova fábrica, o empre-

sário deve planejá-la em função de fatores como disponibilj 

dade e acessibilidade de energia, proximidade de matéi:ia-pri_ 

ma e mão-de-obra, sistema de transporte para escoamento da 

produção, serviços públicos, meios de comunicação etc .. 

O SLI considera todos estes fatores em seus es-

tudos de localização como consultoria sigilosa e gratuita. 
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Utilizando um completo banco de dados com infor 

maçoes. sobre o interior paulista o SLI analisa individual -

mente cada empreendimento. recomendando somente as áreas que 

atendam às e:xigêndas do empresário. 

Nesta assessoria ao empresário, o SLI também os 

contatos junto a Órgãos públicos e instituições financeiras. 

Mesmo depois de instalada a indústria. continua 

a prestação de serviços na forma de orientação sobre o uso 

racional de energia. 

Preocupado com a qualidade de vida das comunid~ 

des, o SLI procura assessorar as prefeituras nas diretrizes 

para a industrialização, alertando-as para o adequado uso 

do solo e desenvolvimento urbano. 

Além de proporciqnar as melhores alternativas p~ 

ra a localização do empreendimento, o SLI garante toda a 

energia elétrica necessária para o crescimento industrial. 
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3.3.14.4. Resultados 

QUADRO 18 

RESULTADOS DO PROGRAMA SLI - SERVIÇO DE LOCAL! AÇÃO INDUSTRIAL 

1971-1980 

ITENS QUANTIDADES 

Núrrero de indústrias instaladas 145 

NÚDEro de localizações beneficiadas 45 

FONTE: CESP - Boletim - Relatório de atividades do Depart~ 
mente Comercial, São Paulo, março/1981 

3.3.14.5. Considerações do ponto de vis

ta de .Harketing 

O composto do programa de serviços e destinado 

ao segmento industrial, apresentando uma completa assesso -

ria aos empresários que desejam informações sobre distritos 

industriais e projetos de localização ou relocalização de 

indústrias. 

O composto de comunicação atua na área de propa 

ganda, promoção de vendas, venda pessoal e publicidade. 
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Na área de promoçao de vendas a atividade desen 

volvida é feita através do envio de publicações sobre o SLI , 

palestras, participações em feiras e convenções de consulto 

ria técnica. 

Na área de venda pessoal, o SLI elabora estudos 

de acordo com as características do programa, assessorando 

os industriais nas melhores alternativas de fixação ou mu

danças de unidades industriais. 

A divulgação através da propaganda é discreta em 

decorrência do número de técnicos ã disposição do SLI ter 

urna capacidade limitada de trabalho frente às solicitações. 

Com a criação recente (11 de novembro de 1981) 

da Agência para aplicação da eletricidade "AAE", a atuação 

do programa SLI deverá ser ampliada, em decorrência de maior 

facilidade de acess6 do industrial a qualquer informação e 

atendimento em qualquer Município do território paulista. 
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NOTAS 

(I) Propaganda, promoçao de vendas e publicidade. 

De acordo com a American Harketing Association, 

apresentamos as seguintes definições : 

" Propaganda qualquer forma paga de 

apresentação impessoal e promoção de idéias, 

béns ou serviços por um patrocinador identifi

cado. 

" Publicidade " : estímulo impessoal da 

procura de um produto, serviço ou negócio pela 

semeadura de notícias comercialmente signifi

cantes através de um meio publicado ou obten

ção de apresentação favorável no rádio, tele

visão ou palco que não seja custeado pelo patro 

cinador. 

" Promo~ão de vendas ": atividades de 

Marketing que não sejam a venda pessoal, propa

ganda e publicidade, tais como espetáculos, 

shows e exibições, demonstrações e vários 

esforços de vendas não recorrentes fora da 

rotina ordinária. 

Marketing Definitions: A Glosssary of 

Marketing Terms, çompilado pelo Comitê de 

Definições da Associação de Marketing Ameri- · 

cana, Ralph S. Alexander, presidente (Chicago: 
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American Marketing Association , 1960). 

(2) DNAEE - Departamento Nacional de águas e Energia 

(3) 

Elétrica. O DNAEE, foi criado em 1965, pela 

lei n 9 4904, com a denominação inicial de 

Departamento Nacional de Águas e Energia, 

depois , passou a denominação atual de Depar

tamento Nacional de Águas e Energia Elétrica.E

o orgao responsável pelo planejamento , coord~ 

naçao e execução dos estudos hidrológicos em 

todo o território nacional, supervisão, fisca

lização e controle dos serviços de eletrici 

dade . Entre suas atribuições está tambem a 

política tarifária sobre energia elétrica nas 

Concessionárias de Energia Elétrica no terri

tório nacional. 

Fonte : A Energia elétrica no Brasil, da prl

meira lâmpada ã Eletrobras, C Rio de Janeiro: 

Bibliotéca do Exercito Editora, 1977), pag 81. 

Estratégia mercadológica De acordo com Raimar 

Richers, a definição de estratégia mercadoló

gica e : 

"O planejamento integrado e coordenado 

de todos os instrumentos mercadológicos a serem 

utilizados para alcançar objetivos específicos 
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dentro de prazos preestabelecidos. 

Raimar Richer : Administração Mercadol6gica, 

princípios e métodos (diversos autores). 

(Fundação Getulio Vargas, 1972), pag 886. 

(4) Pesquisas mercadológicas. De acordo com Harper 

W. Boyd Jr. e Ralph Westfall, pesquisa merca

dológica é : 

"A coleta, registro e análise de todos 

os fatos referentes aos problemas relacionados 

à transferência e venda de 1-1ercadorias e servi

ços do produtor ao _consumidor " . 

W. Boyd Jr e Ralph Westfall, pesquisa mercado

lÓgica, ( Rio de Janeiro : Editora da Fundação 

Getulio Vargas, 1979 ), pag 4 . 

(S) Projeto Caravana. Trata-se de Kombis Volkswagen , 

utilizadas pela CESP, para demonstrar equipa

mentos eletromecânicos e eletrodomésticos, nas 

áreas urbanas e rurais ~o Estado de São Paulo. 

Como atividade profissional , tive oportu

nidade de participar como coordenador do proje

to da primeira Kombi caravana da CESP , junta

mente com companheiros da CPFL - Companhia Pau

lista de Força e Luz, sob orientação do Departa-

mento Comercial da CESP. 
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(6) Empréstimo compulsÓrio . Empréstimo instituido em 

favor da Eletrobrás, que incide hoje apenas sobre 

a parcela de energia dos consumidores indus 

triais de mais de 2.000 kll'h/ mês. Embora repr~ 

sente para o industrial um componente de custo, 

este recolhimento tem aplicação temporária 

(prevista até final de 1983), tempo de carência 

definido e rende juros e correção monetária. 

Fonte: Lucas Nogueira Garcez, " Considerações 

sobre tarifação de Energia Elétrica no Brasil" 

Ciclo de palestras comemorativo do 159 anos de 

constituição da CESP, São Paulo, dezembro de 

1981, pag 9 . 

(7) Tarifa diferenciada para as industrias que utilizam 

a eletricidade como substituto do Óleo combus

tível " Energia elétrica que sobra subs

titui Óleo combustível " , Folha de São Paulo 

18 de setembro de 1981 

(8) Domicílio Inativo . Domicílio sem energia elétrica, 

situado debaixo qas redes de linhas da Empresa 

Concessionária de Energia Elétrica. 

(9) Herbet Holtje, José Guagliardi e José Mazzon , Marke-
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ting: exercitios e casos, C São Paulo, McGraw

Hill do Brasil, 1982),pag S. 

(lO) Philip Kotler, Marketing, Edição Compacta, (Sio Paulo: 

Editora Atlas S.A. , 1980 ), pag 35. 

(11) Sobra de Energia Elétrica na CESP em 1980. " CESP quer 

implantar tarifa diferenciada " Diário Comer

Cio p Industria- DCI,lS de julho de 1981. 

(12) Eduardo Celestino Rodrigues, " Eletrotermia ", (Brasilia: 

livreto da Comissão Nacional de Energia , 1981), 

pag 1 . 

(13) Quilowatt-hora. Conforme Eduardo Celestino Rodrigues -e: 

" A energia elétrica necessária para 

acender uma lâmpada de 1.000 watts durante uma 

hora " 

Fonte: Eduardo Celestino Rodrigues, " Eletrotermia " 

pag 1 

(14) Eduardo Celestino Rodrigues , " Eletrotermia " , pag é' • 

(15) Eduardo Celestino Rodrigues, " Eletrotermia " pag 5 . 

(16) Eduardo Celestino Rodrigues , " Eletrotermia " , pag 6. 
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(18) 

(19) 

(20) 

(21) 

(22) 

(23) 

(24) 
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Eduardo Celestino Rodrigues, " Eletrotermia " pag 6. 

Eduardo Celestino Rodrigues, " Eletrotermia " pag 1. 

Eduardo Celestino Rodrigues, " Eletrotermia " pag 2. 

Relatorio " Eletroposto " , FDTE - Fundação para o 

Desenvolvimento Tecnol6gico da Engenharia, 

São Paulo, 1981. 

" S6 falta verba para Rio Claro usar tr6leibus " , 

Folha de São Paulo de 27 de setembro de 1981. 

Obs: Entrevista com o Sr. Vice Presidente de 

Distribuição de Energia El~trica, Eng. Carlos 

Alberto de Mesquita Pinheiro. 

" S6 falta verba para Rio Claro usar tr6leibus " , . 

Folha de São Paulo de 27 de setembro de 1981. 

" Técnico diz que transporte exige planejamento 

global " , Folha de São Paulo, 27 de dezembro 

de 1981, pag 12 . 

" Técnico diz que transporte exige planejamento 

global " , Folha de São Paulo. 27 de dezembro 

de 1981, pag 12 . 
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(25) " Sô falta verba para Rio Claro usar Trôleibus " 

Folha de Sio Paulo de 27 de setembro de 1981. 

(26) Programa de Conservação de Energia. CESP - Rela-

tório de atividades do Departamento Comercial 

São Paulo, março I 1981. 

(27) CESP, Relatório sobre o programa Per e Peri 
1 

1981 

(28) CESP, Rélatório sobre o programa Per e Feri J 1981 

(29) Programa PER e PERI. CESP , Rel~t6rio de atividades 

do Departamento Comercial , Sio Paulo, março 

de 1981. 

(30) Programa Eletrocampo , Relatório de atividadades 

c 31) 

do Departamento Comercial, São Paulo, 

março de 1981. 

Jingle. Veiculaçio em midia eletr6nica de 

trilha sonora para efeito comercial. Em 

inglês significa tinido, som metalico. 

Com relação ao programa Eletrocampo, foi 

feita uma trilha sonora com pequena toada 

cabocla, com ligeiro sotaque interiorano. 
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mostrando as vantagens do programa. 

C32) Potencial relativo de Mercado. Capacidade de 

absorção de Mercado que uma determinada irea 

geogrifica apresenta, em comparação ao mercado 

total. Sobre o potencial relativo, Raimar 

Richer , Orlando Figueiredo e Polia Lerner 

Hamburger, afirma: 

" O que interessa é a determinação do 

potencial relativo C ou seja saber se a cidade 

X tem condições de absorver- 23,2 % do Mercado 

total a nossa disposição). 

Fortte: Raimar Richers , Orlando Figueiredo e 

Polia Lerner Hamburger, Administração de Véndas, 

C Rio de Janeiro: Fundação Getulio Vargas, 19G7) 

pag 7 . 



CAPITULO 4 - ESTÁGIO ATUAL DO MARKETING DA CESP EM RELAÇAO 

AO ESTÁGIO DA ARTE DO lv!ARKETING DE SERVIÇOS E 

APRESENTAÇÃO DE MODELO ALTERNATIVO 
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Neste capítulo pretende-se inicialmente apresen-

tar a preocupação da Empresa em cada vez mais utilizar, o 

conceito de Marketing, embora ainda falte uma longa caminh~ 

da para a Cia alcançar o máximo desenvolvimento Mercadológ! 

co que & desejável numa Concessionária de Energia El&trica 

no Brasil. Para mostrar esta intenção de utilização do con

ceito, serão apresentados um comentário da palestra efetua-

da pelo Vice-Presidente Executivo da Cia na ADVB - Associa

ção dos Dirigentes de Vendas do Brasil, o contefido de 2 Bo-

letins Internos da Empresa com o pronu~ciamento do Presiden 

te e do Vice-Presidente Executivo ua Cia, sobre o rela 

cionamento com o consumidor, e as características da recem-

criada Agência para Aplicação da Energi3. "AAE". A segu1 r 

procura-se mostrar o estágio atual do Marketing da CESP e 

para esta finalidade serão feitas duas comparações envolveo 

do estágios de desenvolvimento de Marketing, a saber: de 

acordo com os estágios propostos por Philip Kotler(l) e de 

acordo com o preconizado por Raimar Richers(Z). Em seguida 

sera feita a análise comparativa do estágio atu::1l do Marke

ting de serviços num resumo do que foi ~isto no primeiro c~ 

pítulo desta dissertação e o que ocorre atualmente ~o Mark~ 

ting da CESP, com respectivas sugestões, objetivando ~pre -

sentar subsídios para aplicação no Marketing de Serviços da 

CESP do futuro. 

Finalizando esta capítulo s
1
erá sugerido uni mode

lo de Marketing alternativo, tamb&m baseado no instrumental 

Mercadológico apresentado no capítulo inicial deste estudo. 
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4.1 - Adoção gradativa do conceito de Marketing na CESP 

Philip Kotler( 3) define o conceito de ~!arketing como: 

"Uma orientação para o cliente, tendo como reta

guarda o Marketing iritegrado e por objetivo pr~ 

duzir satisfação ao cliente como chave para o 

atendimento das metas organizacionais". 

A direção da CESP esti preocupada em seguir este 

conceito, embora, por tradição, na linguagem da Empresa, a 

palavra Marketing ainda nio seja diretamente utilizada, se~ 

do substituida por comercialização, e o Marketing de servi

ços de energia elétrica na Cia não se encontre ainda no ma

ximo desenvolvimento que se pode esperar numa Cia de Ener -

gia Elétrica no País. Na realidade, em decorrência da tradi 

çao da Engenharia do setor elétrico, normalmente voltada P! 

ra a produção de energia, somente de forma gradual o concei 

to de Marketing vem sendo incorporado i Empresa. 

Essa tradição tem razao de ser frente i ~riorid! 

de da monumental obra efetuada pela irea de Geração e Tran~ 

missão de Energia Elétrica, para dotar a CESP de um conju~ 

to de Usinas Hidroelétricas, capaz de fazer frente is nece~ 

sidades de energia, condição bisica de desenvolvimento eco

n6mico da atividade produtiva e uma das formas de melhoria 

da qualidade da vida no Estado de São Paulo. 
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A aceitação gradual do conceito de Marketing es-

tã: ocorrendo, em virtude do esforço de algumas ireas da Em-

presa, como a Presid~ncia, a Vice -Presid~ncia Executiva, a 

Vice-Presid~ncia Divisional de Distribuição de Energia El~

trica e algumas outras ireas da Cia, em mostrar benefici -

os advindos de sua utiiização, bem como da necessidade de 

maior. comercialização de energia, uma vez ji em maio de 1981 

a CESP apresentava cerca de 3 mil MW de ociosidade no seu 

sistema de geração, em decorr~ncia da retração da atividade 

econ6mica nacional C4l. Ji em 1980 a Empresa deixara de 

produzir em razão da retração de consumo, cerca de 7 bi1h6es 

de kWh adicionais, o equivalente a 18% do total de energia 

el~trica gerada pela Empresa, ou sejam 38,3 bilh6es de 
kWh( 5)· 

Em todo o País, conforme Eduardo Celestino Rodri 

gues(6 ) esta ociosidade chegou em 1981 a corresponder a 25% 

da capacidade presentemente instalada. De acordo com a Ele

trobras(?), o mercado de consumo global de eletricidade em 

1981, cresceu apenas 3,3% e o resultado registrou o menor 

Índice dos Últimos 20 anos, comresaceleração notada em to

dos setores de consumo e em todas as regi6es do País. Na 

Eletrobras no entanto h i otimismo quanto ã evolução pos:i ti-

va para 1982, com base na previsão do crescimento do P.I.B. 

- Produto Interno Bruto, entre 3 a 5%, fazendo com que o 

mercado total de eletricidade possa crescer 6,2%, estimando 

-se o crescimento do setor industrial em 5, 8% o setor comer 

cial em 5,5% e o residencial em 6,5%( 8). 
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A situação de ociosidade de energia deverá se 

agravar com a entrada em funcionamento da usina de Itaipu, 

cuja produção de energia deverá, em grande parte e de manei 

ra prioritária, ser absorvida no Estado de São Paulo( 9 ). 

Na CESP, percebe-se que a Direção da Empresa pr~ 

tende utilizar gradativamente o ferramenta! de Marketing CS?_ 

mo forma de atendimento correto do pfiblico consumidor e ma-

neira adequada de ampliação do consumo de energia elétrica 

nos diversos segmentos do mercado de energia. Com essa fina 

lidade está sendo dada maior atenção ao mercado industrial, 

responsável por cerca de 521 dos kWh consumidos no mercado 

CESP(lO). Para esse mercado, a Empresa está elaborando pr~ 

cedimentos para incentivar os programas de substituição e 

conservação de energia. Uma ênfase especial está sendo dada 

à Eletrotermi a no programa de substituição de energia pr~ 

veniente do Óleo combustível pela energia elétrica na gera-

ção de calor. 

Apresentamos a seguir um reswno dos pronunciamen -

tos mais destacados envolvendo o consumidor e o conceito de 

Marketing por parte dos principais di.rigentes da Cia em 

1981. Em palestra de 24 de julho, na ADYB -Associação dos 

dirigentes de Vendas do Brasil (ll), o. Vice-Presidente Execu 

tivo enfatizou entre as prioridade da CESP, a campanha de 

melhor utilização da energia elétrica como solução para a 

atual crise energética provocada pelos derivados de petr6 -

lea. O Vice Presidente, naquela oportunidade, mencionou tam 
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bém que a meta maior do País e conseguir, em 1985, alca_I!_ 

çar em programas de conservação de energia, o equivalente a 

149 mil barris diirios de petrÕleo, o mesmo acontecendo com 

a substituição de Õleo combustível por energia hidroelétri

ca, o que deverá proporcionar a economia de 160 mil barris 

diários de petróleo. 

Sem citar nominalmente a palavra Marketing, o V~ 

ce Presidente Executivo da CESP salientou também a necessi

dade de política mais agressiva de vendas, para que o setor 

possa maxlmlzar o uso de equipamentos. Mostrou também que 

a substituição dos derivados de petrÕlec por eletricidade 

esti se processando em todos os segmentos de Mercado em ve-

lo cidade que ainda não é alta mas deverá gradativamente 

aumentar em decorr~ncia das exig~ncias da conjuntura econ6-

mica energética. 

Em 4 de setembro de 1981, no BIC normal "Boletim 

Interno da CESP nv 16(lZ) o Vice Presidente Executivo da Em 

presa salientou que a difusão do uso da eletricid~de só se

rã possível se toda a Cia adquirir a dimensão da importin -

cia cta venda de energia.- Neste procedimento o estreitamento 

das relações com o consumidor assume uma grande importância. 

O Vice Presidente salientou também que: 

"Todos os funcionários precisam ter claro que 

seu trabalho se desenvolve no sentido de atender 

o cliente, o consumidor de energia. Esta e u~a 
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tarefa de todos e de cada um em.particular". 

Pela colocaçio do Vice Presidente nota-se que e~ 

bora a denominaçio Marketing nio tenha sido empregada, est~ 

contida na sua mensagem o conceito do Marketing sist~mico 

de toda a Empresa voltada para o consumidor. 

Em 10 de setembro de 1981, i10 BIC especial "Bol~ 

tim Interno Especial n9 8(l 3), a Presid~ncia da CESP reafir 

mou as diretrizes b~sicas para nortear as açoes da Cia jun-

to ao Mercado consumidor. Entre outras medidas enfatizou a 

necessidade de promover o estreitamento das relações com o 

consumidor, reorientando-o na forma de uti1izar a eletrici-

dade. Preconizou tamb~m o desenvolvimento de ações de comeE 

cializaçio de energia el~trica atrav~s do aproveitamento 

das sobras da energia, criando atrativos para o aumento da 

taxa de penetraçio da eletricidade e otimizaçic da curva de 

carga do sistema elitrico. Salientou a necessidade de desen 

volver um sistema integrado de informações sobre a estrutu-

ra da demanda e do fornecimento de energia como meio norte 

ador das açoes no mercado. Mostrou ainda que a energia el~

trica se constitui em fonte de elevada competividade ao mcr 

cada de energ~ticos sendo a alternativa do País para o com

bustível importado. Finalmente ressaltou a necessidade do 

desenvolvimento de programas que funcionem comoQnal de des 

compressio social junto a comunidade. 

Nota-se pelo BIC, preocupaçoes de car~ter nitidamente "lrrca 
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doldgicas, visando as seguintes metas para atender o con-

sumidor: desenvolver novos programas de serviços; ter preQ 

cupação social; determinar ~nfase na necessidade de ob~ 

ter informações e traçar uma política estratégica de ven -

das mais agressivas em todos os segmentos de mercado, pri~ 

cipalmente o industrial. 

Com a criação da Ag~ncia para Aplicação da Ele-

tricidade "AAE" em 11 de novembro(l 4 ), constituÍda pela 

CESP, CPFL-"Companhia Paulista de Força e Luz" e Eletropa~ 

lo Eletricidade de Sio Paulo S.A passou a CESP, como coar-

denadora da ag~ncia, a ter mais um instrumental prático pa 

ra aplicação de Marketing atraves da elaboração de um mapa 

de vendas de eletricidade traçado a nível de consumo de e

nergia de cada consumidor do Estado de São Paulo. A Ag~n -

cia passou a cobrir um espiço não assumido até hoje de pr~ 

moção dos programas de serviços de energia elétrica em to-

do o Estado. 

4.2 - Estágio atual do Marketing da CESP em relação aos 

estágios do desenvolvimento de Marketing nas Em-

presas 

Para se ter uma idéia do estágio atual do Mark~ 

ting da Empresa, seria feitas duas comparações. Na primei

ra, analisar-se-á o estágio de Marketing de acordo com a 

opinião de Philip Kotler(lS). 
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Na segunda sera feita uma análise do estágio 

atual da CESP em comparação com as su~estões apresentadas 

por Raimar Richers no 19 debate Marketing Brasil de março 

de 1980(1 6). 

4.2.1 - Estágio de Marketing da CESP conforme Phi 

lip Kotler 

De acordo com Philip Kotler(l?) existem cinco 

estágios que gradualmente são alcançados a medida em que 

a Empresa evolui na utilização do Marketing da Cia: 

"1 9 estágio - Simples Departamento de vendas 

2 9 estágio - Departamento de vendas com fun-

ções auxiliare!:-

3 9 estágio - Departamento de Marketing distin 

to 

49 estágio - Moderno Departamento de Marketing 

sv estágio - Moderna Empresa orientada 

Marketing" 

para 

Guardada as devidas proporç-0es e considerando-

-se as características peculiares da comercialização da 

energia elétrica na CESP, onde diversas áreas da Empresa 

atuam em Marketing, a -Cia estaria entre o 39 e 49 estágio, 

com possibilidades gradativas de chegar até o sv estágio, 

a longo prazo, quando for aceita a orientação de Marketing 

para cada uma de todas as áreas da Empresa, envolvendo a 
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Geração, Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica. 

De acordo com Philip Kotler(lS) as característl 

cas do terceiro estágio apresentam como itens mais importa~ 

tes: o desenvolvimento da pesquisa de Marketing; desenvolv! 

mento de novos produtos; propaganda e promoçao de serviços 

ao cliente, relativos à força de vendas. Nesse estágio a Em 

presa possui também um Vice-Presidente de Marketing. 

Comparando-se os estágios propostos por Philip 

KOtler(l 9 ) com a CESP, nota-se que na Empresa a pesquisa de 

Marketing, o desenvolvimento de novos produtos (programas 

de serviços de energia elétrica), a propaganda e promoçao 

em como os serv1ços aos clientes são aspectos bastante con-

siderados. A Cia no entanto não tem, o cargo de Vice-Presi-

dente de Marketing. De acordo com as diretrizes gerais da 

Empresa , e conforme já foi comentado no capítulo n9 3 des-

ta dissertação, a política d~ Marketing da CESP é de respon 

sabilidade. da Presidência e delegada à Vice-Presidência Ex~ 

cutiva, que tem sob sua jurisdição todas as outras Vice-Pre 

sidências e Diretorias. 

Por outro lado nao existe atualmente na Empresa, 

somente uma área que seja responsável pela atividade de Ma! 

keting. A área da Organização que mais se aproxima das atri 

buições de uma Vice-Presidência de Marketing, é a Vice Pre

sidência Divisional de Distribuição de Energia Elétrica. I~ 

to porque é o setor que mais pr6ximo se encontra do mercado 
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consumidor e tem sob sua responsabilidade o composto de Har 

keting dos programas de serviços de energia elétrica. 

No 49 estágio conforme Philip Kotler(ZO) passa 

a existir um moderno departamento de Marketing encabeçado 

por um Vice-Presidente, com subordinados que lhe respondem 

por todas as funções de Marketing, inclusive a administra -

çao das vendas. 

A CESP de hoje apresenta a Vice-Presid§ncia de 

Distribuição de Energia Elétrica atuando no composto de Mar 

~eting dos programas de serviços de energia elétrica, prin-

cipalmente no composto de serviços, no composto de praça e 

no composto de comunicação, embora, nesta Última, 

seja assessorado por outra área da Empresa, responsável pe-

lo composto de comunicação de toda a Cia. 

No composto de ~ieços (tarifas) a orientação e 

determinada pelo DNAEE - Departamento Nacional de Águas e 

Energia Elétrica e neste sentido a CESP oferece estudos de 

diversas áreas da Empresa sobre o mercado e sugestões para 

determinação das tarifas de competência daquele Órgão fede

ral. As tarifas permitiram em 1981, a remuneração da CESP 

ao valor de 6,5% ao ano, contra 8% em 1980, quando deveria 

ser no mínimo de lO% (Zl). Sobre tarifas deve-se esclarecer 

ainda que o Estado de São Paulo é uma fonte geradora de re-

cursos para o Governo Federal, através do imposto único so-

bre energia 

/ 
-~ d - . l- . ele~r1ca, o emprest1mo compu sor1o para a 
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Eletrobras, e atrav~s do fundo de reversao e reserva global 

de garantia( 22 l. Para se ter uma id~ia do que significa so

mente o imposto Único, uma conta de energia el~trica reside~ 

cial de fevereiro de 1982, que registrasse um total a pagar 

de Cr$ 1.996,00 correspondente a 200 kWh, teria Cr$ 537,00 

de imposto Único, ou seja 26,9% de tributação( 23 l. 

Com relação ao 59 estágio proposto por Philip Ko 

tler( 24 l, pode-se afirmar que falta ainda uma trajet6ria de 

longo prazo para a Cia atingi-lo e alcançar a posição de mo

derna empresa orientada para Marketing. Esta fase deverá ocor 

rer quando toda a Cia nas suas diversas areas de ação, esti-

verem atuando de acordo com a conceituação de Marketing e o 

ferramental mercadol6gico for considerado como centro princ! 

pal de atuação da administração da Empresa. 

Atualmente este comportamento ainda nao ocorre 

na CESP, porque o conceito de Marketing ~ utilizado em di-

versas areas da Empresa mas nao em todas, conforme já foi 

comentado no capítulo 3 desta dissertação. 

Para se ter uma melhor id~ia do que seria a uti-

lização na área pública do Marketing em maior plenitude, Ph! 

lip Kotler(ZS) apresenta um exemplo no mercado de serviços 

de transporte por Estrada de Ferr~: 

"Em uma das grandes Empresas de estrada de fer-

ro, o n·.epartamento de operações, por mui to tem-
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po, manteve o ~oder dominante. As necessidades 

de clientes para frete era menos importantes 

do que a eficiência de programação de horários. 

O V ice P.residente de Marketing nao era, pesso

almente, muito eficaz em convencer que opera

·çÕes de "miopia" não deveriam ser colocadas a 

frente dos imperativos de Marketing". Um dia 

um novo Presidente da Empresa apareceu em ce

na, e, com ele, um novo Vice-·rresidente de ~1ar 

keting. Eles realçaram fortemente o ponto de 

que todos os serviços de frete da estrada de 

ferro deveriam ser adaptados para atender as 

necessidades e interesses dos clientes. O po

der de operações foi finalmente quebrado e o 

Vice-Presidente de operações disse, no fim do 

ano: parece que eu trabalho para o Marketing". 

4.2.2 - Estágio de Marketing da CESP conforme Rai

mar Richers 

De acordo com Raimar Richers( 26 ), em palestra 

no primeiro Debate Marketing Brasil de 6 a 7 de março de 

1980, existem quatro patamares que gradativamente a Empre

sa alcança na adoção do conceito de Marketing: 

"19 patamar: denominado Complementação conside

ra Marketing como instrumento de apoio is ven

das. 
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29 patamar: denominado Integração, estabelece 

~ . M k . . ( 2 7} neste es tag~o o ar ·et ~ng m~x como unida 

de de comando da ação comercial. 

39 patamar: com a denominação de Estrat~gia, ! 

presenta o Marketing como missão e caminho 

para a Empresa como um todo. 

49 patamar: denominado de Metaf{sica, ~ perma-

nentemente teórico e abrange Marketing como 

ciência social". 

Atualmente pode-se situar a CESP no segundo es

tãgio, denominado estigio de integração, cujo preceito bãsi 

co conforme o autor ~: 

"À Diretoria de Marketing da Empresa cabe tra-

çar e executar uma polftica comercial que tire 

o miximo proveito das oportunidades de mercado 

com um mfnimo de aplicações de recursos". 

Apesar das diretrizes mercadológicas da Empresa 

nao serem de competência de uma Diretoria de Marketing, mas 

serem traçadas por diversas Vice-Presidências da Cia, con -

forme já foi visto anteriormente, é nftida a preocupação em 

desenvolver e executar uma polftica comercial que tire o ma 

ximo proveito das oportunidades de mercado com um mfnimo de 

aplicações de 
. ( 2 8} 
recursos . 
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Por outro lado, o Marketing da Empresa apresen

ta também algumas características próprias do terceiro está 

gio cujo preceito básico conforme Raimar Richers(Zg) é: 

"A filosofia da Empresa como um todo, consiste 

em acompanhar tend~ncias do mercado, antecipar 

oportunidades e riscos e adaptar-se funcional-

mente a essas mudanças". 

A atividade de Marketing da CESP atualmente acom 

panha as tendências do mercado, antecipa oportunidades e 

riscos de maneira bastante criativa, desenvolvendo novos 

programas de serviços de energia elétrica sempre que perc~ 

be novas possibilidades mercadológicas, adaptam-se funcio

nalmente is mudanças de Mercado. 

Os fatores limitativos básicos para caracteri -

zar o Marketing de serviços de energia elétrica da Cia co

mo pertencentes ao terceiro estágio seriam: 

a) As áreas incumbidas de Marketing nao estão concentradas 

numa Diretoria de Marketing, mas pertencem a diversas 

Vice-Presidências da Empresa. 

Exemplo: a area de comunicação da Empresa está sediada 

na Vice-Presidência Executiva enquanto a area 

dos programas de serviços de energia elétricà 

estão sediados na Vice-Presidência Divisional 

de Distribuição de Energia Elétrita. 
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b) o enfoque sistêmico de Marketing que caracteriza a Em 

presa como um todo, adotando o conceito· ~1ercado1Ógico 

nao e dominante em todas as áreas operacionais da Cia, 

conforme já ficou demonstrado na análise do estágio de 

Marketing da CESP conforme Philip Kotler( 30 ). 

Atualmente o conceito de Marketing é mais desen 

volvido na área de Distribuição de Energia Elétrica, embo-

rase perceba nitidamente, conforme os pronunciamentos de 

1981, da Presidência e da Vice-Presidência Executiva da Em 

presa, a preocupaçao em adotar cada vez mais a orientação 

de Marketing em relação aos diversos segmentos do mercado 

consumidor. 

Para auxi.liar de maneira eficaz a implantação 

do enfoque de Marketing na CESP, torna-se necessário a 

maior utilização das técnicas de treinamento mercadológico. 

Em parte, este fato já vem ocorrendo, uma vez que um con -

tingente numeroso de executivos da área de Distribuição com 

formação técnica em Engenharia e Economia, tem passado por 

cursos de pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas. comê~ 

fase em Marketing. Com o mesmo objetivo, Administradores 

de Empresas, com especialização em Marketing, têm sido co~ 

tratados pela Cia, para atuarem em Mercadologia, e minis -

trarem cursos sobre a matéria, na Sede da Empresa em São 

Paulo, Regionais, Distritos e Escritórios Locais, para co

nhecimento dos empregados da Cia e apliação gradativa do 

fer:tamental. 



. 316 . 

No quarto patamar conforme Raimar Richers( 3l) es 

tio situadas as contribuiç6es te5ricas sobre Marketing que 

podem ou nao ser aplicado na prática da Cia. O mercad5logo 

que atua na Empresa, frequentemente deve consultar este ar

cabouço em evoluçio para saber se e possível transformá- lo 

em aplicações práticas no estágio de Marketing em que esti

ver atuando a firma. Muitas vezes essas contribuiç6es te5ri 

cas, tornam-se práticas e a Empresa evolui na utilizaçio do 

instrumerital mercadol5gico. 

4.3 - Resumo do estágio da arte do Marketing de serviços 

em relação ao estágio atual do Marketing da CESP, 

com sugestões de aplicação 

Em resumo do que foi visto no capitulo n9 1 des

ta dissertação, quando foram focalizadas as contribuições 

bibliográficas sobre o serviço e o Marketing de serviços e 

procurando adaptar alguns aspectos que nos pareceram princi 

pais, no Marketing de serviços da CESP, pode-se estabelecer 

uma correlação entre eles, da seguinte forma: 

4.3.1 - Serviços sao todos os bens intangíveis ofe

recidos ao Mercado, e que permitem a satis

façio de desejos e necessidades dos consumi 

dores efetivos ou em potencial, acompanha

dos ou não de produtos tangíveis. 
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De acordo com esta definição de serviços, a CESP 

deve continuar a oferecer ao mercado consumidor, um conjun-

to de programas de serviços de energia el~trica que verda -

deiramente permitam a satisfação de desejos e necessidades 

dos consumidores efetivos e em potencial. Para isto a Empr~ 

sa deve continuar a seguir a teoria da adaptação( 3 Z) e ofe-

recer o que os consumidores desejam e nao o que a Cia pen-

sa que seria de interesse do consumidor. Com este objetivo 

a Empresa necessita periodicamente continuar a incentivar 

um programa de pesquisas mercadolÓgicas para aquilatar a 

opinião dos compradores de energia, seus hábitos, atitudes, 

desejos e necessidades( 33): 

Somos favoráveis inclusive ao que denominados P! 

cotes de serviços para cada programa de serviços de energia 

el~trica. Por exemplo, para o agricultor adquirir um artef! 

to eletromecânico no programa "Eletrocampo , a CESP oferec~ 

ria uma s~rie de outros serviços, todos gratuitos, como ori 

entação sobre energia solar, como construir um bio digestor, 

orientação sobre outros eletromecânicos de interêsse do 

agricultor, etc. 

Atualmente o programa Eletrocampo já vem orien -

·tando com sucesso os agricultores e pecuaristas sobre bio 

digestores e equipamentos eletromecânicos, sem o conceito 

formal de pacote de serviços. Sente-se no entanto que a 

id~ia poderá facilmente ser implementada em decorrência do 

programa Eletrocampo dispor de farta literatura sobre equi-
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pamentos e pessoas de bom nível técnico de atendimento. 

4.3.2 - Quanto mais evoluído o desenvolvimento eco 

nômico de um País, maior será o desenvolvi 

menta da área econômica de serviços e da 

mesma forma maior o desenvolvimento da ati 

vidade de Marketing de serviços. 

A CESP, dentro desta constatação, como uma das 

principais Empresas do País pelo critério do patrimônio lí

quido deve estar preparada para ampliar seus programas de 

serviços de energia elétrica no futuro e oferecer mais ser 

viços ao seu publico consumidor na medida em que se amplia 

o nível de renda as populações na sua área de concessão, 

~rincipalmente para as faixas de poder aquisitivo mais ele

vadas, sem se esquecer no entanto os programas sociais para 

as faixas de população mais carentes. 

4.3.3 - Os serviços sao produtos intangíveis que 

nao se pegam nao se apalpam e geralmente 

nao se experimentam antes da compra, mas 

permitem sensaçôes que compensam o dispên

dio monetário necessário para realização 

de desejos e necessidades. 

De acordo com esta constatação, somos da opinião 
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que a CESP, deve continuar a se preocupar em apresentar ca-

racterísticas tangíveis para seus serviços intangíveis, pa

ra que o público consumidor perceba com maior nitidez, as 

atuações dos serviços. Entre as possibilidades tangíveis 

que a Empresa pode utilizar, citamos as padronizações nos 

uniformes dos funcionirios, nos veículos da Cia, nas ambien 

tações dos pr~dios e nos escrit6rios de atendimento ao pu-

blico consumidor em toda a area de Concessão. Neste sentido 

o programa de identidade visual da Empresa padronizou ( 34 J 

todos os escrit6rios da Cia. Esta padronização visual ~ fa 

cilrnente observivel a partir do logotipo da Cia, com as 

letras CESP estilizadas, onde as letras "C", "E" e "P" sao 

em preto e a letra "E" em vermelho lembrado, linhas de tnms 

missão, força e pot~ncia, conforme pode ser observada no se 

guinte desenho: 

Outras formas de apresentar os aspectos tangíveis 

dos serviços são as demonstrações efetuadas dos equipamen -

tos eletrodomésticos e eletromecânicos nas Kombis de demons 

tração do programa Eletrocampo , que permitem ãs popula-

ções observarem o funcionamento adequado dos artefatos que 

utilizam a energia el~trica • Um papel importante tamb~m 
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~ desempenhado pelo composto de comunicação da Cia, no sen-

tido de apresentar representações tangíveis dos programas 

de serviços, atrav~s, de audio-visuais, posters, folhetos, 

filmes, participações em feiras e exposições, etc. 

4.3.4 -Na classificação das vendas dos bens intan

gíveis propostos por Robert N. Me Murry6s) 

a mais difÍcil posição de vendas ~ a que r~ 

quer uma venda criativa de produtos intangf 

veis como seguros, serviços de propaganda 

ou educação. 

A CESP poderá dentro desta constatação, conside-

rar a dificuldade em se comercializar os serviços de ener -

g1a el~trica como bens intangíveis em relação aos produtos 

físicos, e preocupar-se na atividade de vendas, com o esfor 

ço necessário para que seus programas de serviços tenham 

boa aceitação. 

4.3.5- Nos produtos tangíveis, inicialmente é fei

a produção do bem, a segu1r a atividade de 

Marketing e depois o consumo. Nos bens lo

tangíveis geralmente inicia-se com a ativi

dade de Marketing, depois ~ contratado o 

serviço através da relação vendas X consumi 

dor e finalmente realizado o serviço. 
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Com relação a esta abordagem observada por John 

M. Rathmell( 36l, a CESP poderi preocupar-se com a realização 

de uma correta estrat€gia de Marketing para o seu programa 

de serviços de energia el€trica, uma vez que a caracterfsti-

ca da intangibilidade dos serviços faz com que não existam 

produtos ffsicos para serem apresentados. O que existe nor-

malmente, são apelos de comunicação com o objetivo de mostrar 

que os programas de serviços são adequados. 

4.3.6 - Com relação ã perecibilidade e flutuação da 

demanda, uma das caracterfsticas dos servi-

ços e que somente podem ser utilizados no 

tempo de consumo. Não podem ser estocados e 

mui tos deles apresentam': demanda flutuante, 

com maior incid€ncia de utilização em deter 

minados perfodos. A não utilização no tempo 

disponfvel significa neg6cios perdidos para 

sempre. 

Frente a esta realidade, € importante a CESP con 

siderar a possibilidade de conceder cada vez mais vantagens 

aos consumidores que utilizam energia fora do horário de pi

co de consumo do perfodo das 18 horas até ãs 20 horas e nas 

ocasiões onde há excesso de disponibilidade de recursos hf -

dricos para a Geração de energia. 

Atualmente, diversas portarias do DNAEE - Depar-
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tamento Nacional de Águas e Energia Elétrica, já regulam uma 

série de vantagens sobre o uso de energia elétrica em deter-

minadas condições e a CESP vem utilizando estas possibilida-

des. Entre essas portarias cita-se o Decreto n9 62724 de 17 

de maio de 1968 que no capitulo IV( 3?) estabelece: 

11 

"Tendo em vista as particularidades dos sistemas 

de cada Concessionária, poderá o Departamento 

Nacional de Águas e Energia estabelecer tarifas 

especiais para os casos a seguir descritos: 

a) fornecimento interruptíveis oriundos de oca -

sional disponibilidade de potências e/ou ener 

gia. 

b) fornecimento de horas fora dos períodos de 

ponta de carga 

§ 19 - o fornecimento de energ1a elétrica em 

horas fora do período de ponto de carga 

deverá subordinar-se as seguintes con-

dições gerais: 

- existência comprovada de excedentes comerei 

áveis de energia 

- redução da demanda de potência, no período 

de ponta do sistema, a um valor compreendi-

do entre limites a serem fixados no contato 

de fornecimento". 

Esclarecemos ainda que no caso da energia elétri 
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ca hi uma possibilidade de estocagem em determinadas condi

çoes, de iguanas represas, fazendo com que a não utiliza -

ção da energia elitrica em determinado período, permita uma 

certa reserva de água para utilização posterior em oportun_i 

dades mais favoráveis, desde que a represa tenha condições 

de armazená-la. 

4.3.7. -Nos serviços há dificuldades de obten

çao de padrões uniformes de desempenho. 

A forma de melhorar esta uniformidade se 

ria atravis da utilização do pessoalti~ 

nico especializado, treinamento perma

nente para melhor desempenho e automa -

ção de tarefas sempre que possível. 

O Marketing da CESP está preocupado na melhoria 

dos padrões tlniformes de desempenho, atravis da crescente u 

tilização dos serviços de processamento de dados. Por exem

plo: quando um consumidor solicita uma segunda via de sua 

conta de energia, ela i fornecida em alguns minutos, graças 

ao computador. No programa "SLI" - Serviços de Localização 

Industrial, o cliente industrial consegue pelo computador , 

informações com diversos dados sobre as características de 

determinada irea geográfica, ou distrito industrial, tendo 

em vista a possibilidade de transfer~ncia de uma Fábrica de 

um local para outro no Estado de São Paulo. Estes serviços 

pelo sistema de processamento eletr6nico de dados deverão 
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cada vez ser mais intensificados no futuro, tendo em vista 

a obtençio de padr6es uniformes de desempenho e melhores ser 

viços. 

4.3.8. - Os serviços tendem a nao serem poluen

tes. 

O mesmo ocorre em relaçio aos programas de ser

v~ços de energia elétrica. Esta característica está sendo 

utilizada pela empresa em relação ao 6leo combustível, como 

concorrente de alguns dos programas de serviços de energia 

eléfrica. Como sabemos, o 6leo combustível utilizado por 

exemplo em caldeiras polui a atmosfera em decorrência da 

fumaça e resíduos que lança no ar Isto não ocorre em 

relação à energia elétrica. 

4.3.9. Como os serviços nao podem ser possuídos 

não pode haver o orgulho de sua posse, mas 

pode haver o orgulho de sua atuação. 

Este aspecto deve ser enfatizado pelo Marketing 

dos programas de serviços da .CESP. O composto de comunica -

çao pode focalizar a atuação prestada pelos diversos progr~ 

mas de serviços da Empresa que, em decorrência da intangib! 

li da de mui tas vezes não têm o verdadeiro valor de sua a tua

ção nitidamente percebida pelo p~blico consumidor. 
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Campanhas do tipo testemunhal podem mostrar clien 

tes satisfeitos que poderiam afirmar que utilizaram o pro -

grama e tiveram bons resultados. 

4.3.10. - Na Sociedade afluente o ma1or lazer de

corrente deste estigio; leva aos indivf 

duos a terem maior tempo para análise de 

problemas de ecologia e outros fatores 

limitativos de qualidade de vida em de

corr~ncia do progresso desenfreado da 

tecnologia. 

O Marketing da CESP deve considerar estes aspec -

tos. Do ponto de vista social,até a adequação das águas que 

sao armazenadas pelas barragens e sua liberação sem prejudl:_ 

car com cheias excessivas os rios, devem continuar a serem 

cuidadosamente equacionadas para não frustarem os consumido 

res de energia elétrica e até a comunidade não consumidora. 

Por outro lado o papel nitidamente social dos pro 

gramas da Cia, como o LER - Ligação de Escolas Rurais e o 

programa de Eletrificação de Favelas, dentro deste contexto 

poderão, cada vez mais, ser reconhecidos como atividades de 

serviços de valor por parte da comunidade. 
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4.3.11 - Muitos serviços permitem amplo comporta-

mento criativo, com investimentos compa

tíveis na irea de Marketing. 

Na teoria focalizada no primeiro capitulo desta 

dissertação; nota-se o comportamento criativo que é poss{ -

vel em grande parte' dos serviços em decorrência de sua in -

tangibilidade, muitas vezes sem a necessidade de bens tangf 

veis e elevados investimentos para a troca nos programas de 

serviços. 

Esta criatividade pode ser aquilatada nas diver -

sas denominações dos consumidores (beneficiirios, segurados 

e pacientes), ocorre nos diferentes nomes dos preços (taxa, 

tarifa, prêmio, cachê), envolve formas de comercialização 

(leasing, franchi sing, consórcios e alienação fiduciária e 

nov:os tipos de serviços como: flat service (}ll); exame médi

co por computador; empregados especializados em preparo de 

refeições para congelamento em Frizer doméstico, etc. 

A criatividade é fator muito importante para os 

programas de serviços de energia elétrica, no sentido de 

torni-los adequados ao mercado. 

Este tem sido o comportamento da CESP numa série 

destas atividades. Por exemplo, a constatação da existência 

de escolas na irea rural sem luz, quase debaixo das linhas 
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de distribuição de energia, deu or1gens ao programa Ler-Li

gações de escolas rurais, com pagamento da conta de energia 

is expensas das Prefeituras. 

Com a simplés ligação, milhares de crianças pass~ 

ram a contar com o enorme benefÍcio da energia, idem, os a

dultos que passaram a ter possibilidade de estudar i noite. 

A criatividade também foi fator importante na utilização da 

Eletrotermia para geração de calor, utilizando energia elé

trica, ao invés do uso do Óleo combustível. 

Com a imaginação criadora, a CESP poderi continu-

ar a elaborar novos programas de interesse e inclusive in ~ 

fluenciar no ambiente do mercado de eletrodomésticos e ele-

tromecãnicos . Neste sentido,surgiro o que denomino o pro

grama "Eletrosimples" ou programa de equipamentos elétri -

cos simplificados , como ferro elétricos , enceradeiras e 

liquidificadores, que poderiam ser vendidos, sem acessaria 

e poucos recursos técnicos , com exposição obbigatória na 

rede de supermercados , mas com preços acessíveis. Se -

riam produtos de qualidade tipo "pé de boi"(3g) da época da 

indÚstria automobilÍstica brasileiro da década de 1960, 

no entanto com a imagem de "produtos inteligentes", para e

vitar conotações depreciativas. A fabricação de suas peças 

seriam feitas por pequenas indústrias e a aceitação apos 

teste de mercado poderia ser ampla, gerando novos empregos 

e. aumentando o consumo de energia elétrica. 
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Não devemos esquecer, neste sentido a afirmação 

quem consome energia el~trica.~ o artefato que usa energia 

el~trica, para satisfação e desejos e necessidades do pú -

blico consumidor. 

Mais artefatos consumindo energia elétrica significa 

maiores consumos sendo registrados, no entanto, salvaguar

dando o conceito de Marketing ou seja, aumento de consumo 

desde que adequado a satisfação dos consumidores, com 

preços compatíveis. 

4.3.12. Desde que nao haja transferência de pro

priedade na venda de um serviço, o rela

cionamento entre o comprador e o vende -

dor sobre o uso do produto ~ indetermina 

do. 

Na CESP, o relacionamento entre consumidores e 

Empresa ~ permanente atrav~s de programas de serviços de e 

nergia el~trica. Nos casos, aliás poucas frequentes de 

falta de energia, imediatamente a Cia procura solucionar o 

problema, atrav~s do plantão unitário de atendimento, que 
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se desloca at~ o local da ocorr~ncia e faz a manutençio ne 

cessâria. 

A imagem da CESP_neste sentido junto ao pfiblico, 

e bastante favorável, conforme comprovam pesquisas 

atendimento. 

sobre 

e no entanto importante, que os nfveis da Empresa 

responsáveis pela manutenç'âo saibam o verdadeiro sentido te 

órico prático do conceito de inseparabilidGcredos serviços, 

para que compreendam que uma avaria a ser consertada nio é 

um favor da Empresa ao cliente, mas uma atividade inerente 

a característica do serviço oferecido. 

4.3.13.- Na medida em que aumentamos as solicita

ç6es por serviços, eles tendem a aprese~ 

tar atendimentos de maneira cada vez 

menos pessoal. 

O aumento de solicitaç6es por mais serviços, con 

I 

duzem a uma ampliaçio do fluxo de trabalho envolvido. Fren- Ç 
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te a esta realidade, a CESP utiliza processamento de dados}40) 

como já foi salientado no item anterior. No atendimento ao 

Mercado Industrial, responsável pelo grosso de sua venda de 

energia a opinião existente ~ que cada caso e um caso , 

em programas como substituição e conservação de energia. U

ma solução_ provável e a contratação de consultores t~cni 
(41 

cos le a ampliação de sua equipe t~cnica para atender 

o aumento de solicitações sobre aqueles programas. 

4. 3.1 4. Há menor aceitação do. !vlarketing em mui-

tas Empresas, em decorrência da dificul

dade da direção entender a linguagem uti 

lizada pelos mercadólogos 

(42) Frente a esta constação de Shostack · , os profi~ 

sionais de Harketing, devem adequar a linguagem normalmente 

utilizada em ''!ercadologia, à realidade das Empresas 

mear os conceitos de maneira crescente em 

nhias. 

tod/s as 
I 

I 

e se-
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Na CESP, este trabalho já vem sendo feito atra-

ves dos s·etores· da Companhia que utilizam o conceito de 

Marketing aplicado a energia el~trica. Neste sentido, sa

lientamos como açoes mercadolÓgicas daquelas áreas: o plan~ 

j amento estratégico de comercialização da energiael~trica da 

Companhia; a ação do D.epartamento Comercial da Vice-presi -

dência de Distribuição; os planos de comunicação; as pesquj._ 

s·as· mercadológicas realizadas; os programas de serviços de 

energia el~trica; o esforço de vendas no canal de Distribui 

ção dos programas de serviços nas regionais; distritos e e~ 

critérios locais e os seminários de treinamento de lvlarket 

ing(4 3) realizados principalmente na are a da Vice-Presidên~ 

cia Divisional de Distribuição de Energia Elétrica. 

Como já salientamos anteriormente, falta uma lon 

ga caminfi.ada para toda a empresa utilizar plenamente o con

ceito de Jvlarketing. Note-se, ainda, que a palavra Marketing 

não ~ usada em nenhuma das at:ribuições do organograma adml 

nis·trativo, sendo mais- corrente a palavra comercialização , 

dentro da tradição da Empresa, o mesmo ocorrendo nos pronu~ 

cia·mentos dos principais· dirigentes da Co·mpanhia. 

Sente-se, no entanto, que o vocábulo :t>!arketing vem 

sendo aceito de maneira crescente e poderá ter considerável 

desenvolvimento a médio e longo prazo na Companhia. 



332 

4.3.15. Pode-se utilizar o ferramenta! de Market 

ing usado nos bens tangíveis, no setor 

de serviços, desde que feitas as necessa 

rias adaptações 

Todas as conceituações existentes sobre Market-

ing, tais coJllo: conceito de Marketing; segmentação de me r-

cada; planejamento estratégico de Marketing; sistema de 

Marketing e composto JllercadolÓgico, podem ser utilizados nos 

serviços, feitas as necessirias adaptações. 

A CESP de forma crescente ji vem utilizando es

te ins-trumental, emb.ora possa ainda apresentar uma conside-

râvel evolução no seu uso, na medida em que o conceito 

cadológico atinja a Empresa como um todo. 

4. 4. Sugestão de modelo alternativo 

Atualmente, na Vice-Presidência Divisional de 

Di_stribuição, hi uma linh.a de programas de serviços de ener 

_ gia elétrica de interesse, oferecidos ao mercado consumidor 

e estabelecidos de acordo com um planejamento 

prévio. 

estratégico 

Uma proposição desta dissertação é c61ocar este 

progra1!la de serviços dentro de um arcabouço teórico sistêmi 

co de Marketing que possa e~licar sua adequação de acordo 
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com as teorias H:ercadológicas vigentes e possa servir de su 

gestão, como modelo alternativo para utilização nos progra-

mas de serviços de energia elétrica sob responsabilidade da 

Vice-Presid~ncia Divisional de Distribuição de Energia Elé-

trica. 

Para suprir este aspecto, apresenta mos a segui r 

um -modelo alternativo, desenvolvido a partir do esque.ma de 

integração das funções· mercadolÓgicas proposto por Raimar 

Richers'~·4) cujas principais características já foram apre

sentados. no primeiro capítulo desta dissertação. 
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Neste modelo, inicia-se a análise pela entrada 

do sistema constituído de insumos@. que vao alimenta r o 

mercado de energia elétrica ~ 

Estes insumos sao provenientes do ambiente de 

Marketing(45) e envolvem a tecnologia, a polÍtica pública , 

a cultura e a economia. Nos insumos também estão contidos 

os esforços dos concorrentes do mercado de energia da CESP, 

representado principalmente pelo petróleo em relação aos nos 

sos programas de serviços. O petróleo é concorrente aos 

artefatos que utilizam energia elétrica, bem como aos pro -

gramas como eletroposto e conservação e substituição de ener 

gia. 

Nos insmr,os colocamos também o esforço do com -

posto de Marketing da CESP em dotar o mercado de energia 

elétrica dos programas de serviços da Empresa, no sentido de 

bem servir do pÚblico consmr,idor de energia. 

Para conli.ecer o mercado de energia elihrica sao 

necessárias informações ob.tidas através de pesquisas merca

dológicas e pesquisas de mercado, conseguidas através de da 

dos primários ou secundários 0 As pesquisas ao focali Z!J: 

rem opiniões dos consumidores, permitem análises 8 que s~ 
rao comparadas com os objetivos e metas da Empresa 0· E2_ 

tes objetivos e metas permitem o desenvolvimento de progra

mas de serviços de energia elétrica de acordo com os dese -

jos e necessidades dos consumidores. Denominamos esta ati

vidade de adaptação @. 
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Desta forma, chega-se aos programas de serviços 

de energia elétrica da CESP G), tais como o programa de ser 

viços Eletrocampo e o PER - "Programa de Eletrificação Ru-

ral". 

A seguir -vamos colocar o composto de Marketing 

nestes progra·mas de serviços, ou seja, faremos referência 

ao produto (serviço); preço; praça e comunicação dos progr~ 

mas. 

No composto de produto, aqui denominado compos

to de s·e.rviços @, percebe-se que cada um destes produtos 

apresenta uma determinada denominação (marca); qualidade e 

s·erviços· em geral de apoio aos programas. Com re 1 ação ··ao 

composto de preço, e:xistem tarifas cobradas ao consumidor , 

de acordo com porti:trias do DNAEE - "Departamento 

de Águas e Energia Elétrica. 

Nacional 

Devemos salientar também que o conjunto de pro

gramas de serviços de-verá atingir os quatro segmentos bási-

cos de mercado considerados: urbano, rural, industrial e 

de transportes G 
Devemos acrescentar também a necessidade de uma 

política permanente de pesquisa e desenvolvimento de novos 

programas de serviços, como preocupação da Empresa que atua 

de forma inovadora. Denominamos esta atividade de Desenvol 

-vimento de novos Programas de s·erviços. 
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O composto de programa de serviços atinge o co~ 

posto mercadológico da Empresa @ oferecido ao consumidor, 

constituindo novos insumos para realimentação do mercado de 

energia elétrica. 

Por outro lado, é tamó.ém necessário ativar 

mercado para conhecimento do público@. Esta ativação 

o 

e 

realizada através: do composto de distribuição dos progra-

mas e da propaganda, 

publicidade @ e 

promoçao 

@. 
de vendas, vendas pessoal e 

Desta forma, chegamos ao denominado composto de 

comunicação §. 

Por outro lado, é necessário saber se todo este 

sistema mercadológico está funcionando a contento, tarefa e~ 

ta destinada a avaliação ~ feita através de controles CQ 

mo: consumo de energia elétrica verificada, fator de car 

f d - . E ~ . d . 1(4G) ga ·e ator e potenc1a por ·mpresas na area 1n ustr1.a . - , . 

aceitação pelos consumidores dos métodos e políticas de co

mercialização, imagem da Empresa após a implantação dos prQ 

gramas e outras formas de avaliação @. 

Esta atividade permite a denominada • auditoria 

mercadológica @ realimentando o sistema @ mercadológi:_ 

co apresentado no modelo. Salienta-se, finalmente, que o 

modelo é sistêmico, contínuo, dinâmico e não contradi tório, 

influindo nos resultados- de atuação da Empresa no 

de energia elétrica ®· 
mercado 
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Verifica-se, ainda, que a possibilidade de ana

lise do quadro, passa a ter aplicação imediata para a açao 

Mercadol6gica na irea de distribuição de energia el€trica , 

a partir do estabelecimento de objetivos e metas da Empresa 

(.item '5' do quadro). Naquele item podemos colocar seis 

passos desenvolvidos a partir de uma consideração de Raimar 

RichersC4 7 ) e que são importantes para o planejamento estr~ 

t€.gico dos programas de serviços de energia el€trica da ire a 

da Vice- Presidência de Distribuição de Energia El€trica. 

Estabelecimento de diretrizes com objetivos e 

metas para a irea de distribuição de energia el€trica. 

Passo 2 

Consulta a centr~l de informações sobre 

de pesquisa mercadol6gica e estatísticas existentes. 

Passo 3 

dados 

Estrat€gias a serem adotadas com base nas infor 

maçoes. 
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Passo 4 

Planejamento de Marketing para a área de distri 

õuição, envolvendo a adaptação dos programas de serviços de 

energia elétrica e desenvolvimento de novos programas de 

acordo com os desejos e necessidades dos consumidores e a 

ativação do 1nercado tratando-se de 

Marketing equiliórado(48l, deve-se 

Empresa que pratica o 

procurar adequar eficaz-

mente todos· os elementos do composto de ~1arketing. 

Passo 5 

Deve-se dotar o planejamento dos recursos huma-

nos, tecnol6gicos, financeiros e materiais necessários. 

Pas's o 6 

Deve-s·e a seguir avaliar os resultados, de acor 

do com o modelo. 
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4. S. Considerações complementares sobre o !>larketing a 

partir do modelo alternativo proposto 

4. 5 .1. Considerações sobre o programa de servi -

ços de energia elétrica 

No compos:to dos programas de serviços de ener -

. gia elétrica (produtos), seria de interesse adaptar o con

ceito de fa1hÍlias· de produtos dos bens tangíveis (49) e uti

lizá-lo nos programas de serviços· de energia elétrica. Con 

siste esta sistematização em apresentar no~ veículos de co

municação da CESP, em todas as Regionais, Distritos e Escri_ 

t6rios Locais, quais são todos os programas de serviços ofe 

recidos pela Empresa no mercado. 

A Companhia procura fazer isso nas suas campa-, 

nlias de comunicação, inclusive nos jornais e revistas, mas 

não apresenta normalmente de forma conjunta numa so comuni

caçao, o que denominaríamos famílias de programa de servi -

ços de energia elétrica. 

Seria, inclus·ive, de interesse que nos escrit6-

rios de atendi·mento aos consumidores e:xistissem cartazetes 

e outras peças promocionais, com os· dizeres: "Conheça os· 

programas de serviços de energia elétrica da CESP", e a se

guir seria colocado o elenco. de programas de serviços da Em 

presa. 
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Ainda no composto de programas de serviços, se-

ria importante considerar como programas, alguns serviços 

que normalmente são realizados, sem aquela conotação. Pode 

ríamos denominar corno programas, por exemplo, os serviços 

oferecidos aos consumidores dos mercados: energia elétrica 

residência!; energia elétrica comercial e serviços de ener

gia elétrica no setor ferroviário. 

Pelo avanço que veJD sendo dado aos programas de 

energia elétrica da Empresa, no sentido de cada vez mais am 

pliar os serviços ofere.cidos, pode-se imaginar, que no futu 

r o seria possível considerar como programas, os serviços 

aqui mencionados naqueles mercados. Por e'xemplo, o progra

JDa de serviços de energia elétrica residencial seria apre -

sentado com esta denominação, quando a Empresa tivesse a 

oportunidade .de fazer naquele s·etor serviços de conservação 

e. substituição de energia ob.jetivando diminuir a participa

ção do concorrente Óleo co:mií.ustível. 

A CESP tern,·no entanto, limitações para ampliar 

rapidamente urna série de programas de serviços que seriam 

de interesse da comunidade. Este aumento deve ser gradati-

vo, de acordo com as possibilidade dos recursos materiais 

humanos, técnicos e financeiros e.xis tentes. 



. 34 2 . 

4. 5. 2. Considerações sobre segmentação de mercado 

Na prática, o mercado de energia elétrica é com 

partimentado basican:ente nos seguintes: urbano, residencial, 

comercial e industrial. Em cada segmento, como já foi ass~. 

nalado, sao ·apresentados· diversos programas de serviços de 

energia elétrica. 

Para cada programa, é possível segmentar o mer

cado em diversas pequenas partes e para cada uma delas ofe

recer programas de serviços específicos. Por exemplo, no 

programa Eletrocampo é oferecido o Pró-feijão, que consiste 

em incentivos tarifários e de assist~ncia ~os plantadores 

de feijão que utilizam os artefatos que consomem energia elé 

trica. 

Seria de interesse um estudo analisado todas as 

principais possibilidades de segmentação dos programas de 

s·erviços·, bem de acol'do com os conceitos emitidos pela teo-

sohre segmentação .de mercado. 

4.5.3. Considerações: sob.re preços 

Como já foi salientado anteriormente, a CESP 

. apresenta uma estrutura do composto de preços, subordinada a 

poiítica de :tarifas determinada pelo DNAEE - "Departamento 



. 34 3 • 

Nacional de Águas e Ener·gia Elétrica, como organismo Fede -

ral que determina as tarifas de todas as Empresas concessio 

nirias de Energia Elétrica. 

Com esta política, a Empresa fica subordinada as 

determinações do DNAEE e com limitações numa das importan -

tes variáveis do composto de Marketing. Em decorrência des 

te comportamento, somos favoráveis ã possibilidade de maior 

liberdade de deter.minação de tarifas pela CESP, com possibJ.. 

lidade de determinações de preços a nível regional, de acor 

do com as características próprias do mercado da· Empresa. 

Co.m esta medida, a agilização de tomadas de decisão em pre

ços· seria mais eficaz. Por e:xemplo, uma fábrica situada ao 

lado de uma usina geradora de energia elétrica, dependendo 

das condições, poderia ter uma tarifação bem inferior aos 

normais, coórados pela Empresa. 

Embora j i e:xista regulamentações sobre o assun

to pelo DNAEE, as· decisões tomadas· na Empresa, seguindo le

gislação 1llais fle:xível, agilizaria a estratégia de decisões 

da Companhia em benefício do consumidor. 

4. S. 4. Considerações sobre o organograma adminis 

trativo da Empresa 

Como observamos nesta dissertação, as ativida

des.· de. Marketing da CESP estão colocadas em divers.as Vice-
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Presidências e Diretorias. Somos favoráveis a uma maior con 

centração das· atividades de Marketing numa área da Empresa 

que poderia ter a denominação de Vice-Presidência de Market 

ing de energéticos abrangendo as areas atualmente subordina 

das à Vice-Presidência de Distribuição de Energia Elétrica e 

a área da Vice-Presidência de Energia não Convencional. 

O planejamento estratégico de Marketing tàmbém 

alirange-ria a área não convencional, ao promover a comercia

lização de programas· de s·erviços como: metano! e energia S.:!_ 

lar, que não incluímos em análise mais detalhada neste tra

Ii.alli.o, em decorrência das limitações da dissertação aos pro 

gramas de serviços de energia elétrica. 

4.5.5. Considerações sobre o composto de comuni

caçoes· 

Em decorrência do esforço atual de vendas da 

energia elétrica, somos: favoráveis a uma ampla campanli.a de 

comunicação nacional focalizando o tema "Use sempre energia 

elétrica de maneira inteligente em tudo que puder". 

Do ponto de vista de sinergia (SO) esta campanha 

poderia englobar inclusive todos os anúncios de artefatos 

mecânicos e domésticos que utilizam energia elétrica. Por 

e.xe·mplo, num anúncio da geladeira "Brastemp'', poderia ser 
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colocada uma mensapem solicitando o uso da energia elé-

tri c a. Estas frases seriam gratuí tas e viriam de éarona nos anúncios. 

Philip Kotler (Sl) a respeito do uso da ener-

gia elétrica, salienta a necessidade do uso inteligente. No 

Congresso de Varsóvia (S") sobre energia, também fois salíen 

tado a frase: 

"O Marketing de energia elétrica do futuro deve 

ra se preocupar com o uso inteligente da Ener -

gia". 

Uso inteligente significa usar sempre, sem des-

perdiçar, nem sem restringir. Com este objetivo, agora que 

a Empresa avança em novas fontes energéticas alternativas, p~ 

deríamos inclusive propor a mudança do adequado slogan da 

Cornpanhi a de "me llwrando a qual i da de da vi da" para CESP 

"O uso inteligente da energia". 

4. 5.6. Considerações sobre o mercado de energia 

elétrica 

Nuito se tem falado, sobre a atual retração de 

consumo de energia elétrica. Este comportamento, no entan-· 

to, não aconteceu apenas naquele setor, mas foi resultante 

da própria retração econõmica do País corno um todo, no pe-

ríodo 198U/1981. 
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Para comprovar este fato, apresentamos a seguir 

um quadro e respectivo grifico dos declÍnios registrados na 

produção de alguns dos principais ramos industriais referen

tes ao período de 1981, em comparação a 1980 no eixo Rio-São 

Paulo: Indústria Automobilística, '. (-37 ,6%); 

Indústria do ci·mento (-24,18%); aço em lingotes (-19;9%); tra 

tores (-36,1%) e aprópriaprodução industrial (.-8,7%). No 

mesmo período, a energia da irea industrial do citado eixo , 

apresentou o Índice de decréscimo de apenas- 4,2%.(S
3

) 

Com relação aos excedentes existentes de energia 

elétrica nas Concessionirias de energia , eles são compatí-

veis para atender o mercado consumidor, desde que haja um pl-ª. 

nejamento de Marketing adequado, com uma política tarifária 

.de incentivo a substituição de Óleo combustível pela energia 

elétrica , sugestão de utilização de energia fora de horário 

de pico e a conscientização dos empresários industriais (S 4 ) 

como principal segmento de -mercado, bem como ·incentivos nos 

demais grupos consumidores. 

f 
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QUADRO 19 

INDICADORES DE CONJUNTURA - PRODUÇÃO INDUSTRIAL- 1975/ 1981. 

·-

AUIOI·'ErCULOS ClMl?~oiO AÇP DI LIOOTES TRATORES PPODUÇ)iD 
INDLBTRIAL 

o I VARIAÇÃO Vfo!UAÇM VARIAÇÃO VARIAÇÃO VARIAÇ.'úJ !'Nora 
lNIDAIJE NO A~O I !NDICE MIL t NO A.'{O \ nmra }.UL t. NO A~\ l~DICE UNIDADE NO A\\0 \ 

rNDICE NO A~O \ GERAL 
--

929.808 - 100,00 16. 736 - 100,00 . S. 309 - 100,00 65.666 - 100,00 - 100,00 

985.469 5,98 lOS ,98 19.143 14,38 114,38 9.li0 10,37 110,37 71. 713 9,21 109,21 12,50 112,5 

919.239 - 6, 72 98,86 21.123 10,34 126,20 11.166 21,77 134,38 5~. 331 -17 o 26 90,35 2,31 115,1 

1.063.194 15,66 114,34 23.239 10,01 138,85 12.112 8,47 145,76 55.874 - 5,83 85,08 7,55 123,8 

1.127.966 6,10 121.31 24.871 7,02 148,60 13.893 14,70 167,20 64.511 15,46 98,24 7,27 132,8 

1.165. 206 3,30 125,31 27.194 9,34 162,43 15.186 9,31 182,74 6!).393 7,57 105,67 7,23 142,4 

727.128 -37,60 78,20 20.647 -24,18 123,36 12.162 -19,91 146,37 44.305 -36,15 67,47 - 8, 70 130,0 
·····-· 

Obs: Valores estimados para dezembro de 1981. 

Quadro preparado pela CESP- Dcpartomcnto de Desenvolvimento de Merendo, março de 1982. 

FO~TES: Conjuntura Econômica- Fundação Getulio Vargas; IBGE- Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estat!stica; ANfAVEA- Associação Nacional de rnbric~ntcs de VcfcLtlos Automotores: 

SNIC - Sindicato N~cional da IndGstria de Cimento; CSN - Companhia Siderurgica Nacional; 

IBS - Instituto Brasileiro de Siderurgia; LIGl!T (Rio Jc Jancil·o) c Elctropaulo. 

E-.'ERGIA ELFrn! CA (RIO - SÃO PAULO 

I:-IDU5TRIAL Tm'AL 

~fi L VARifoY'D ·mL VAR!Aç,Xl 
i> I 'Ih NO A'W 'i 

rNDICE 
~hh NO A'O I 

();ora 

14 o 820 - 100,00 29.067 - 100,00 

16.841 13,63 113,63 32.333 11,23 111,23 

18.700 11,03 126,18 35.538 9,91 122,26 

20.640 10,37 139,27 38.448 8,18 132,27 
··-

22.633 9,65 152 o 71 41.860 8,87 144,01 

24.105 6,50 162,65 44.904 7,27 154,48 

23.084 .- .4,23. ISS, 76 4.\.$0$ - 0,06 154 o 38 
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Reserva Global de Garantia Decreto lei n' 1.383 de 

26 de dezembro de 1974. 

O prof. Lucas Nogueira Garcez sobre 

a reserva global de garantia comenta 

" Foi criada a reserva global de garantia, 

sendo os recursos que a constituem destinados a 

garantir o equilíbrio econômico- financeiro das 

Concessões. O Decreto, determinou que a garantia 

do equilíbrio econômico e financeiro das Empresas 

deve ser considerada sob os seguintes aspectos: 
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- viabilidade econômica dos investimentos em rela 

çao ao respectivo mercado; 

- aumento da produtividade, pela redução gradual 

das despesas de exploração em proporção i 

receita tarifária; 

estabilidade financeira dos concessionários; 

- progressiva equalização tarifária em todo o 

territorio nacional. 

Obs: a remuneraçao legal dos investimentos 

foi limitada em 10 %. 

Fonte : Lucas Nogueira Garcez , " Considerações 

sobre tarifáção de Energia Elétrica no 

Brasil " , separata de palestra proferida 

no Ciclo de Palestras comemorativo do 15 9 

Aniversário de constituição da CESP , São 

Paulo, 2 de dezembro de 1981, pag 9 

, 
Calculo efetuado sobre a propria conta de energia 

elétrica domes de fevereiro de 1982, do 

autor desta dissertação. 

(24) Philip Kotle~ Marketing , Edição Compacta , pag 470 

(25) Philip Kotler, Marketing, Edição Compacta, pag 484 
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(26) Raimar Richers , " Marketing Brasil : Onde esta-

mos ?, Onde vamos ?, 1~ Debate Marketing Bra

sil , pag S. 

(27) Marketing m1x. Tambem denominado mistura de marke-

ting, corresponde a tarefa da empresa em encon

trar as melhores composições para suas variiveis 

de decisão de Marketing.As composições consti

tuem o seu composto de Marketing. 

(28) Raimar Richers, " Marketing Brasil : Onde esta-

(29) 

mos ?, Onde vamos ?, 1~ Debate Marketing Bra

sil, pag 5 . 

Raimar Richers "Marketing Brasil : Onde estamos ?, 

Onde vamos ? 19 Debate Marketing Brasil, pag S. 

(30) Philip Kotler, Marketing, Edicão Compacta, pag 470 

(31) Raimar Richers " Marketing Brasil : Onde estamos ? 

Onde vamos ?, 19 Debate Marketing Brasil, pag S. 

(32) Teoria da Adaptação • De acordo com Raimar Richers, 

entende-se como Adaptação 

" Às atividades que visam a ajustar as 
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características dos produtos ( ou serviços) as 

fSrças vigentes no mercado. 

(33) Desejos e necessidades . Conforme Kotler : 

" As necessidades do homem são básicas e os 

seus desejos são sintetizados. Seus dese

jos são moldados por todas as institui

ções que com ele estabelecem contato. nao 

ap-en-a's Madison Avenue, mas tambem seus aml

gos, a escola, o local de trabalho, o 

Governo ... e assim por diante. 

Fonte: Philip Kotler, t>-_ci_!Ilil11stT_élÇ~_o_<!_e Mark~

ting...__anâl i se_IJla_fl_~J'!.rnento _e __ controLe, pag 

151. 

Obs: Madúon Avenue é famosa avenida de 

New York, onde estão sediadas as princi

pais agências de propaganda de renome 

internacional 

(34) Programa de identidade visual da CESP . A Empresa 

desenvolveu com consultores externos um 

adequado programa de identidade visual, envol

vendo, logotipo, símbolos, uniformes, viaturas, 

impressos~ ambientação de escrit5rios, etc. 
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(35) Robert N. ~k ~lurry , " The mystique of Super-Sales 

Manship " , pag 114. 

(36) John M. Rathmell, Marketing in th~ service sec-

!.2.!._, pag 6 . 

(37) Livreto , Condiç6es Gerais de Fornecimento de Ener-

gia El~trica, CESP , São Paulo, janeiro de. 1982. 

(38) Flat service . Modalidade de prédio de apartamentos 
. 

com serviços de hotelaria à disposição dos 

proprietarios ou inquilinos. 

(39) Volkswagen " p~ de boi " . Modalidade de Volkswa-

gen.simplificado da d~cada de 1960, oferecido 

com preço mais acessível e sem acessórios . A 

denominação " p~ de boi " no entanto tornou-se 

per]orativa a m~dio prazo, significando veí-

culo adquirido por pessoas com poucos recur-

sos. 

(40) Theodore Levitt " Como comercializar produtos 

intangíveis e aspectos intangíveis de produtos " 

Revista Exame, 9 de setembro de 1981, pag 52. 

Obs: Levitt sugere que se deva automatizar os 

·serviços. 
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(41) Consultoria T~cnica para atendimento dos programas 

de serviços da CESP . Nos programas de serviços 

de energia el~trica, são utilizadas Entidades 

de Consultoria, como a FDTE - Fundação para o 

Desenvolvimento Tecnol6gico da Engenharia. Entre 

outros trabalhos a FDTE, realizou e, 1981 um 

estudo sobre " Eletropostos " e um Estudo 

" sobre o Perfil da Demanda de Energia na Indús-

tria " . 

(42) G. Lynn Shostack , " Breaking free from product 

( 43) 

Marketing " , pag 75 . 

Seminirios de Marketing na CESP . Uma das ativi-

dades profissionais do autor desta monografia 

na CESP ~ organizar e participar dos seminirios 

de Marketing na irea de Distribuição de Ener

gia El~trica em todas Regionais da Área de 

Concessão da CESP. O mesmo ocorrendo atrav~s 

de grupo de trabalho entre gerentes, coorde-

nando seminários de Marketing em toda a 

Fundação CESP , Entidade de prestação de 

Serviços aos Empregados da Cia . No Último 

seminirio de Marketing da Fundação CESP, mais de 

700 empregados ,passaram pelo treinamento. 
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(44) Raimar Richers , Ensaios de Administracio Mercado-

lÓgica, pag 44 . 

(45) Ambiente de Marketing . De acordo com Philip 

Kotler, Ambiente de Marketing ~ : 

" A totalidade de forças e de entidades 

que sao externa e potencialmente relevantes a um 

particular agente " 

Fonte: Philip Kotler , Administraçio de Marketing 

análise, planejamento e controle , pag 87. 

(46) Fator de Carga e Fator de potência . Fator de 

Carga ~ um índice que mostra como está sendo 

utilizada a energia elétrica na Indústria. 

Este Índice e o resultado do consumo dividido 

pela Demanda de potência multiplicada por 

730 (número médio de horas por mês). Quanto 

mais se eleva .este Índice, mais se reduz a 

conta de energia. 

Fator de potência é a relaçio entre a 

energia ativa e a energia aparente ou total 

consumida pela Empresa. 

Fonte: Livreto Conservaçio de Energia 

CESP , Sio Paulo , dezembro de 1979, pag 

17 e 18 . 
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(47) Rairnar Richers , Administração Mercadol6gica , 

Princ{pios e M~todos , ( diversos autores) , 

pag 891 . 

(48) Conceito de Marketing equilibrado . De acordo com 

Kotler : 

" O Narketing equilibrado procura mistu

rar eficazmente todos os elementos do composto 

de Marketing de urna forma que contribua para a 

adoção elevada do produto e a alta satisfação 

do consumidor. E~um estilo de Marketing que se 

enquadra aos gostos e necessidades da maioria 

das Organizações que não visam a lucro " . 

Fonte : Philip Kotler , Marketing para Organiza-

ções gue não visam o lucro, pag 24. 

Obs: O Marketing equilibrado ainda conforme 

a classificação de Kotler ~ meio t~rrno entre o 

Marketing agressivo e o Marketing rn{nirno. 

(49) Conceito de fam{lia de produtos. Considera-se como 

farn{lia de produtos, os produtos oferecidos ao 

mercado, por urna determinada Empresa. 

Sobre o assunto Robert Leduc comenta que: 

" Cada produto ê uma espécie de cavalo da 

mesma cavalariça e não deve prejudicar os outros: 

, .. 
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ao contrário, deve auxiliá-los. A direção neces

sita portanto, determinar uma polÍtica de produ

tos" 

Fonte: Rober~ Leduc, Como lançar um produto novo, 

(Rio de Janeiro: Editora Expressão e Cultura, 

1972), pag 37. 

(50) Sinergia. De acordo com H. Igor Ansoff, Sinergia ê: 

(Sl) 

" O efeito que pode produzir um retorno combi

nado de recursos da Empresa superior à soma de 

suas partes " 

o-autor menciona diversos tipos de 

sinergia como, a sinergia comercial, que ocorre 

quando os produtos compartilham dos mesmos 

canais de distribuição, equipes de administra

ção de vendas, ou depósitos. 

Fonte: H. Igor Ansoff, Estratégia Empresarial, 

( São Paulo: Editora McGraw-Hill do 

Brasil S.A. , 1977) pag 67 

Philip Kotler, Marketing , Edição compacta 

(São Paulo : Editora Atlas S.A. , 1980 ) , 

pag 587. 
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(52 ) Warsaw Congress, International Union of Producers 

and Distributors of Electrical Energy, June 

11 a 15 , 1979 . 

(53) Indicadores de Conjuntura da Produção Industrial. 

Informações compiladas em quadro estatístico 

pela CESP , Divisão de Desenvolvimento de 

Mercado, Março de 1981. · 

(54) Pierre Jacques Ehrlich , " Energia e Empresa: 
. 

Os dilemas da conservação de energia " 

Revista de Administração de Empresas - RAE. 

vol 21 n 9 4 , outubro/dezembro de 1981, pag 88. 
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O principal objetivo desta dissertação foi des ·

crever o Marketing atualmente desenvolvido na CESP - "Compa

nhia Energética de São Paulo, através de um estudo de caso, 

com ~nfase na irea de atuação da Vice-Presid~ncia Divisional 

de Distribuição de Energia Elétrica. Neste trabalho houve a 

preocupação de apresentar a Empresa e coloci-la no contexto 

do Mercado Nacional e Regional de Energia Elétrica e a des -

crição de cada um dos· programas de serviços da Companhia se

diada na irea de Distribuição de Energia Elétrica. 

No estudo foram es·tab.elecidas duas hipótese para 

comprovação. Na primeira foi afirmado que. a pritica do :1-Iarke!_ 

ing de serviços de energia elétrica da CESP, ainda não se en 

contra no estigio desejivel para uma En1presa de serviços pú

Ii.licos no Bras·il, apesar da boa imagem que desfrutam seus se2: 

viços junto aos consumidores. Na segunda hipótese, foi posi 

cionado de que o Marketing de serviços de energia elétrica da 

Companhia apresenta gradativo desenvolvimento em direção a 

estigios mais evoluídos de atuação. 

Para comparaçoes .do estigio mercadológico da Em

pre.sa com o es·tig~o da arte do Marketing de serviços·, foram 

focalizados alguns as-pectos considerados de importância da 

abordagem teórica sobre serviços, abrangendo desde a defini' -

çao, características e classificações daqueles b.ens intangí

-veis até as dificuldades e possioilidades de utilização dos 

s·erviços: no futuro. 
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No estudo, houve também a preocupaçao de aprese~ 

tar um modelo sistêmico de Marketing como proposta al ternati 

va para utilização na Vice-Presidência Divisional de Distri

buição de Energia Elétrica, para aplicação nos diversos pro

gramas· de serviços desenvolyidos por aquela Vice-Presidência. 

Depois da aprese.ntação do modelo, foram comenta

dos ainda diversos outros aspectos soóre aplicações ~lercado

lÓgicas à área de Distribuição de Energia Elétrica, envolven 

do desde os divers·os programas de serYiços até o organograma 

da Comp anli.i a. 

Todo este enfoque permitiu a apresentação de uma 

série de s·ugestões que julgamos de interesse para aplicação 

no Marketing da Empresa. 

A CESP - "Companhia Energética de São Paulo", t~ 

Ye origem na fusão de onze E:rnpresas Concessionárias de Ener

gia Elétrica em 9 de dezeJrJiro de 1966, com a denominação ini 

cial de Centrais Elétricas de Sao Paulo, -passando a ter a de 

nominação atual de Companhia Energética de São Paulo em 19.77. 

Com hase no que foi apresentado nos diversos ca

pítulos deste traóallio concluímos que· a Empresa apresenta UJJ\3. 

posição desta cada no País como a quarta Companhia pelo cri t~ 

·rio de patrimônio lÍquido em 1980, e um lugar de importância 

no mercado b.rasileiro de energia-elétrica. 
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A CESP em 19 80, foi respons áve 1 por 2.8% de toda 

produção de energia elétrica nacional e no Estado de São Pau 

lo alcançou 73,9%detoda produção da energia paulista e dispu 

nha de 78,9 de toda capacidade geradora instalada no territó 

rio paulista. 

A Empresa, como Companhia energética, atua prin

cipalmente no mercado de energia elétrica e principalmente 

nos Últimos seis anos se desenvolve no mercado de alternati-

-vas energéticas em programas como: metanol, energia solar e 

na prestação de serviços para e:xploração de petróleo e 

com cláusulas de risco, através da Paulipetro. 

~ 

gas 

O Marketing da Empresa apresenta a característica 

de se situar em divers.as áreas, embora tenha a atividade me.!: 

cadológica mais concentrada na Vice-Presidência de Distribui 

çao. Desta maneira, 6 Departamento de Comunicação está su

hordinado a Vice-Presidência E.xecutiva, o Departamento Comer 

cial, o Departamento de Distribuição e os programas de servi 

ços de energia elétrica estão colocados na Vice-Presidência Di 

-visional de Distribuição e uma das áreas de análise de merca 

do denominada Divisão de Estudos do Mercado de Energia, está 

situado no Departamento de Desenvolvimento do Sistema Elétri 

co da Vice-Presidência Divisional de Estudos e Desenvolvimen 

to de Energéticos. 



• 36 5 • 

A Companhia ainda nao está no estágio mais evo '

luído de Narketing que se pode esperar numa Concessionária de 

Energia ElP.trica do País. Para estudar sua fase de desenvol 

vimento mercadológico, comparamos o Narketing da CESP em re

laçio a classificaçio proposta por Philip Kotler e Raimar Ri 

chers. Na classificaçio de Kbtler, de cinco estágios, para 

plena atuaçio em Marketing, colocamos a CESP entre o tercei

ro e o quarto estágio, ou seja, entre a fase de Departamento 

de Marketing Distinto e o Moderno Departamento de Narketing, 

com a restriçio, no entanto, da e:xistência da atividade mer

cadológica em diversas áreas, embora com maior concentraçio 

de ati-vidades na Vice-Presidência de Distrj.buiçio. Na clas

s-ificaçio de Raimar Rich.ers de quatro patamares, a Empresa e~ 

taria no segundo patamar denominado de integraçio, fase esta 

caracterizada pela preocupação da Diretoria de Harketing em 

traçar e e-xecutar uma política comercial que procure tirar o 

máximo proveito das oportunidades de mercado com um mínimo de 

aplicações de recursos. 

Pela maneira como está sendo conduzida a comer -

ci_alizaçio da Empresa, conforme pode ser percebido através 

dos pronunciamentos dos principais dirigentes em 1981; pelo 

esforço que está sendo realizado para o desenvolvimento da 

comercializaçio dos programas de serviços de energia elétri

ca; pela recente cri ação da Agência para Aplicação da Eletri_ 

cidade "AAE" e pelo crescente interesse demonstrado nas ati

-vidades de treinamento de ?>larketing, pode-se considerar a 
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possibilidade da evolução gradual da Companhia no sentido de 

alcançar um estágio mais· evoluÍdo de atuação em ~farketing a 

longo prazo. 

Uma longa caminhada, no entanto, deverá ser per

corrida para alcançar o estágio mais evoluído possível do 

Marketing na Companhia, uma vez que a denominação Marketing, 

por tradição do setor elétrico somente aos poucos começa a 

ser utilizada, sendo o vocábulo substituído normalmente por 

"comercialização". Ch3mamos, tamb.ém, a atenção ao fato do 

conceito de Marketing somente de forma gradual vem sendo acei 

to em todas as áreas da Empresa e o mesmo ocorrendo com a 

possibilidade .de utilização de todo instrumental mercadológi:_ 

co à disposiçãó da Companhia. 

De acordo com estas observações que foram apre -

sentadas em mais detalhes no capítulo quatro deste estudo, 

conclui-se a validade das hipóteses previstas no início des

ta dissertação. 

A análise das contribuições bibliográficas sobre 

o Marketing de serviços mostrou que na medida em que um País 

se desenvolve, maior será o nível de renda da população e 

mais amplas as possibilidades de crescimento da atividade de 

Marketing. 
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Nos Estados Unidos, caracterizado por apresentar 

uma das economias mais evoluídas· do mundo e ampla sociedade 

afluente, estima-se que os serviços representam para os no r-

te-ame ri canos de 40% a 50\ do total de suas transações. Em 

cada dÓlar que eles gastam cerca 'de 42 centavos sao encami-· 

nhados para o pagamento de prestação de serviços. 

O B.rasil, apesar de ser um País em v1as de desen 

volvimento também apresenta uma elevada participação na area 

de serviços na formação do Produto In terno Líquido, com me-

dia superior a 50% no período 1976/1981. Conforme estimati-. 

vas·, contribuíram para esta posição do setor terciário em 

1981, as áreas: comércio 30,4%, intermediação financeira 

16,2%, aluguéis 15,7%, Governo 14,1%, transportes e comunica 

ções 9,6% e outros serviços 14,0%. 

O País, no entanto, nao tem ainda uma .sociedade 

afluente a não ser proporcional.mente em pequena _parcela das 

populações de nível de renda mais elevada no principais cen

tros urbanos e nas grandes e médias propriedades agrícolas do 
~ 

interior. A elevada participação da área de serviços deve -

se ao elevado volume de mão-de-obra e~regada ou sube~rega

da naquele setor, principalmente nos núcleos urbanos. Entre 

outras razões salientamos também as dimensões continentais do 

País, atualmente com 3.951 municípios e 8. 511.965 km2 de área 

total, o que obriga o Governo a uma considerável infra-estru 

tura na atividade terciária nos setores de defesa, policia -
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rnento, justiça, saúde, ·educação e outros serviços pÚblicos . 

Esta dimensão continental tamEêm favorece a área de transpo2: 

tes e comunicações. Na medida em que a população brasileira 

crescer em nível de renda e houver a e.xpansão do Produto In

terno Líquido, pode-se prever no Brasil uma ma~or expansao 

dos serviços e em conseqUência, o Marketing aplicado :àquela 

atividade. 

A revisão bibliográfica sobre serviços em resu-

1DO permitiu concluir que os serviços são bens intangíveis.que 

não se pegam, não se apalpam, nao se cheiram, geralmente não 

se eJCperimentam, mas permitem sensaçoes que compensam o dis

pêndio monetário necessário, na realização de desejos e ne -

cessidades. 

Comparando os serviços em ·relação ao produtos 

Philip Kotler afirma que e:xistem componentes intangíveis me~ 

mo em produtos tangíveis de elevado preço; os serviços como 

bens intangíveis tendem a ampliar o desempenho dos produtos 

tangíveis e e:xistem bens intangfveis que independem de prod~ 

tos· tangíveis para proporcionar satisfações aos consumidores. 

As diversas definições dos. serviços apresenta das 

na bibliografia consultada, influenciaram o desenvolvimento 

de uma nova definição de serviços que considera a atividade 

intangível independentemente da e.xistência ou nao de produ -

tos tangíveis. A definição menciona que: 
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"Serviços sao todos os ó.ens intangíveis acampa -

nhados ou nao de produtos tangíveis, oferecidos 

ao mercado, e que permitem a satisfação de dese

jos e necessidades dos consumidores efetivos ou 

em potencial". 

De acordo com as características dos serviços, a 

revisão da literatura sofire ·aqueles óens permite concluir que 

eles são: óens intangíveis, com características de insepar~ 

Ií.ilidade em relação a pessoa do vendedor, do serviço ou da 

Empresa prestadora; apresentam elevada diferenciação nos sls 

temas de :1-Iarketing; ausência da necessidade da função logís

tica em grande parte de suas atividades; apresent.am perecib~ 

lidade e flutuação da demanda; dificuldades de obtenção de 

padrões uniformes de desempenho; não podem, normalmente, ser 

comprados· e revendidos por quem ficou de realizá-lo embora 

vendedores de serviços sejam freqUentemente representados por 

agentes. A denominação do preço dos serviços, normalmente, é 

diversa da denominação dos produtos tangíveis; a denominação 

do comprador também apresenta esta particularidade; os servi 

ços tendem a nao s·er poluentes; permitem a satisfação sem 

posse; a valorização por ausência; tendem a ter maior valor 

quando o consumidor conhece suas principais características; 

apresenta mais heterogeneidade do que n.omogeneidade em rela

ção a outro serviço, como fator predominante e ampla criati

vidade na elaboração de novos programas de atendimento ao pi!_ 

ó.lico. 
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Existem diversas formas de classificação dos se.!: 

viços. Nesta dissertação houve a preocupação de apresentá -

las quànto: ao objetivo empresarial prestado; quanto ao ti-

podo consurr~dor; quanto a decisão de compra dos bens; qua~ 

to a durabilidade dos bens; quanto ao produtor; quanto ã na

tureza da regulamentação de acordo com o objetivo a ser ati~ 

gido; quanto à instalação e quanto a forma de classificação 

de acordo com as entidades públicas. 

O ferramenta! de l\larketing normalmente usado no 

setor de produtos físicos pode ser utilizado na área de ser

viços, desde que feitas as necessárias mod:j_ficações de acor

do com as características particulares das diferentes ativi

dades daqueles líens intangíveis. 

De acordo com a opinião de Thayer C. Taylor, co~ 

cluímos que uma das principais diferenças entre as estraté -

gias utilizadas no Marketing de produtos tangíveis e intangf 

veis reside no fato de que no líem tangível em geral são as 

próprias características do produto que determinam a estraté 

gia de Marketing a ser adotada. Nos serviços em decorr~ncia 

da intangilidade, a estratégia normalmente se desenvolve pe

la influ~ncia de motivações que os consumidores sentem pelos 

serviços oferecidos. 

Quanto ao ferramenta! de Narketing, conduímos que 

inicialmente ele foi mais utilizado nos produtos fÍsicos do 

que nos ser~iços. Somente a partir dos anos setenta é que 
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gradativamente os fiens intangíveis passa1_11 a merecer um maior 

interesse e mesmo assim em fiem menor incidência do que a li

teratura específica sobre os produtos tangíveis. 

Quanto ã importância dos serviços de acordo com 

os· estágios de desenvolvimento economico estamos de acordo com 

Colin Clark quando afirma que os serviços aparecem num ter -

ceiro estágio onde estão situados: o comércio e o transpor

te; finanças e comunicações·; prédios e construções; a ti vida

des profissionais; pessoais e governamentais. 

Ainda com relação ao ferramenta! de Marketing a

plicado aos serviços, nesta dissertação comentamos em resu

mo: o conceito de Marketing, as funções de Marketing, a ad

ministração de Marketing e o sistema de Marketing .. Apresen

tamos também um modelo alternativo para ser utilizado no pr~ 

grama de serviços de energia elétrica da Vice-presidência Di 

visional de Distrifiuição de Energia Elétrica. 

Quanto ã aplicafiilidade do Marketing em diversas 

E.mpresas de serviços, a literatura mostra que atualmente nos 

Es·tados Unidos e nos demais Países desenvolvidos está ocor -

rendo cada vez mais o desenvolvimento no setor e crescente 

tendência para utilização do ferramenta! de Marketing nos 

serviços e nas diversas organizações que operam tradicional

mente no mercado de produto. Apesar dos vários e~xemplos de 

aplicação na área de serviços como em Empresas como a Coca

Cola, Singer e Gerlier, isto não impede a existência de pro-
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h lemas para a aceitação do conceito de Marketing em muitas 

outras- Companhias daquela área. William Stanton comentou que 

a expansão dos serviços nos Estados Unidos tem ocorrido mais 

em decorrência da maturidade da economia e os crescentes pa

drões de vida em elevação dentro da sociedade de abundância 

do que ao progresso conseguido pelo Marketing nas areas de 

prestação de serviços. Conforme o autor, salvo algumas hon

rosas e:xcessoes como no caso das Companhias de seguros nort~ 

americanas e mais recentemente nas Empresas telefônicas a di 

reção de Marketing das Companhias que se dedicam à prestação 

de serviços não tem tido a criatividade esperada. Como exem 

pio, Stanton mostrou que o maior incentivo para utilizar a 

energia elétrica nos Estados Unidos surgiu mais dos fabrican 

tes de aparelhos eletro-domésticos do que proveniente das em 

presas de eletricidade. 

No futuro pode-se considerar que os serviços de

-verao crescer em importância à medida em que se desenvolver a 

economia em cada País. -Sobre o assunto a revista Sales Mana 

gment em 1972 pulllicou as projeções oficiais do governo nor

te-americano p!lra 1980 indicando que os serviços atrairão uma 

parcela cada vez maior dos gastos feitos pelo consumidor e 

mais mão-de-oli.ra. Este crescimento deverá ocorrer tanto nas 

Empresas de serviços com finalidade lucrativa como nas de fi 

nalidade não-lucrativa. 

Na dissertação ao comentar o Marketing desenvol

vido em diversas áreas da Empresa, fizemos referência às ati 
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vidades nercadológicas nas áreas da: Presidência, Vice-P re

sidência Executiva, Vice-Presidência Divisional de Estudos e 

Desenvolvimento Energéticos.e a Diretoria Financeira. A se

guir abrangemos a Vice--Presidência Divisional de Distribui -

ção de Energia Elétrica, como área objeto principal deste e~ 

tudo. Naquela Vice-P·residência, analisamos as áreas da As -

sessoria de Gestão Divisional, o Departamento de Engenharia 

de Distribuição, o Departamento Comerei al e o Departamento de 

Distribuição sobre a seguinte Ótica: composição do Departa

mento, principais atribuições, alguns quadros do organograma 

e as diversas considerações do ponto de vista de Marketing . 

A seguir foram focalizados os programas de serviços de ener

gia elétrica da área de Distribuição a sab-er: Luz para Con

sumidores de Bai~a Renda, Conservação de Energia Elétrica na 

I.luminação Pública, Proluz, Conservação de Energia, Substi -

tuição de Energia, Eletroternúa, PER e PER!, Eletrocampo, LER 

e SLI, Eletroposto, Eletrificação de Transportes e Eletrifi

cação de Favelas. 

Nesta dissertação apresentamos também como suge~ 

tão um modelo alternativo para utilização nos programas de 

serviços da Vice-Presidência Divisional de Distribuição de 

Energia Elétrica, a partir de um modelo proposto por -Raimar 

Ricli.ers, utilizando o conceito dos 4 As, do composto de 

Narketing e o conceito de'sistema. No modelo foram coloca

dos todo~ os programas de serviços de energia elétrica exis

tentes, para utilização prática imediata. 
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Analisando-se o estágio atual do :r.larketing da 

CESP, com a revisão da bibliografia sobre serviços concluí

mos e recomendamos em resuEo que: 

1. A CESP deve continuar a oferecer ao mercado consumidor 

um conjunto de programas de serviços de energia elétrica 

que permita a satisfação de desejos e necessidades do.s 

consurrádores efetivos e em potencial e para isto necess~ 

tam continuar a seguir a teoria da adaptação, com a pre~ 

cupação de oferecer serviços que os consumidores desejam 

e não os serviços que a Companhia pensa que seriam de 1n 

teresse do comprador. 

2. Seria de interesse oferecer aos consumidores o que deno

minaríamos .de pacotes de serviços para cada programa. Por 

e.xernplo, ao adquirir um artefato no programa Eletrocarnpo 

seriam dados gratuitamente uma série de serviços corno 

orientação para instalação de energia solar e bio-diges

tores. 

3. Como quanto mais evoluído o desenvolvimento econômico de 

um País, maior será o desenvolvimento da área .econornica 

de serviços e do Marketing, a CESP deve dentro desta cons 

tatação, estar preparada para ampliar seus programas de 

serviços de energia-elétrica no futuro na medida em que 

se amplia o nível de renda das populações. 
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4. A Empresa deve continuar a se preocupar em apresentar ca 

~~ ,~ -., 
racter1st1cas tang1 ve1s para seus serv1ços 1ntang1 veis. 

S. Com relação a constatação de que os serviços sao mais di 

fíceis de comercialização do que os produtos tangíveis a 

CESP necessita na atividade de vendas, proporcionar o e~ 

forço necessário para que seus programas de serviços te

nham óoa aceitação. 

6. A CESP deve preocupar-se com a realização das estratégias 

de Marketing uma vez que nos bens intangíveis geralmente 

inicia-se com a atividade de Marketing e depois são con

tratados os serviços. 

7. Com relação a perecióilidade e flutuação da demanda a 

CESP deve considerar a possibilidade de conceder cada vez 

mais vantagens aos consumidores que utilizam energia fo

ra do h.orário de pico de consumo. 

8. A CESP deve preocupar-se com os padrões uniformes de de

sempenho através da crescente utilização dos serviços de 

processamento de dados. 

9. Os serviços tendem a nao serem poluentes nem apresentar 

outros problemas que sao alvo dos movimentos consuneristas. 

A CESP deve utilizar este aspecto ao seu favor, ooroue a 

energia elétrica é energia limpa, de fomecirrento permmente 

e·.que não polui. O inverso ocorre com o concorrente Óleo 

combustível. 
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10. Em decorr~ncia da intangibilidade dos serviços da CESP 

muitas vezes eles não t~m o verdadeiro valor de sua atua 

ção nitidamente percebidas pelo público. Torna-se ne -

cessário um traoallio de comunicação para mostrar o ver

dadeiro valor desses serviços. 

11. A Empresa deve preocupar-se inclusive com outros fato -

res nao diretamente ligados aos. programas de serviços , 

mas que trazem insatisfação aos consumidores e a comuni 

dade não consumidora, como o caso de liberação adequada 

das águas armazenadas para que nas cheias, inundaç5es 

nao previstas prejudiquem a imagem da Companhia. Este 

aspecto é seguido atualmente, mas gostaríamos de real

çar sua importância. 

12. Na medida em que se desenvolve a atividade econômica e 

crescem os movimentos consumeristas, cada vez mais a 

longo prazo deverá ser reconhecido o papel social dos 

programas de serviços às populações de baixa renda, des 

de que bem divulgados, como no caso do programa LER-

"Ligações de Escolas Rurais" e o programa LBR 

para Consumidores de Baixa Renda. 

-- "Luz 

13. O Marketing dos programas de servlços da CESP dependem 

de ctiatividade e este fator deve ser cada vez mais va

lorizado e desenvolvido nos programas da Empresa. 
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14. Nos programas de serviços de energia elétrica, como nao 

há transferências de propriedade na venda dos programas 

o relacionamento entre o consumidor e a Empresa é perma 

nente. A CESP deve conscientizar seus empregados para 
este aspecto. 

15. Na medida em que aumentam as solicitações por serviços 

na Empresa, ela tende a apresentar um comportamento de 

atendimento cada vez mais impessoal. A solução é a ~SP 

ampliar sua equipe técnica de atendimento e utilizar con 

sultoria e~terna, principalmente em programas de servi-

ços mais especializados como Conservação e Substituição 

de Energia, além de automatizar de forma crescente as 

tarefas que podem utilizar processamento de dados. 

~16. Quem consome energia elétrica é o artefato, seja ele 

eletrodoméstico. ou eletromecânico, para satisfazer de

sejos e necessidades do consumidor, e quanto maior o n_g 

·mero de artefatos vendidos, :n;aior será a possibilidade de 

consumo de energia elétrica. Neste sentido, a CESP de

ve procurar incentivar a sua aquisição no mercado. De

ve tamllém desenvolver e~erimentalmente novos artefatos 

inclusive através de consultoria externa e fazer ges-

tões para que eles sejam de boa qualidade e comp a-

tLveis com o mercado. Uma aplicação do artefato seria 

um projeto que chamaríamos de" Eletrosimples•: ou seja , 

versões inteligentes e simplificadas de artefatos, obrj._ 

gatoriamente a venda nos canais de distribuição. Lem-
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brames neste sentido que a Kodak consegue vender filmes 

em quantidade graças ao seu artefato "máquina fotográfi 

ca" de preço acessível, cuja principal finalidade é co!!_ 

sumir filmes fotográficos, ampliando as vendas 'daquela 

Companhia. 
/ y 

17. A CESP deve preocupar-se nos programas de serviços em 

segmentar mais os mercados nos atuais segmentos: ru-

ral, ur5ano, industrial e de transporte. 

18. A Empresa deve considerar a possibilidade de denominar 

programas, diversos serviços sem esta nomenclatura, co-. 
mo o programa de serviços de energia elétrica residen -

cial, comercial e de ferrovias. Para cada um destes 

programas devem ser feitas ações específicas de merca -

do. 

1g. Em decorrência da dificuldade da Empresa entender o lin 

guajar dos mercadólogos, estes profissionais devem ade-·

quar sua linguagem e técnicas mercadolÓgicas ã realida-

de da Empresa. Ao mesmo temp0 devem prnmcwc·r. uma am -

pliação do treinamento de Marketing na CESP para que os 

conceitos de Marketing possam grada ti vamen te serem mais 

utilizados em toda a Companhia. 

20. A CESP deve adotar como base de trabalho nos . programas 

de serviços de energia elétrica o conceito do uso in te-

ligentes da energia. 
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21. A CESP poderia estudar no organograma a possibilidade ~e 

criar uma Vice-Presidência de Marketihg de Enérgeticos. 

22. A CESP deve desenvolver novas possibilidades de utiliza

ção tecnológica da eletricidade, no que poderia ser denomi

nado " Eletrotecnologia " 

23. Com relação ao composto de comunicação, a CESP poderia 

fazer parte de um esforço nacional focalizando o tema 

" Use sempre energia elétrica·. de maneira inteligente 

em tudo que puder " Este tema poderia englobar inclusive 

todos os anúncios de artefatos mecânicos e domésticos que 

utilizam energia elétrica. Estas frases seriam gratuitas e 

viriam de carona nos anúncios como por ~xemplo,no anúncio 

de uma geladeira. Num esforço de Merchandising, as vitrinas 

das lojas que vendem eletrodomésticos também poderiam ser 

utilizadas para veicular mensagens das Companhias de Energia 

Elétrica sobre o maior uso da energia. 

SUGESTOES PARA FUTURAS DISSERTAÇOES 

Como sugestão para futuras dissertações apresenta

mos as seguintes idéias: 

1 . Estudo comparativo do Marketing de Energia Elétrica desen 

volvido em todas as Empresas Concessionárias de Energia 

Elétrica do Estado de São Paulo, envolvendo a CESP, CPFL, 

Eletropaulo e pequenas Empresas de Energia Elétrica do 

interior paulista. 
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2. Estudo comparativo do Marketing de Energia El~trica 

desenvolvido na CESP em relação a Empresa controlada 

Cia Paulista de Força e Luz sediada em Campinas, no 

Estado de São Paulo. 

3. Estudo comparativo entre o Marketing de serviços de 

Energia El~trica entre as Concessionárias de Energia 

El~trica do Brasil, dividindo-se as Empresas em peque

nas, m~dias e grandes, conforme crit~rio a ser deter

minado. 

4. Comparações do Marketing desenvolvido por diversas 

Empresas da área pÚblica do Estado de São Paulo, envol

vendo Empresas de Energia El~trica çomo a CESP, CPFL, · 

Eletropaulo e Empresas de outras areas da administração 

pública como: COMGÁS; TELESP e SABESP. 
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GRÁFICO 1 

CONSUHIDORES DO INTERIOR DO ESTADO DE SÃO PAULO . OPINIÃO 

'SOBRE OS SERVIÇOS PGBLICOS NAS CIDADES ONDE RESIDEM-1979. 

(dados em porcentagem) 

Et;ERGIA ELETRlCA r}.:?.::}~,. .' 
RESIDENCIAL ':;. 11_".· 7 1; 

~·~~?~.~~·~~·~~·--------------------------------~ (CESP/CPFL) 

82 . 

I L UMI NAÇlio POBLI CA r,;[:,:Kc_.:.[~'-"~i,·.I,.,:IJJ;n•lilltnltlJEt:ü~-----------7-4 _______ ~-'---__J 
ABASTECIMENTO ~\:}~~~~~~---------~6~4--------------l 

DE AGUA tili:~:JJ~iffiiffiHHE_ ________ _:_~ _ _j 

TELEFONE 

TRANSPORTE 
COLETIVO NA CIDADE 

56 

CENTRO DE SADDE 1t,~f:~~1.117L)~·~~··:~};;Sif~J.~fliijc~~llij2r§_.; ______ 6:__1:.___:. _____ 'jl ~W~!-·--:>, ç· __ )b~- . 
0 MUITO soM/Bo~·. · 

~ REGULAR. 

tl~~~ RUIM/P(SSI~O 

~NÃO TEM 75 I 
FONTE: CESP - Companhia Energética de São Paulo - Departa

mento de Desenvolvimento de Mercado - Dez de 1979. 
OBS: Pesquisa mercado16gica feita pela CESP, nos municipios 

da área de Concessão CESP/CPFL, através de amostragem 
probabilistica sistemática com 2.100 entrevistas, em 
27 diferentes municípios, com 72 diferentes perguntas, 
coordenadas pelo autor desta monografia. 
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QUADRO 1 

PNB PER CAPITA DE 20 DIFERENTES PAISES - 1973 

--------·------------------
ESTADOS UNIDOS $ 5.980 ISRAEL $2.080 

CANADÁ 4.920 TCHECO-ESLOVÂQUIA1.920 

SUf':CIA 4.910 UNili:O SOVIf':TICA 1.800 

• DINAMARCA 3.860 PORTUGAL 830 

ALEMANHA OCIDENTAL 3.830 BRASIL 530 

FRANÇA 3.750 CHINA(FORMOSA) 520 

NORUEGA 3. 720 TURQUIA 370 

REINO UNIDO 2.670 CORf':IA(SUL) 310 

JAPÃO 2.610 R. A. U.l EGITO) 230 
f 

I TAL IA 2.110 1NDIA 110 

FONTE: - Paul A. Samuelson , Introdução. a anâ1 i se econômica, 

(Rio de Janeiro : Livraria Agir Editora, 1975 ) , pag 88. 
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QUADRO 2 

E~TADOS UNIDOS- PRODUTO NACIONAL BRUTO, DESPESAS 

DE CONSUHO PESSOAL E SERVIÇOS - 1929 a 1960 . 

( Em bilhões de dÓlares correntes ) 
% dos % dos 

--

serviços serviços 
sobre o em rela 

Produto despesas Produto ç~o as 
nacional de consumo Nacional despesa 
bruto pessoal Serviços Bruto de 

I consumo 
pessoal 

1929 104,4 _79,o 32,1 30,7 40,6 

1932 58,5 49,3 22,9 39,1 46,5 

1933 56,0 46,4 20,7 37,0 44,6 

1939 91,1 67,6 25,8 28,3 38/2 

1940 100,_6 71,9 26,9 26,7 3 7 .f 4 

1-941 125,8 81_, 9 . 29,0 23,1 35,4 

I 1945 213,6 121, 7 40,4 . 18,9 33,2 I 

I 
' 1946 210,7 147,1 46,4 22 1 0 31,5 I 

1947 234,3 165,4 51,4 21,9 31,1 
I 

1948 2 59" 4 178,3 56,9 21,9 31,9 

1950 284,6 19S1 o 64,9 22 J 8 33_, 3 

1952 347,0 219,8 75_. 6 21,8 34,4 

I 1954 363,1 238,0 86,3 23,8 36,3 

1955 397,5 256.,9 92,5 23.13 36,0 

1956 419,2 269,9 10010 23.,9 37/1 

1957 442,8 285,2 107 .f 1 24/2 37J6 

1958 444,2 . 293, 5 114,2 24., 7 38/9. 

1959 482.,1 313_, 8 122) 8 2s1 s 39;1 

1960 504./ 4 328.,9 132,2 26, l 4~2 . 

. Fontes: Dados de 1929-1959 adaptados- da tabela Cl " Gross 
National product or expenditure " , 1929-60 e tabela C a C-7 
"Personal consurnption expenditures, 1929-60" , Economic rcport 
of the ·President ( january 18,1961) 1 pp 127 1136; Estatísticas 
de 1960 tiradas de " Survey of current business(United Statcs 
Department of Commerce 1 july 1 1961). 

Todas estas tabelas são mencionadas em.William Regan
1 • 

" The Service revolution " 1 Journal of marketing ( july 1963 

s 

I 

' ' 
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Consideraçõe~sobre a tabela 

Pelo quadro, percebe-se a elevada participação 

dos serviços em relação as despesas de consumo pessoal em 1960, 

com o Índice de 40, 2 % 

Nota-se também que na epoca de retração do 

consumo supérfluo que ocorreu na segunda guerra mundial do peri~ 

do 1939 a 1945, gradativamente as despesas com os serviços 

sofreram declínio para novamente apresentar elevação, após o 

término do conflito mundial e o desenvolvimento econômico do 

apos - guerra. 

Crítica a Tabela 

Como o autor William Regan pretendeu mostrar que 

o crescimento dos serviços ocorre em relação ao crescimento do 

Produto Interno, a tabela seria mais representativa se, ao 

invés de apresentar o Produto Nacional Bruto americano, apre-

sentasse o Produto Interno Bruto americano. Como se sabe, o 

Produto Nacional engloba tambem os resultados econômicos obtidos 

no exterior pelo País, enquanto o Produto Interno considera somen~ 

te os resultados internos ocorridos no País. 
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QUADRO 3 

BRASIL - 197 8. POPULAÇÃO ECONO~HCAMENTE ATIVA. 

CLASSE DE ATIVIDADES HOMENS 

TOTAL 40.374.859 

Economicamente ativa 30.602.017 

Agricola 11.265.777 

Indústria/transformação 5.192.239 

Indústria de construção 3.133.071 

Outras atividades Indus-

triais 

Comércio de mercadorias 

Prestação de serviços 

Trnasportes e comunic~ 

çoes 

Social 

Administração Pública 

Outras atividades 

Não economicamente ativa 

. 591.161 

3.044.561 

2.922.616 

1.526.919 

835.159 

1.163. 609 

703.552 

9.772.842 

MULHERES 

41.696.518 

14.792.256. 

3. 861.441 

1. 799.586 

61.411 

56.489 

1. 2 50. 2 7 8 

4.741.906 

141.783 

2.022.765 

324.927 

351.736 

26.904.262 

Fonte : Anuário Estatistico do Brasil, ( Rio de Janeiro 

Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatistica , 1980) , pag 120. 
Obs:População residente com 10 e mais anos de idade 



ANEXO 2. 

DADOS ESTAT[STICOS COMPARATIVOS SOBRE ENERGIA ELETRICA DO 

BRASIL, ESTADO DE SÃO PAULO E CESP - CO~WANHIA ENERGETICA 

DE SÃO PAULO - 1970/1980 
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QUADRO 20 

CAPACIDADE INSTALADA - 1970/1980 EM ~q 

ANO BRASIL ESTADO DE SÃO PAULO CESP 

. MW. PARTICIPAÇÃO 
~ 

PARTICIPAÇÃO 
BRASIL ESTACO 

19 70 11.233 3.818 34,0 1. 854,08 48,6 

1971 12. 6 70 4.324 34,1 2. 36 3, 4 8 54,7 

1972 13.206 4.455 33,7 2.478,08 55,6 

1973 15.436 5.163 33,4. 3-137,88 60,8 

1974 16. 919 5.902 34,9 3.832,98 64,9 . 
19 75 19.569 7.097 36,3 4. 977,28 70,1 

1976 21.060 7.155 34,0 5.139,48 71,8 

19.77 22.637 7. 958 35,2 1 S. 878,68 73,9 

1978 25.229 9.522 37,7 7. 36 7, 4 8 77,21 

1979 2 8. 386 10.505 37, o 8.291,68 78,9 

.19.80. .32 ... 351 * 10 . .5.11 32,5 8.291,68 78,9 

FONTE: CESP - Companhia Energética de São Paulo - Boletim 
Eletricidade, Sumário de Dados, São Paulo, julho/81 

* Dados estimados 
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QUADRO 21 

PRODUÇÃO DE ENERGIA ELI!TRICA - 1970/1980 EM Gl\lh 

. ---- ESTADO DE SÃO PAULO . CESP 

ANO BRASIL 
PARTICIPAÇÃO PARTICIAPAÇÃO GW1i GWh . . . . BRASIL ESTAIXJ 

-

1970 '45.292 17.229 38,0 6.063 35,2 

1971 50. 5 76 17.054 33,7 9.175 53,8 

19.72. 56.617 20.288 35,8 10.027 49,4 

1973 64.727 23. 776 36,7 11.966 50,3 

1974 . 71.698 2 7. 66 2 38,6 15. 9 7 5 57,7 

1975 78.936 31.631 40,1 20.585 . 65,1 

19.76 90.032 33.488 37,2 23.804 71,1 

19 77 100.822 38.325 38,0 26.318 68,7 

19 78 112.575 43. 2 54 38,4 30. 811 71,2 

1979 124.673 46.861 37,6 35.458 75, 7 

.19.80. 137.383 52. 000 3 7,9 38.412 73,9 

FONTE: CESP - Companhia Energética de São Paulo - Boletim 
Eletricidade, Sumário de Dados, São Paulo, julho/81 

"'Dados estimados 
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QUADRO 22 

CONSUMO DE ENERGIA ELtTRICA POR CLASSE DE CONSUMIDOR NO 

BRASIL - 1970/1980 EM GI\Th 

. 
. ANO INDUSTRIAL COMERCIAL RESIDENCIAL OUTROS TOTAL 

1970 19.905 5.158 8 • . >65 4. 72 4 38.152 

.1971 2 2. 70 2 5. 6 46 9.178 S. 361 42.887 

19.72 25.733 6.369 9.885 5.992 4 7. 9 79 

19.73 30.056 7.237 10.943 6.692 54.928 

19 74 34.067 8.117 12.020 • 7. 42 6 61.6 30 

1975 37.583. 8 •. 9 8 7 13. 210 8.400 6 8. 180 

1976 43. 5 89 9. 9.11. 14.877 9.195 77.572 

19 77 49.155 10.5 34 17.133 10. 163 86. 9 85 

1978 55.663 I 11.389 18. 9 46 11.188 9 7. 186 

1979 63.088 12. 560 n.o2o 12.260 108.928 

1980 .. 69.955 1.4.089 23.524 . 13.872 121. 440 

'FONTE; CESP - Companh.ia Energética de São Paulo - Boletim 
Eletricidade, Sumário de Dados, São Paulo, julho/81 
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QUADRO 23 

CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR CLASSE DE CONSUMIDOR NO 

ESTADO DE SÃO PAULO - 19 70/19 80 EM Gl\'h_ 

TOTAL 
ANO INDUSTRIAL COMERCIAL RESIDENCIAL OUTRCS 

. GWh * 

19 70 8.609 2.141 3.450 2.054 16. 2 54 42,6 

1971 10.030 2. 39 7 3. 80 7 2.259 18. 49 3 43,1 

1972 11.335 2.561 4.li6 2.583 20.595 42,9 
. 

1973 13.143 2. 865 4. 486 2. 83} 23.331 42,5 

1974 14.673 3. 168 4. 9 43 3.105 25.889 42,0 
. 

1975 15.460 3. 465 5. 426 3.382 27.733 40,7 

1976 17.465 3. 725 6.031 3. 700 30.921 39,9 

1977 19 .• 163 3.740 6.887 3. 9 85 33. 79 5 38,9 

19 78 21.320 4. 00 7 7.535 4.695 3 7. 55 7 38,6 

1979 23.332 4.381 8.338 5.193 41.244 37,9 

19.80. .2.5 .. .305 4 .. 713 9.037 S. 711 44.766 36,9 

FONTE: CESP - Companhia Energética de São Paulo - Boletim 
Eletricidade, Sumário de Dados, São Paulo, julho/81 

"" _ Participação no mercado do Brasil 



• 3 9 2 • 

QUADRO 24 

CONSUMO DE ENERGIA ELfTRI CA DE CONSUHI DOR 

CESP - CmlPANHIA ENERGfTICA DE SÃO PAUL0-1970/1980 

EM GWh 

1DTAL 
ANO INDUSTRIAL COHERCIAL RESIDENCIAL OUTROS 

GWh 

19 70 39 7 100 196 352 .1. 045 

1971 490 112 215 417 1. 234 

1972 573 123 232 45 8 1. 386 

19 73 778 142 269 4 89. 1. 678 

19 74 935 153 29 7 532 1.917 

19 75 1. 065 167 339 591 2. 162 

19 76 1. 263 194 384 637 2. 4 7 8 

19 77 1. 443 214 442 6 79 2.778 

19 78 1. 6 86 234 50 7 793 3.220 

19 79 1~ 864 260 586 866 3.576 

19 80 2.210 2 81 659 9 70 4.120 

* 

6 '4 

6,7 

6 '7 

7 '2 

7,4 

7,8 

8,0 

8,2 

8,6 

8,7 

9 ,2 

FONTE: CESP - Companhia Energética de São Paulo - Boletim 
Eletriciade, Sumário de Dados, São Paulo, julho/81 

* Participação no mercado do Estado de São Paulo 
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