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RESUMO 

 

Os reflexos da tributação sobre o setor elétrico ultrapassam as questões meramente 

arrecadatórias de estados, municípios e União, envolvem toda a produção do país e o bem-

estar de sua população. Neste contexto, e com o intuito de trazer as questões de eficiência e 

redistributividade ao ambiente de tributação de energia elétrica, o presente trabalho pretende 

apresentar um panorama da tributação atual do consumo residencial de energia elétrica, 

principalmente em relação ao ICMS, juntamente com um cálculo simplificado de alíquotas 

considerando dois modelos de tributação ótima, estabelecidos por F. R. Ramsey e Diamond e 

Mirrlees, a partir dos quais é possível realizar comparações em relação ao modelo atual e 

sintetizar uma visão nacional de uma tributação realizada em sua maior parte regionalmente. 

O primeiro modelo considera apenas eficiência na definição das alíquotas aplicadas aos 

produtos, partindo da premissa de que todos os consumidores são idênticos e não há 

preocupações com equidade. As elasticidades necessárias para aplicação do critério de 

Ramsey são estimadas a partir de dados em painel das 64 distribuidoras de energia elétrica do 

país, utilizando um modelo em dois estágios com variável instrumental. O segundo modelo, 

proposto por Diamond e Mirrlees, incorpora a equidade na modelagem, introduzindo a 

diferenciação entre os indivíduos. 

 

Palavras-chave: Tributação ótima, demanda de energia elétrica, tributação de energia elétrica. 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

The reflexes of energy taxation go beyond the simple revenue collection to federal and 

subnational governments, it involves the entire production of the nation and the population's 

welfare. In this context and in order to bring concerns of efficiency and redistribution to 

electricity taxation environment, this work aims to present an overview of the current taxation 

of residential electricity consumption, especially in relation to ICMS (a VAT applied in a 

regional level), along with a simplified calculation of rates considering two optimal taxation 

models, established by F.R. Ramsey and Diamond and Mirrlees, from which it’s possible to 

make comparisons over the current model and synthesize a national vision of a tax held 

mostly regionally. The first model considers only efficiency in setting the rates applied to 

products, starting from the premise that all consumers are identical and there is no concern 

with equity. The price elasticity for the application of Ramsey criteria are estimated from 

panel data of 64 distribution companies in the country, using a two-stage model with 

instrumental variable. The second model proposed by Diamond and Mirrlees, incorporates 

equity by introducing a differentiation between individuals. 

Key-words: Optimal Taxation, Energy Demand, Energy Taxation. 
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Introdução 

 

O setor elétrico é reconhecidamente um grande contribuinte das receitas dos governos federal, 

estadual e municipal. Através das PIS/COFINS, CSLL, IRPJ, além das contribuições 

direcionadas diretamente para o setor elétrico como Conta de Desenvolvimento Energético 

(CDE), PROINFA, entre outras, as empresas do setor “abastecem” o caixa do governo 

federal. Para os governos estaduais os recursos vêm indiretamente via transferências federais 

de PIS/COFINS e Imposto de Renda, e diretamente através do ICMS, imposto de 

competência estadual
1
, com diretrizes estabelecidas pela Constituição Federal de 1988 e pela 

Lei Complementar 87 de 13 de setembro de 1996, conhecida como Lei Kandir. Por fim, os 

municípios recebem recursos provenientes das empresas elétricas apenas indiretamente 

através dos repasses federais e estaduais tais como o Fundo de Participação dos Municípios 

(FPM) e a quota-parte municipal do ICMS correspondente a 25% do recolhimento do 

imposto. 

A independência no estabelecimento das alíquotas por parte dos estados, juntamente com uma 

eventual diversidade das reposta do consumo às variações do preço da energia entre as regiões 

do país, em virtude de diferenças de renda, padrão de utilização e estoque de 

eletrodomésticos, preço da energia, entre outros fatores, impõem à energia elétrica um papel 

importante na definição do bem-estar da população. 

Além disso, a tributação do setor energético não envolve apenas a questão de arrecadação de 

impostos, pois tem reflexos sobre diversos pontos da economia, tais como os preços de 

energia ao consumidor, o crescimento econômico, a eficiência na arrecadação dos impostos e 

a distribuição de renda, como destaca Lazzari (2005), que ainda afirma ser a tributação (e os 

subsídios) do setor energético um poderoso instrumento de política econômica. 

Neste contexto, e com o intuito de trazer as questões de eficiência e redistributividade ao 

ambiente de tributação de energia elétrica, o presente trabalho pretende apresentar um cálculo 

simplificado de alíquotas de ICMS considerando dois modelos de tributação ótima, 

estabelecidos por F. R. Ramsey (1927) e Diamond e Mirrlees (1971). O primeiro modelo, 

estabelecido por Ramsey, considera apenas eficiência na definição das alíquotas aplicadas aos 

produtos, partindo da premissa de que todos os consumidores são idênticos e não há 

preocupações com equidade. A regra do inverso da elasticidade, derivada desse modelo, 

afirma ser mais eficiente tributar mais fortemente os produtos menos inelásticos e reduzir a 

                                                 
1
 O Distrito Federal também tem competência em relação ao ICMS. 
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tributação sobre os produtos com consumo mais elástico em relação ao preço. No segundo 

modelo, proposto por Diamond e Mirrlees, há diferenciação entre as pessoas e a equidade
2
 é 

incorporada ao modelo, o que resulta num peso maior de tributação para os produtos mais 

consumidos pela população mais rica da localidade onde se está estabelecendo as alíquotas. 

O trabalho é iniciado com um cálculo de elasticidades a partir de dados em painel com todas 

as concessionárias de distribuição de energia elétrica do país, em seguida é realizado um 

agrupamento de concessionárias de acordo com o Submercado de energia do qual ela faz 

parte, possibilitando a identificação de eventuais diferenças na resposta da demanda 

residencial de energia elétrica à variação de preço para cada um deles. 

 O modelo de Ramsey é então aplicado, utilizando as elasticidades calculadas como insumo, 

sobre uma função de utilidade teórica e o resultado informa como seria uma possível divisão 

de carga tributária entre os agrupamentos considerando exclusivamente o critério de 

eficiência. 

A utilização exclusiva do critério de eficiência pode produzir resultados indesejáveis 

socialmente. O trade-off entre eficiência e equidade permeia toda a literatura sobre tributação 

e, especialmente, sobre a tributação ótima. Incorporando a questão redistributiva ao cenário 

deste estudo, o modelo de Diamond/Mirrlees – que acrescente a diferenciação dos indivíduos 

ao modelo de Ramsey – é aplicado aos dados agrupados de consumo de energia elétrica 

residencial e seus resultados confrontados com os obtidos pelo modelo anterior e com a 

tributação praticada atualmente. 

Além desta introdução, esta dissertação apresenta uma breve revisão bibliográfica no capítulo 

1, a qual é dividida em 3 seções: tributação do setor de energia elétrica; elasticidade preço da 

demanda de energia; e tributação ótima. O capítulo 2 traz uma contextualização e definição do 

problema e, em seguida, o capítulo 3 apresenta a metodologia e uma descrição dos dados 

utilizados no estudo. Os resultados são apresentados no capítulo 4 e as conclusões no 5, 

precedendo o capítulo final de referências 

 

                                                 
2
 Utilizando o termo adotado por Barbosa e Siqueira (2001) 
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Capítulo 1 – Revisão bibliográfica 
 

Esta revisão está dividida em três partes: i) A tributação do Setor Elétrico; ii) Elasticidades da 

demanda de energia elétrica; e iii) Tributação e energia. 

1.1 Tributação do Setor Elétrico 

1.1.1 Estruturação do Setor 

O presente trabalho será realizado considerando apenas a tributação aplicada sobre o consumo 

final de energia para os consumidores residenciais, os quais recebem sua energia 

obrigatoriamente da concessionária de distribuição de sua região. Desta forma, não contempla 

a tributação aplicada sobre as demais etapas da cadeia produtiva da energia elétrica, 

nomeadamente geração, transmissão e comercialização fora da distribuidora. 

A Constituição Federal de 1988, no seu artigo 21, inciso XII, alínea b, atribui à União a 

competência sobre os serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético 

dos cursos de água, em articulação com os estados onde se situam os potenciais 

hidroenergéticos. Adicionalmente, o artigo 175 incumbe a prestação de serviços públicos ao 

Poder Público, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de 

licitação; artigo esse regulamentado pela Lei 8.987 de 13 de fevereiro de 1995. 

No mesmo ano, em sete de julho, a Lei 9.074 é promulgada e seu capítulo II é dedicado 

exclusivamente aos serviços de energia elétrica. Essa lei introduz uma série de modificações 

no setor, como o advento do consumidor livre e o reconhecimento do Produtor Independente, 

além de estabelecer normas para outorga e prorrogação de concessões e permissões de 

serviços públicos. 

A configuração atual do sistema é concluída com a instituição da Agência Nacional de 

Energia Elétrica – ANEEL (Lei 9.427/96), do Operador Nacional do Sistema – ONS e do 

Mercado Atacadista de Energia – MAE(Lei 9.648/98), substituído posteriormente pela 

Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE (Lei 10.848/04), da Empresa de 

Pesquisa Energética – EPE e do Comitê de Monitoramento do Sistema Elétrico – CMSE. 

1.1.2 Impostos 

O art. 155, § 3 da Constituição Federal institui a exclusividade de incidência sobre energia 

elétrica para o Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços (ICMS), o imposto sobre 
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importação e o imposto sobre exportação. Esta exclusividade refere-se apenas a impostos, não 

abarcando contribuições ou taxas. 

No mesmo artigo 155, no §2 impõe a necessidade de lei complementar para dispor sobre o 

tema e que o Ato das disposições transitórias disciplinará o assunto até a promulgação da 

referida lei. Após longo intervalo de tempo é promulgada a Lei Complementar 87 de 13 de 

setembro de 1996, batizada como Lei Kandir, que disciplinou a incidência do ICMS sobre a 

energia elétrica, além dos impostos de importação e exportação, contemplando com detalhe 

questões como base de cálculo, fato gerador, alíquota, não incidências, imunidades, isenções, 

dentre outras. 

O Código Tributário Nacional, Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966, contém as hipóteses de 

incidência, base de cálculo e definição de sujeição para os impostos de importação e 

exportação. 

A Lei Kandir, no seu artigo 32, inciso I, determina que não haja incidência do ICMS sobre 

operações que destinem ao exterior mercadorias, inclusive produtos primários e produtos 

industrializados semielaborados, bem como sobre prestações de serviços para o exterior. 

1.1.3 Contribuições Federais 

Como dito anteriormente, a exclusividade de incidência sobre a energia elétrica do art. 155, 

§3 da CF não abrange Contribuições, o que permitiu a aplicação do Programa de Integração 

Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PIS/PASEP, criados pelas Leis 

Complementares Nº 7, de 7 de setembro de 1970, e Nº 8, de 3 dezembro de 1970; e da 

Contribuição para Financiamento da Seguridade Social – Cofins, criada pela Lei 

Complementar 70, de 30 de dezembro de 1991. 

1.1.4 Encargos Setoriais 

Compõem as tarifas de energia os Encargos Sociais, utilizados pelo governo para obter 

recursos com destinações específicas dentro do setor elétrico. Os encargos setoriais em vigor 

são: 

Reserva Global de Reversão (RGR)
3
 : Criada pelo Decreto n.º 41.019, de 26/02/1957 com a 

finalidade precípua de reunir recursos para reversão, encampação, expansão e melhoria dos 

serviços de energia elétrica. 

                                                 
3
 A Medida Provisória nº 579/2012, convertida na Lei nº 12.783/2013, desobrigou as concessionárias de 

distribuição de energia elétrica ao recolhimento da RGR a partir de 1º de janeiro de 2013.  
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Taxa de Fiscalização de Serviços de Energia Elétrica (TFSEE): Criada pela Lei nº 9.427, 

de 1996, com a finalidade de levantar recursos para custear as atividades da Agência Nacional 

de Energia Elétrica, sendo regulamentada pelo Decreto nº 2.410, de 1997; 

 

Conta de Desenvolvimento Energético (CDE): Este encargo foi criado pela Lei nº 10.438, 

de 2002, com propósito inicial de promover a competitividade de fontes alternativas de 

energia e o desenvolvimento energético dos Estados, além de garantir recursos para 

subvenção da tarifa social de energia elétrica para os consumidores residenciais de baixa 

renda. Com advento da Lei 12.783/2013, assumiu ainda a função de substituir em parte a 

Conta de Consumo de Combustíveis (CCC), extinta pela mesma lei, e de reforçar o caixa para 

pagamento de indenizações em virtude da reversão das concessões. 

 

Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica (PROINFA): 

Instituído pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, com o objetivo de promover a produção 

de energia elétrica a partir de fontes renováveis. 

 

Compensação Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos (CFURH): Criada pela 

Lei n.º 7.990, de 28 de dezembro de 1989, com a finalidade de compensar os municípios 

afetados pela construção dos reservatórios das hidrelétricas. 

 

P&D (Pesquisa e Desenvolvimento) e Eficiência Energética: Criado pela Lei nº. 9.991, de 

24 de julho de 2000, com a finalidade de fomentar as atividade de P&D. 

 

Encargo de Serviços do Sistema (ESS): Previsto no Decreto nº 5.163/04 com o objetivo de 

reunir recursos para cobrir os custos com os serviços necessários para manter a confiabilidade 

do sistema elétrico interligado. 

 

Encargo de Energia de Reserva (EER): instituído pelo Decreto nº 6.353, de 16/01/2008 

com intuito de garantir recursos para a contratação de energia de reserva, mecanismo utilizado 

pela ANEEL para incrementar a segurança no fornecimento de energia elétrica. 
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Operador Nacional do Sistema (ONS): Criado pela Lei 9.648/98, tem o objetivo de levantar 

recursos para custear as atividades do Operador Nacional do Sistema, responsável pelo 

controle da Geração e transmissão de energia pelo Sistema Interligado Nacional. 

1.3 Elasticidades de demanda de energia elétrica 

1.3.1 Literatura Internacional 

A experiência internacional no cálculo da elasticidade preço da demanda de energia elétrica é 

vasta e apresenta grande diversidade em relação a modelos e resultados. Conforme Lucinda 

(2013), o tema já foi objeto de inúmeras resenhas, das quais se destacam Taylor (1975), Bohi 

e Zimmerman (1984) e Griffin (1993). 

Em Taylor (1975) o objetivo é avaliar os trabalhos já realizados e construir um roteiro com 

tópicos essências para os trabalhos subsequentes. Taylor menciona elasticidades variando 

entre -0,90 e -0,13 para o curto-prazo e entre – 2,0 e aproximadamente zero para o longo-

prazo, conforma tabela abaixo retirada da própria resenha. 

Tabela 1. Compilação Taylor 

 

                   Fonte: Taylor (1975) 

 

Bohi e Zimmerman (1984) apresentam uma resenha atualizada, na qual trata os setores de gás 

natural, combustíveis e eletricidade, sendo este último analisado a partir das classes de 

consumo residencial, comercial e industrial. Destacam-se nessa resenha, segundo Bernstein e 

Griffin (2005), os valores de consenso estabelecidos pelos autores para as elasticidades preço 

da demanda de energia elétrica, que para o consumo residencial foi de -0,2 para o curto-prazo 

e de -0,7 para o longo-prazo
.
 

A última resenha de destaque, Griffin (1993), apresenta a situação da modelagem sobre 

demanda e oferta de energia entre os anos de 1970 e 1990. Em relação à parte de demanda 

identifica avanços relevantes, dentre eles a utilização dos modelos de dados em painel, os 

quais reputa possuírem informações mais ricas sobre variações de preço e renda. Uma 

literatura mais recente traz ainda Maddala et al. (1997), com estimativas de elasticidades 

AUTORES CURTO-PRAZO LONGO-PRAZO

Houthakker -0,89 Não Estimado

Fisher & Kaysen -0,15 ~0

Houthakker & Taylor -0,13 -1,89

Wilson Não Estimado -2,00

Mount, Chapman & Tyrrell -0,14 -1,20

Anderson Não Estimado -1,12

Lyman

Houthakker, Verleger & Sheehan -0,90 -1,02

~ -0,90
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preço nos Estados Unidos para 49 Estados, encontrando para o curto-prazo valores entre -0,28 

e -0,06, e para o longo-prazo entre -0,87 e 0,24, Garcia-Cerrutti (2000), com estimativas para 

elasticidades preço da demanda para a Califórnia variando entre -0,79 e 0,01, e, ainda, 

Bernstein e Griffin (2005), com -0,24 para o curto-prazo e -0,32 para o longo-prazo no nível 

nacional para os Estados Unidos. Além disso, o estudo apresenta cálculos regionais com 

resultados variando entre -0,31 e -0,04 para o curto-prazo, e entre -0,55 e -0,05 para o longo-

prazo. 

1.3.2 Literatura Nacional 

O estudo das elasticidades, principalmente preço e renda, da demanda de energia elétrica no 

Brasil tem início com Modiano (1984), que analisa o período de 1963 a 1981 com dados 

anuais para quatro classes de consumo (residencial, industrial, comercial e outros). O autor 

utiliza um modelo de regressão com o consumo como variável dependente e a tarifa média e a 

renda como independentes.  

Mais de uma década depois, Andrade e Lobão (1997) expandem o período analisado, agora 

com dados até 1995, e introduzem variáveis instrumentais, além de utilizarem modelos mais 

complexos como VAR/VEC e realizarem previsões para anos seguintes, mas agora apenas 

para a classe de consumo residencial. 

Schmidt e Lima (2002) definem outro período de análise, entre 1969 e 1999, ainda com dados 

anuais, mas volta a contemplar as classes de consumo industrial e comercial, além da 

residencial. Os autores se utilizam também de modelos VAR/VEC e realizam previsões para o 

intervalo 2000/2005. 

A avaliação com dados para o país nos fornece uma boa visão geral sobre as elasticidades da 

demanda de energia elétrica, no entanto, as diferenças regionais acentuadas não nos permitem 

tirar muitas conclusões no nível estadual e Garcez e Ghirard (2002) para a Bahia e Mattos 

(2004) para Minas Gerais iniciam os estudos para as Unidades Subnacionais. 

Com a crise energética de 2001, os trabalhos seguintes tentam verificar o impacto desse 

acontecimento sobre a demanda de energia elétrica e, consequentemente, sobre suas 

elasticidades. Carlos, Notini e macial (2009) tentam responder o que mudou após o 

racionamento e realizar estimativas para a demanda; e Amaral e Monteiro (2010) atualizam os 

trabalhos de Modiano (1984) e Andrade e Lobão (1997) para verificar se as elasticidades 

haviam mudado após a crise. 
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Utilizando dados em painel para as concessionárias de distribuição do país no período entre 

1999 e 2006, Gomes (2010) calcula novas elasticidades-preço e renda da demanda residencial 

de energia elétrica. 

Por fim, Lucinda (2013) analisa em maior profundidade o setor industrial, abordando o menu 

tarifário do setor e a possibilidade de transição de consumo e demanda entre horários de pico 

e fora de pico.Além disso, apresenta uma tabela resumo com estudos realizados para o Brasil. 

 

Tabela 2. Resumo Elasticidades Brasil 

 

                             Fonte: Lucinda (2013). 

1.4 Tributação e Energia 

A tributação do setor de energia, e particularmente o setor elétrico brasileiro, é 

reconhecidamente um grande contribuinte das receitas dos governos federal, estadual e 

municipal. Essa relevância na participação das receitas públicas e alguns outros os fatores, 

como destacado por Soares (2007), justificam a grande atenção despendida pelos entes 

federados ao setor. 

 

“(...) a arrecadação de tributos sobre a energia elétrica é extremamente 

facilitada, uma vez que sua geração e distribuição é realizada por poucos e 

grandes empreendimentos, inseridos na economia formal, cujos controladores 

são concessionários ou permissionários de serviços públicos. A medição da 

produção e distribuição é relativamente fácil e monitorada por uma série de 

outros órgãos governamentais. Ou seja, os tributos incidentes sobre a energia 

elétrica são praticamente insonegáveis.” 

 

Porém, a tributação da energia não é (e não pode ser tratada como) apenas uma questão de 

levantamento de recursos para o Estado, mas um fator crítico para toda estrutura produtiva do 

país e para o bem-estar da população, como proclamado por LAZZARI (2005). 
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“The level of, and changes to, energy taxes and subsidies can affect energy 

prices and output, economic growth rates, income distribution, and 

international trade. Thus, they can be a very powerful energy and economic 

policy instrument.” 

 

Corroborando a visão de Lazzari, Bye e Bruvoll (2008) justificam a tributação da energia 

como meio de capturar os lucros dos monopólios, precificar o uso da infraestrutura e corrigir 

falhas de mercados na exploração de recursos não renováveis de energia. Adicionalmente, 

Newbery (2005) cita a possibilidade de melhoria nas propriedades de redistributividade e 

eficiência dos demais tributos. Portanto, no intuito de trazer as questões de eficiência e 

redistributividade ao ambiente de tributação de energia elétrica, este estudo recorre à teoria de 

tributação ótima, que tem seu início com o trabalho de Ramsey (1927). 

Em seu trabalho, o matemático inglês tenta responder à questão sugerida pelo seu professor 

A. C. Pigou: Como tributar commodities para arrecadar uma quantidade determinada de 

recursos para o Estado com a menor distorção possível para a sociedade? Um dos resultados 

desse estudo é a denominada Regra de Ramsey, que assevera a imposição de tributação pelo 

inverso da elasticidade preço da demanda como a melhor maneira de obter uma quantidade 

definida de recursos. Portanto, produtos com maiores elasticidades deveriam ser tributados 

mais fortemente, pois desta maneira a perda de bem-estar da sociedade seria menor. 

A proposta de Ramsey considera um consumidor padrão, representante médio de toda a 

população, e por isso não contempla questões de equidade e distribuição de renda, além de 

supor independência entre as demandas de cada bem. 

A teoria da tributação ótima de commodities é enriquecida por Diamond e Mirrlees (1971) 

com uma complementação da abordagem de Ramsey a partir da introdução de desigualdades 

entre os consumidores, assim, o consumidor único representativo da totalidade é substituído 

por consumidores ricos e pobres, incluindo desta maneira a componente de renda no modelo. 

Para este trabalho apenas os modelos de Ramsey e de Diamond/Mirrlees são essenciais, pois a 

partir deles serão feitas as análises. No entanto, a literatura de tributação ótima é vasta e 

alguns trabalhos como Sandmo (1975), Heady (2000), Mankiw (2009) e Stiglitz (2014) 

ajudam a trilhar a trajetória de evolução dessa teoria dão acesso a estudos mais recentes e 

significativos sobre o tema. 
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Capítulo 2 – Contextualização e definição do problema  

 

Segundo nossa Constituição Federal de 1988, no art. 155 §3º, apenas três impostos podem 

incidir sobre o consumo de energia elétrica: ICMS e os impostos sobre o comércio exterior, 

Imposto de Exportação e Imposto de Importação. Os impostos sobre o comércio exterior, de 

competência da União, não estão regulamentados para aplicação sobre a energia elétrica, por 

isso não serão objetos deste estudo. O ICMS, porém, é uma competência estadual e cada um 

dos 26 estados e mais o distrito federal podem definir alíquotas incidentes sobre o consumo 

de energia elétrica de sua população de maneira autônoma de acordo com suas políticas de 

tributação, limitados obviamente por algumas restrições estabelecidas pela própria CF88 e 

legislação específica. 

Na definição de sua política tributária o poder público local, em face às suas necessidades 

orçamentárias, níveis de receita e despesa, ambiente político e econômico, impõe à sua 

população o nível de tributação de ICMS sobre energia elétrica que julgar adequado. Sendo 

esse gravame tributário limitado pelas fronteiras da Unidade Federada e, conforme esclarecem 

as tabelas a seguir, heterogêneo ao longo do território nacional, a população de cada UF é 

afetada de maneira diferença pela tributação do seu consumo de energia elétrica. 

 

Tabela 3. Alíquotas de ICMS – Consumidor Residencial – Submercado Nordeste 

 

                             Fonte: Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica - ABRADEE. 

 

kWh AL BA CE PB PE PI RN SE

[0;30] Isento Isento

[31;50]

[51;60]

[61;80]

[81;90]

[91;100]

[101;140]

[141;150]

[151;200]

[201;220]

[221;250]

[251;300]

[301;400]

[401;500]

> 500

R

E

S

I

D

E

N

C

I

A

L
27%

27%

25%

25%

17%

27%

27%

25% 27%

Isento

17%

25%

25%

20%

Isento
Isento

Isento

25%

Isento



 

 

22 

 

Tabela 4. Alíquotas de ICMS – Consumidor Residencial – Submercado Norte 

 

                                      Fonte: Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica - ABRADEE. 

 

Tabela 5. Alíquotas de ICMS – Consumidor Residencial – Submercado Sudeste/Centro-Oeste 

 

               Fonte: Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica - ABRADEE. 

 

Tabela 6. Alíquotas de ICMS – Consumidor Residencial – Submercado Sul 

 

                             Fonte: Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica - ABRADEE. 

 

A diversidade na aplicação do imposto está presente tanto na quantidade de faixas 

estabelecidas pelo ente federado quanto pela alíquota máxima praticada. Em relação à 

quantidade de faixas o estado do Tocantins aparece como limite inferior, com apenas uma 

alíquota de 25% independente da faixa de consumo, enquanto o estado do Mato Grosso e o 

Distrito Federal aparecem como limites superiores, ambos com diferenciação de 5 faixas de 
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consumos, partindo da isenção do imposto para consumos inferiores à 100 kWh e 50kWh, 

respectivamente, até 27% e 25% para consumo acima de 500 kWh. 

Quando observada a partir do impacto da tributação de energia elétrica sobre a renda da 

população, a heterogeneidade regional passa a ter ainda mais relevo. Por exemplo, um 

consumidor pertencente à classe A de renda, com consumo de 150 kWh e residente no 

Distrito Federal, unidade federada de maior renda per capita do país, é tributado a 12%, 

enquanto um morador da classe E de renda
4
, morador do estado de Alagoas, estado com 

menor renda per capita do país segundo o IBGE
5
, será tributado a 17%. 

A heterogeneidade de alíquotas pelo território nacional é ilustrada pelo mapa abaixo, com o 

percentual médio praticado por cada Unidade da Federação.  

 

 

Figura 1. Mapa de tarifas residenciais de energia elétrica. 

                Fonte: ANEEL. Atlas de Energia do Brasil – 3ª edição (2008) 

                                                 
4
 Não classificado como consumidor de Baixa Renda de acordo com a Lei Federal N 10.438, de 26 de abril de 

2002, os quais têm tratamento diferenciado em relação às tarifas e às alíquotas de ICMS. 
5
 Banco de Dados SIDRA. 
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Soma-se a esta diferenciação de impacto estabelecida pela autonomia estadual na tributação 

do ICMS um gama de especificidades locais, dentre elas o nível de renda, padrão de utilização 

de eletrodomésticos, urbanização e a possibilidade de diferenças nas respostas do consumo de 

energia elétrica à variação nos preços. Todos esses elementos contribuem para que o bem-

estar
6
 do indivíduo seja impactado de maneira única pela incidência do imposto, o que implica 

dizer que o Estado, a partir do sistema tributário, impõe aos seus cidadãos uma diferenciação 

regional ao longo do território nacional. 

Neste contexto, para que essa questão possa ser tratada, é mister a identificação, e de alguma 

maneira mensuração, da heterogeneidade do impacto sobre o bem-estar da população da 

variação de preços de energia, de acordo com a região em virtude de suas especificidades e, 

principalmente, das diferenças na tributação do ICMS sobre o consumo de energia elétrica de 

cada estado. 

 

                                                 
6
 Neste trabalho o bem-estar será medido a partir da função estabelecida por Atkinson (1970). 
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Capítulo 3 –Metodologia e descrição e avaliação dos dados 

 

Primeira seção deste capítulo apresentará a metodologia proposta, detalhando os métodos de 

estimação utilizados para o consumo de energia elétrica residencial e os modelos de tributação 

ótima utilizados para comparação entre os agrupamentos de concessionárias, explicitando 

suas equações e os motivos para a sua utilização. A segunda seção é reservada a uma 

abrangente descrição e avaliação dos dados utilizados no estudo: fontes, limitações, período, 

unidades etc. 

 

3.1 Metodologia Proposta 

O presente estudo é estruturado em duas análises: a primeira sobre a resposta do consumo de 

energia elétrica residencial à variação de preço e a segunda sobre o impacto da diferenciação 

de alíquota de ICMS e das diferentes respostas do consumo ao preço sobre o bem-estar da 

população à luz da teoria da tributação ótima. 

 

3.1.1 Demanda de Energia Elétrica 

A demanda residencial por energia elétrica no Brasil tem sido objeto de vários estudos ao 

longo dos últimos anos, conforme podemos inferir pela vasta literatura apresentada na seção 

de referências bibliográficas. Sobre esta questão o presente trabalho pretende realizar um 

cálculo de elasticidade preço da demanda de energia elétrica para o Brasil e outro 

desagregado por submercado de energia
7
 – com intuito de verificar a existência de diferenças 

nas respostas do consumo à variação de preço por região –, referentes ao período 

compreendido entre os anos de 2004 e 2012, incorporando a utilização de variável 

instrumental (IV, na sigla em inglês) aos modelos de dados em painel. A utilização de IV é 

imprescindível neste caso para tratar de um problema clássico na estimação de demanda com 

dados agregados, que é o problema da endogeneidade: quando há correlação entre a variável 

explicativa, neste caso o preço, e o erro da regressão
8
  

Os dados de demanda e preço observados correspondem a realizações do equilíbrio do 

mercado resultantes das movimentações das curvas de oferta e demanda. Para que seja 

                                                 
7
 Definidos na seção 3.2.1 Setor Elétrico. 

8
 Orellano, Souza e Azevedo (2013). 



 

 

26 

 

possível identificar a curva de demanda, é necessário que haja a diferenciação nas variações 

resultantes dos deslocamentos da relação de oferta e dos deslocamentos da curva de demanda. 

O cálculo da elasticidade preço da demanda só é possível no primeiro caso, no qual os 

deslocamentos da curva de demanda estão controlados e os pontos definidos pelos 

deslocamentos da curva de oferta estão sobre a curva de demanda. No segundo caso, o 

deslocamento é realizado pela curva de demanda, permitindo apenas a identificação das 

relações de oferta
9
. 

A ANEEL disponibiliza ao público em geral a tarifa média aplicada por classe de consumidor, 

variável definida como o total do faturamento, sem impostos, dividido pelo total de energia 

distribuída para o respectivo segmento (residencial, comercial, industrial). No entanto, a 

utilização pura desta variável na identificação da curva de demanda residencial de energia 

elétrica traria o problema da endogeneidade ao modelo e para lidar com esta questão foi 

introduzida uma variável instrumental. 

O instrumento utilizado foi a tarifa média homologada pela ANEEL para o segmento 

residencial. Como a definição desta tarifa é exógena, portanto não deriva diretamente das 

relações de oferta e demanda, sua correlação com o erro do modelo econométrico será nula ou 

muito baixa. Além disso, a tarifa homologada possui ainda forte correlação com a variável 

tarifa média, o que o torna um ótimo candidato a instrumento. 

De acordo com Huse e Salvo (2005), o instrumento clássico para estimação de demanda de 

produtos homogêneos são os deslocadores de oferta, pois na medida em que deslocam 

exogenamente a curva de oferta mapeiam a curva de demanda. As variáveis de custos 

compõem o grupo de deslocadores de oferta, e a tarifa homologada pela ANEEL, utilizada 

com IV neste trabalho, é formada basicamente pelos custos percebidos pelas concessionárias 

para prestação do serviço de distribuição de energia. A parcela da tarifa (detalhada a seguir) 

referente à compra de energia mantém ainda uma forte relação com a demanda, o que poderia 

inviabilizar a utilização das tarifas homologadas como IV no caso desta parcela ser dominante 

na composição da tarifa. No entanto, sua participação gira em torno de 30%
10

 quando 

considerada a tarifa final, incluindo impostos, e os resultados dos testes de identificação 

realizados nos modelos indicam se tratar de uma forte variável instrumental. 

 

                                                 
9
 Huse e Salvo (2005). 

10
 De acordo com a participação do custo de aquisição de energia na receita requerida das principais 

concessionárias do Estado de São Paulo e do peso da tributação na tarifa final, considerando a classe residencial 

convencional e alíquota de 25%. (Ver documentos das audiências públicas de revisão tarifária em 

http://www.aneel.gov.br/area.cfm?idArea=13&idPerfil=2. 
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 Neste momento é necessária uma explanação mais detalhada sobre a composição da tarifa de 

energia elétrica e a relação entre a tarifa média observada pelo consumidor e a tarifa 

homologada estabelecida pela ANEEL. 

Modicidade tarifária aos consumidores e equilíbrio econômico-financeiro das concessões são 

alicerces do modelo regulatório do setor elétrico brasileiro
11

, e os processos de revisão 

tarifária, reajuste tarifário anual e de reajuste tarifário extraordinário são as principais 

ferramentas para consecução desses objetivos. No momento da revisão tarifária, que ocorre 

geralmente a cada 5 anos, com algumas exceções, a agência reguladora faz um levantamento 

abrangente dos custos da concessionária para a prestação do serviço de distribuição aos seus 

consumidores. Esses custos são classificados em dois tipos: custos gerenciáveis, que 

compõem a denominada parcela A das tarifas; e custos não gerenciáveis, que compõem a 

parcela B. A figura a seguir traz a composição resumida de cada parcela. 

 

 

Figura 2. Composição Receita Requerida. Fonte: Aneel 

 

A parcela B, gerenciável, é estabelecida e incorporada à tarifa no momento da revisão tarifária 

e apenas atualizada nos reajustes tarifários anuais, atenuando o efeito da inflação e extraindo 

algum ganho de eficiência obtido pela concessionária no período. A parcela A, não 

gerenciável, tem um tratamento mais detalhado, visto tratar-se de um componente que não 

está sob o controle da distribuidora e pode afetar fortemente sua operação e o equilíbrio 

econômico-financeiro da concessão, como aconteceu entre o final do ano de 2014 e o início 

de 2015, quando o custo de energia para as distribuidoras se elevou abruptamente levando a 

agência reguladora a promover um reajuste tarifário extraordinário, além de empréstimos de 

                                                 
11 Lei Nº 8.987,de 13 de fevereiro de 1995. Lei que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da 

prestação de serviços públicos previstos no art. 175 da CF88. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.987-1995?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.987-1995?OpenDocument
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socorro às concessionárias de distribuição
12

. Para um controle mais próximo dos custos não 

gerenciáveis foi criada a Conta de Compensação de Variação de Valores de Itens da “Parcela 

A” (CVA), que tem o propósito de contabilizar os desvios ocorridos nos itens da parcela A 

para compensação no processo de reajuste tarifário da empresa. 

A partir da Receita Requerida pela concessionária, formada pela soma das duas parcelas, a 

ANEEL determina a tarifa homologada, em R$/Mwh, de acordo com as componentes da 

figura abaixo. Essa tarifa, na ausência de um reajuste extraordinário, se manterá até o próximo 

reajuste tarifário anual. 

 

Figura 3. Composição Tarifa Homologada. Fonte: ANEEL. 

 

A composição da Tarifa Homologada evidencia a forte presença das parcelas de custo e, 

consequentemente, o caráter de deslocadora de oferta dessa tarifa, essencial para sua 

utilização como Variável Instrumental no modelo econométrico de estimação de elasticidade. 

Adicionalmente à tarifa homologada, o consumidor final percebe ainda os tributos sobre o seu 

consumo
13

, que podem variar sobremaneira conforme exposto no capítulo 2 deste trabalho. 

Portanto, a base da tarifa média observada pelo consumidor é a tarifa homologada pela 

ANEEL, mas se diferencia desta na medida em que abrange os efeitos de uma tributação 

diferenciada por nível de consumo na maioria das unidades da federação. 

O modelo escolhido para descrever a demanda per capita de energia elétrica segue a forma 

funcional duplo-logaritmo, amplamente utilizada nos estudos destinados à análise de 

demanda, e é estimado em primeira diferença, característica representada na fórmula a seguir 

pelo “d.”. O consumo per capita de energia elétrica da população atendida por cada 

                                                 
12

 Decreto Nº 8.221, de 1º de abril de 2014. Cria a Conta-ACR sob a responsabilidade da Câmara de 

Comercialização de Energia Elétrica – CCEE. 
13

 As bandeiras tarifárias foram estabelecidas em período posterior ao tratado neste estudo.  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%208.221-2014?OpenDocument
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concessionária, em MWh, como variável dependente e a renda, representada pelo PIB 

municipal per capita agregado por concessionária e transformados para valores reais através 

do IPCA do IBGE, e a tarifa média paga pelos consumidores residenciais de cada 

distribuidora, esta última instrumentalizada pela tarifa média homologada pela ANEEL, como 

variáveis explicativas, além de dummies de ano, conforme equação de segundo estágio em 

primeira diferença descrita abaixo para o modelo nacional. 

     (   )         (     )         (  )   ∑           

    

      
      

      (1) 

Onde: 

Dpc: Demanda per capita em MWh por ano e por concessionária; 

PIBpc: PIB per capita anual agregado por concessionária; 

TM: Tarifa média efetiva praticada pelas concessionárias para cada ano; 

dumY: Dummie de ano para cada um dos anos em análise. 

 

Utilizando o software estatístico Stata
®
, um Pooled OLS é executado com os dados 

organizados em painel, com as concessionárias como indivíduos e os anos como variável de 

tempo. 

O produto deste modelo é a elasticidade preço da demanda de energia elétrica para 

consumidor médio brasileiro, sem diferenciação regional, além da elasticidade renda da 

demanda e um panorama dos efeitos específicos de cada ano da amostra sobre o 

comportamento da variável dependente. Os resultados estão apresentados no capítulo 4 na 

seção 4.1. 

O modelo nacional permite a comparação com outros cálculos desenvolvidos dentro e fora do 

Brasil e, de certa forma, traz maior segurança sobre a consistência dos dados e sobre a 

adequada construção do banco de dados. 

O insumo principal para o tratamento das questões fiscais são as elasticidades-preço da 

demanda regionais, as quais são definidas a partir dos limites estabelecidos pela ANEEL para 

os submercados de energia, conforme detalhado na seção 3.1.2. Para este calculo, além das 

variáveis utilizadas no modelo nacional, são incluídas dummies de identificação das regiões e 

o modelo proposto segue a equação de segundo estágio em primeira diferença abaixo: 
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    (   )         (     )         (   )         (    )  

       (      )           (   )    ∑           

    

      
      

      

(2) 

 

Onde: 

Dpc: Demanda per capita em MWh por ano e por concessionária; 

PIBpc: PIB per capita anual agregado por concessionária; 

TMn;ne;seco;s: Tarifa média efetiva praticada pelas concessionárias para os submercados N, 

NE, SE/CO e S, respectivamente; 

dumY: Dummie de ano para cada um dos anos em análise. 

 

Neste modelo, as dummies de submercado permitem a realização do cálculo conjunto das 

regiões, mas com resultados individualizados para cada uma. 

Tal qual o modelo anterior, a utilização direta da tarifa média traria endogeneidade ao 

modelo, desta forma também foram utilizadas as tarifas homologadas pela agência reguladora 

como instrumento para as tarifas médias aplicadas efetivamente pelas concessionárias.  

3.1.2 Agrupamento – Submercados de Energia 

O SIN, Sistema Interligado Nacional, é formado por quatro grupos físicos de geração, 

transmissão e distribuição de energia elétrica, e são interligados por grandes linhas de 

transmissão, que são utilizadas para minimizar os custos de geração do país, uma vez que o 

Custo Marginal de Operação (CMO) é fator determinante para a definição do despacho das 

usinas e não sua localização, então, se uma demanda por energia em um submercado pode ser 

atendida a um custo menor por uma usina em outro submercado, esta última será despachada 

em detrimento de uma outra usina qualquer que esteja no submercado de origem da demanda, 

mas que tenha um custo de produção maior. Além disso, as linhas de interligação permitem o 

suprimento a partir de outro submercado em casos de sobrecarregamento. 

A ANEEL define os submercados e de acordo com sua Resolução Nº 402, de 21 de setembro 

de 2001 e destaca que “as fronteiras dos submercados são decorrentes das restrições 

elétricas entre regiões, e dependem da expansão do parque gerador e do sistema de 

transmissão”. As fronteiras físicas dos submercados também delimitam regiões com 

características socioeconômicas, culturais, geográficas e, especialmente, elétricas muito 
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heterogêneas, respaldando a hipótese de que haja desigualdade na resposta do consumo de 

energia elétrica residencial à variação de preços de cada região. 

Atualmente o Sistema Interligado Nacional – SIN é formado por quatro submercados, divisão 

ratificada pela Resolução Nº 1, de 25 de março de 2011 do Conselho Nacional de Política 

Energética – CNPE do Ministério de Minas e Energia – MME, os quais são estruturados da 

seguinte forma: 

 

Figura 4. Mapa de submercados de energia. 

           Fonte: CCEE. 

 

Os submercados surgem a partir do Decreto nº 2.655, de 2 de julho de 1998, que traz no seu 

artigo 15 e parágrafos 1 e 2. 

 

 “Art. 15 Os preços do mercado de curto prazo serão determinados 

separadamente, por áreas de mercado, segundo as regras do Acordo de 

Mercado. § 1º O critério determinante para a definição das áreas de 

mercado será a presença e duração de restrições relevantes de 

transmissão nos fluxos de energia dos sistemas interligados. 

 

Apesar de existir uma dinâmica de preços distinta entre os submercados, em virtude de 

eventuais exposições dos seus agentes aos preços de curto prazo, o impacto sobre as 

distribuidoras é reduzido, uma vez que a margem para exposição das concessionárias de 

distribuição é mínima
14

. O que mais diferencia as distribuidoras entre as regiões, e 

                                                 
14

 A exposição da distribuidora ao mercado de curto prazo se dá quando esta fornece aos seus consumidores um 

volume de energia acima do volume contratado perante as geradoras. A diferença entre o fornecido e o 
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consequentemente seus consumidores residenciais, são algumas características específicas dos 

seus mercados, tais como clima, relevo da região, nível de urbanização, tipo de carga 

(Industrial, comercial ou residencial) etc. Cada uma dessas características influencia no tipo 

de circuito a deve ser empregado, definindo a composição ideal de ativos físicos a serem 

utilizados pela empresa. 

A tarifa de energia é dividida em duas partes para compor a remuneração da concessionária. 

Uma cobre os custos não gerenciáveis, dentre eles o custo com a compra de energia; a outra 

cobre os custos gerenciáveis, que inclui toda a gestão dos ativos da empresa. A primeira 

parcela da tarifa não diferencia de maneira expressiva as distribuidoras das regiões, uma vez 

que o custo de energia representa grande parte dessa parcela e sua compra se dá atualmente 

por meio de leilões de venda nos quais as distribuidoras não têm a mínima ingerência. Porém, 

a segunda parcela pode afastar completamente as empresas, pois o custo dos ativos tem uma 

variação enorme. Por exemplo, uma empresa como a Eletropaulo que atende milhões de 

usuários, com forte adensamento urbano, com muitos hospitais, pontos turísticos, muitos 

quilômetros de redes subterrâneas, para citar só alguns itens, tem uma composição de ativos 

completamente diferente de uma concessionária como a AME, que atende o estado do 

Amazonas, com pouco adensamento urbano, florestas, longas distâncias etc. 

Dentro dos submercados essa variabilidade é um pouco menor, apesar de ainda contar com 

estados completamente diferentes dependendo do submercado. Por isso, a escolha dos 

submercados como agrupamento para a realização dos estudos contempla não apenas uma 

questão física da evolução do nosso Sistema Interligado Nacional, mas também questões 

geográficas, econômicas e sociais das regiões, além das estruturas de custos das empresas 

distribuidoras de energia. 

3.1.3 Tributação Ótima 

Após definidos os agrupamentos e realizados os cálculos de elasticidade preço da demanda 

segue-se a etapa de verificação dos impactos da tributação de ICMS diferenciada por estado 

sobre o bem-estar de cada um dos agrupamentos. 

A partir da teoria da tributação ótima, mais especificamente dos modelos de Ramsey
15

 e de 

Diamond/Mirrlees, foram calculadas as perdas de bem-estar resultantes da aplicação da 

                                                                                                                                                         
contratado será liquidada no mercado de curto prazo com valores definidos pelo Preço de Liquidação de 

Diferenças – PLD. Para mais informações sobre os processos de revisão de tarifas e formação de preços 

consultar os Procedimentos de Regulação Tarifária – Proret através do site www.aneel.gov.br. 
15

 De acordo com Siqueira, Nogueira e Barbosa (2004) o modelo de Ramsey não se enquadraria propriamente 

como sendo de tributação ótima. 
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alíquota de ICMS para cada conjunto. Os resultados provenientes desses cálculos permitem 

ter uma ideia da magnitude da heterogeneidade dos impactos suportados pela população de 

acordo com suas características específicas. 

 

3.1.3.1 Modelo de Ramsey 

 

Ramsey se propôs a solucionar o problema de definir as alíquotas dos produtos, ou usos de 

renda em sua terminologia, de maneira a obter um determinado montante de receita para o 

Estado, mas com o mínimo de perda de utilidade possível por parte da população. Esse 

modelo considera que todos os indivíduos sejam idênticos, com as mesmas preferências, e 

não contempla questões de distribuição, apenas eficiência. 

No modelo básico de Ramsey a função de utilidade é maximizada, com a restrição da receita 

requerida, para encontrar a taxa pela qual cada produto deve ser tributado. Neste caso, há uma 

gama de produtos a serem tributados, o que o difere do analisado nesta dissertação. A partir 

da hipótese de que a demanda de cada produto é independente dos preços dos outros bens, 

Ramsey estabeleceu a regra do inverso da elasticidade a partir da qual é possível calcular o 

imposto de um produto específico a partir de três parâmetros: elasticidade preço da demanda 

do bem; utilidade marginal da renda e o custo marginal social do aumento de uma unidade 

monetária de receita do governo a partir da tributação do referido bem. 

Considerando os valores obtidos nos cálculos de elasticidades do item 4.1, um modelo 

baseado exclusivamente no critério de eficiência conforme Ramsey (1927) foi elaborado neste 

trabalho. Para efetuar o calculo foi necessária a construção de um mercado fictício, no qual a 

energia elétrica vendida em cada submercado corresponde a um produto e consumo seria 

realizado por um consumidor médio, que escolheria sua demanda de acordo com as 

elasticidades do “produtos” e as variações de preço. Portanto, são 4 produtos, diferenciados 

apenas pela localização do seu consumo, a serem tributados de maneira a maximizar o bem-

estar do consumidor representativo e, consequentemente, da sociedade por ele representada.  

O modelo pode ser construído a partir de dois enfoques: o da maximização de utilidade ou da 

minimização da Perda de Peso Morto. Nesta seção apenas o cálculo para o enfoque da 

maximização da utilidade será apresentado, mas para detalhamento da minimização do DWL 

ver Mulligan (2007). 

Conforme salientado anteriormente, este estudo não pretende estabelecer uma estrutura de 

tributação absoluta, pretende somente evidenciar as disparidades dos impactos sobre o bem-



 

 

34 

 

estar da população em virtude de características locais, que são refletidas na resposta do 

consumo às variações de preço, e em decorrência da imposição de alíquotas distintas de ICMS 

para cada Unidade da Federação. Em harmonia com esse propósito, o modelo é construído tão 

simples quanto possível e tem como ponto de partida uma função de Utilidade Direta 

dependente da cesta de consumo, que neste caso contém 4 produtos, e limitada pela renda. 

Para este trabalho a restrição utilizada no problema de maximização determina que a receita 

obtida pelo governo com a tributação ótima deve ser igual à obtida pela tributação atual. 

Desta forma, a “nova” estrutura de alíquotas deve garantir ao governo o mesmo nível de 

arrecadação e ainda elevar o consumo de energia no agregado da sociedade, aumentando 

consequentemente a utilidade e diminuindo a perda de peso morto. 

A função objeto da maximização no modelo de Ramsey é a de Utilidade Indireta, dependente 

não das quantidades, mas dos preços dos bens e da renda. O desenvolvimento do modelo de 

Ramsey a seguir é realizado de acordo com Siqueira e Barbosa (2001). Este desenvolvimento 

considera a inexistência de efeitos cruzados de preços e, portanto, a independência da 

demanda de cada bem. 

 

      (                )         ∑     

 

   

   (3) 

 

Do problema de maximização sai o lagrangeano: 

 

    (                )      [  ∑       

 

   

] (4) 

 

A equação 5 estabelece as condições de primeira ordem do problema de maximização 

 

 
  

   
      

 [  ∑        
 
   ]

   
 (5) 

 

Pela identidade de Roy temos: 

 

 
  

   
 
  

   

   
   

      (6) 
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Substituindo na equação anterior e resolvendo a derivada, chega-se à seguinte relação: 

 

         [       
   
   

] (7) 

 

Pela equação de Slutsky, que separa os efeitos renda e substituição, segue: 

 

 
   
   

       
   
  

 (8) 

 

O termo Sik na equação (8) representa o efeito substituição e o segundo termo do lado direito 

representa o efeito renda. Substituindo (8) em (7) e considerando a inexistência de efeito 

cruzado de preços, ou seja,  

 

 
   
   

            (9) 

 

e dividindo ambos os lados por xk e multiplicando a derivada em cima e em baixo por pk, 

temos: 
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)   ] (10) 

 

Com alguma manipulação chega-se à regra do inverso da elasticidade estabelecida por 

Ramsey conforme equação a seguir. 

 

 
  
  
 [ 

   

 
 ]
 

  
 (11) 

 

O parâmetro α, de acordo com Barbosa e Siqueira (2001), representa a utilizada marginal da 

renda e o λ o custo marginal social do aumento de R$ 1,00 na receita do governo a partir da 

tributação de cada um dos bens. O cálculo desses parâmetros é essencial para a obtenção da 

tarifa ótima do modelo, porém a identificação individualizada deles não é necessária, apenas o 
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resultado da relação entre eles estabelecida pela equação 11, que neste caso é constante. O 

valor dessa constante será extraído através do desenvolvimento da equação de restrição do 

problema de maximização, conforme explanação a seguir. 

 

  ∑     

 

   

   (12) 

 

Substituindo a equação 11 em 12, e fazendo a simplificação de notação descrita abaixo, 

resulta: 
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Desenvolvendo a equação 12, 
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E, por fim, 
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   (14) 

 

Sendo a tarifa um valor positivo e a elasticidade preço um valor negativo, a equação 11 

estabelece que o valor de θ deve ser negativo. 

Após todos esses cálculos realizados, as tarifas em R$/MWh são obtidas a partir da equação 

11 e a demanda a partir da demanda teórica sem imposto, tarifa aplicada e elasticidade. 

 

3.1.3.2 Modelo de Diamond e Mirrlees 

 

No modelo de eficiência estabelecido por Ramsey, que considera os indivíduos idênticos, a 

questão de equidade é deixada de lado e assim abre espaço para resultados indesejados 
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socialmente, uma vez que impõe maior carga aos bens mais inelásticos, podendo penalizar o 

consumo de bens de primeira necessidade, essenciais para o sustento da população de renda 

mais baixa. Para contemplar as diferenças sociais aos modelos de tributação, Diamond e 

Mirrlees (1971) desenvolveram um modelo com diversos consumidores, segmentados pela 

renda e no qual essa diferenciação dos indivíduos é incorporada, juntamente com a aversão à 

desigualdade. 

O modelo elaborado neste trabalho é caracterizado pela presença de quatro consumidores, que 

representam a demanda de cada um dos submercados, e quatro produtos definidos da mesma 

forma do item anterior. Como não há mais o consumidor médio para toda a sociedade como 

no modelo anterior, é necessário que haja alguma distinção entre os indivíduos, a qual é feita 

a partir da renda, ou mais precisamente para este estudo, o PIB per capita da região. A 

heterogeneidade de renda e o parâmetro  da função de bem-estar determinarão a importância 

atribuída às utilidades individuais no cálculo do bem-estar social. O parâmetro  informa o 

nível de aversão à desigualdade da sociedade, sendo nulo quando não há qualquer 

preocupação redistributiva e crescente com a aversão à desigualdade. 

O nível do bem-estar social é obtido a partir de uma função das utilidades individuais, 

proposta por Atkinson (1970) e de acordo com a descrição de Barbosa e Siqueira (2001) 

apresentada na equação 15. 
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            (15) 

 

Quando  é igual a 1 e a equação 15 não está definida, a função de bem-estar fica: 
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            (16) 

 

A função de utilidade indireta individual que compõe a função de bem-estar social é definida 

da seguinte forma: 
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A função traz a renda do indivíduo h, representada pelo PIB per capita, dividida pela média 

geométrica dos preços dos bens, ponderados pela participação de cada um na cesta de 

consumo do indivíduo. O expoente whi representa a participação do produto i no consumo do 

indivíduo h.  

As preferências dos indivíduos foram assumidas como sendo do tipo Cobb-Douglas, o que 

implica a equação 18 de demanda. 
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 (18) 

 

O problema de maximização então assume a seguinte forma: 
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Resultando no lagrangeano da equação abaixo. 
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E na condição de primeira ordem exposta na equação 21, a partir da qual são realizados os 

cálculos para o imposto otimizado. 
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]           (21) 

 

Portanto, a maximização neste modelo é realizada em relação à função de bem-estar e não 

mais diretamente sobre a função de utilidade indireta como no modelo do item anterior. A 

restrição principal continua sendo a receita requerida pelo governo, que neste estudo foi 

considerada como sendo a arrecadação obtida pela tributação atual. 

Para que os resultados dos dois modelos estudos possam ser comparados, o cálculo do peso 

morto produzido para alguns valores do parâmetro  foi realizado e todos apresentados no 

capítulo de resultados. 
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3.2 Descrição e avaliação dos dados 

A Base de Dados utilizada neste estudo é formada principalmente por informações 

provenientes de duas fontes: Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL para os dados 

referentes ao setor elétrico e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE para os 

demais dados. 

Esta seção será dividida em três partes, sendo a primeira reservada para a descrição e 

avaliação dos dados energéticos e os que guardarem forte relação com eles; a segunda para os 

dados econômico-sociais referentes à renda e população; e a terceira abordando outros dados 

não provenientes das fontes principais. 

3.2.1 Setor Elétrico 

A ANEEL disponibiliza ao público a partir do Sistema de Apoio à Decisão (SAD), 

inicialmente desenvolvido para suporte às atividades internas de regulação e fiscalização do 

setor elétrico, informações sobre o fornecimento de energia elétrica por parte das 

concessionárias de distribuição do país. Além disso, em virtude de suas atividades de 

regulação e fiscalização, há uma vasta documentação referente às atividades das empresas do 

setor elétrico, na qual se destacam os contratos de concessão para os serviços de distribuição e 

todo o material produzido ao longo dos processos de revisão e reajuste tarifários. 

Dentre os diversos produtos disponibilizados pela agência através do SAD, o relatório 

denominado “Consumidores, Consumo, Receita e Tarifa Média – Região, Empresa e Classe 

de Consumo” foi a fonte primária de informações relacionadas ao setor elétrico. A figura 5 

ilustra a interface do Sistema. 

 

Figura 5. Interface SAD/ANEEL 
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A seguir são apresentadas cada uma das variáveis extraídas do Sistema SAD e utilizadas neste 

estudo. 

 

Empresa 

Neste campo o SAD relaciona todas as empresas distribuidoras de energia elétrica com 

atividades de acordo com o ano, mês, região e classe de consumo. Um ponto importante a ser 

destacado neste momento é a participação das cooperativas de distribuição de energia. Elas 

são numerosas e estão presentes na quase totalidade dos estados da Federação. No entanto, o 

volume distribuído por essas entidades é muito reduzido quando comparado aos volumes das 

concessionárias do mesmo estado. Desta forma, para simplicidade do trabalho, os 

fornecimentos realizados por essas empresas foram desconsiderados e os municípios por elas 

atendidos foram definidos como sendo pertencentes à concessionária com fornecimento mais 

próximo. Exceção a esta regra é a Cooperaliança, do estado de Santa Catarina, que em virtude 

de sua relevância na região foi tratada como as demais concessionárias. As tabelas a seguir 

apresentam as distribuidoras consideradas neste estudo, por submercado, e as respectivas 

informações sobre população residente na região de concessão, demanda residencial total e 

demanda residencial per capita para o ano de 2012. 

 

Tabela 7. Distribuidoras Submercado Norte - Ano 2012. 

 

 

EMPRESA POPULAÇÃO
CONSUMO TOTAL 

(MWh)

CONSUMO PER CAPITA 

(MWh/habitante)

AME - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 3.590.985      1.564.570                    0,44                                           

BOA VISTA - BOA VISTA ENERGIA S.A 296.959          297.843                        1,00                                           

CEA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ 698.602          458.831                        0,66                                           

CELPA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A. 7.788.642      2.526.004                    0,32                                           

CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO 6.714.314      2.257.539                    0,34                                           

CERR - COMPANHIA ENERGÉTICA DE RORAIMA 172.565          32.576                          0,19                                           

ETO - ENERGISA TOCANTINS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 1.417.694      608.811                        0,43                                           

JARI - JARI CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS S.A. 33.563            8.009                             0,24                                           

Total geral 20.713.324    7.754.183                    0,45                                           
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Tabela 8. Distribuidoras Submercado Nordeste - Ano 2012 

 

 

Tabela 9. Distribuidoras Submercado Sul - Ano 2012 

 

 

EMPRESA POPULAÇÃO
CONSUMO TOTAL 

(MWh)

CONSUMO PER CAPITA 

(MWh/habitante)

CEAL - COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS 3.165.472      1.094.799                0,35                                       

CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO 8.931.028      4.031.547                0,45                                       

CEPISA - COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ 3.160.748      1.194.233                0,38                                       

COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 14.175.341    5.494.661                0,39                                       

COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ 8.606.005      3.361.541                0,39                                       

COSERN - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE 3.228.198      1.635.282                0,51                                       

EBO - ENERGISA BORBOREMA – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 488.528          201.292                    0,41                                       

EPB - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 3.326.643      1.297.599                0,39                                       

ESE - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 1.810.570      841.086                    0,46                                       

SULGIPE - COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE 300.297          99.405                      0,33                                       

Total geral 47.192.830    19.251.445              0,41                                       

EMPRESA POPULAÇÃO
CONSUMO TOTAL 

(MWh)

CONSUMO PER CAPITA 

(MWh/habitante)

AES-SUL - AES SUL DISTRIBUIDORA GAÚCHA DE ENERGIA S/A. 3.489.318      2.416.327                0,69                                       

CEEE-D - COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA3.599.855      2.695.968                0,75                                       

CELESC-DIS - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A. 6.082.895      4.681.773                0,77                                       

CFLO - COMPANHIA FORÇA E LUZ DO OESTE 169.252          83.756                      0,49                                       

COCEL - COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA 115.336          72.456                      0,63                                       

COOPERALIANÇA - COOPERATIVA ALIANÇA 140.377          48.073                      0,34                                       

COPEL-DIS - COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A 10.268.534    6.558.565                0,64                                       

DEMEI - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUÍ 79.396            59.128                      0,74                                       

EFLJC - EMPRESA FORÇA E LUZ JOÃO CESA LTDA 13.137            4.912                        0,37                                       

EFLUL - EMPRESA FORÇA E LUZ URUSSANGA LTDA 20.356            9.894                        0,49                                       

ELETROCAR - CENTRAIS ELÉTRICAS DE CARAZINHO S/A. 81.710            51.471                      0,63                                       

FORCEL - FORÇA E LUZ CORONEL VIVIDA LTDA 21.514            8.372                        0,39                                       

HIDROPAN - HIDROELÉTRICA PANAMBI S.A. 38.881            29.194                      0,75                                       

IENERGIA - IGUAÇU DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA LTDA 108.511          47.737                      0,44                                       

MUXENERGIA - MUXFELDT MARIN & CIA. LTDA 20.017            14.945                      0,75                                       

RGE - RIO GRANDE ENERGIA S/A. 3.419.607      2.115.938                0,62                                       

UHENPAL - USINA HIDROELÉTRICA NOVA PALMA LTDA. 39.241            17.201                      0,44                                       

Total geral 27.707.937    18.915.712              0,58                                       
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Tabela 10. Distribuidoras Submercado Sudeste/Centro-Oeste - Ano 2012 

 

 

Consumo de Energia Elétrica 

Esta variável essencial para o estudo é apresentada em MWh por concessionária para cada 

mês do período analisado. Cada concessionária possui um “menu tarifário” dentro da classe 

de consumo residencial, conforme ilustrado pela tabela 11, extraída dos documentos do 

último processo de reajuste tarifário aplicado para a empresa Eletropaulo. Como pode ser 

observado pela tabela, os consumidores classificados como sendo de baixa renda são tarifados 

de maneira distinta, no entanto, a ausência de informações de consumo por tipo de 

consumidor residencial pela agência reguladora ou pelas distribuidoras impossibilita a 

incorporação dessa distinção ao estudo, desta forma, todo o consumo é considerado na faixa 

de consumo padrão. 

EMPRESA POPULAÇÃO
CONSUMO TOTAL 

(MWh)

CONSUMO PER CAPITA 

(MWh/habitante)

AMPLA - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A 6.274.143      4.331.332                    0,69                                           

BANDEIRANTE - BANDEIRANTE ENERGIA S.A. 4.627.936      3.374.935                    0,73                                           

CAIUÁ-D - CAIUÁ DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 530.197          416.277                        0,79                                           

CEB-DIS - CEB DISTRIBUIÇÃO S.A 2.648.532      2.074.439                    0,78                                           

CELG-D - CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. 6.083.853      3.770.139                    0,62                                           

CEMIG-D - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 18.679.458    8.851.473                    0,47                                           

CERON - CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA  S/A. 1.590.011      1.060.690                    0,67                                           

CHESP - COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO 71.143            35.301                          0,50                                           

CNEE - COMPANHIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA 250.011          205.041                        0,82                                           

CPFL JAGUARI - COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA 89.049            78.003                          0,88                                           

CPFL LESTE PAULISTA - COMPANHIA LESTE PAULISTA DE ENERGIA 142.672          88.920                          0,62                                           

CPFL MOCOCA - COMPANHIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA 66.399            66.661                          1,00                                           

CPFL- PIRATININGA - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ 3.185.103      3.607.275                    1,13                                           

CPFL SANTA CRUZ - COMPANHIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ 441.972          316.078                        0,72                                           

CPFL SUL PAULISTA - COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA 208.276          129.522                        0,62                                           

CPFL-PAULISTA - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 9.459.521      8.164.678                    0,86                                           

DMED - DME DISTRIBUIÇÃO S.A 154.974          114.891                        0,74                                           

EDEVP - EMPRESA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA VALE PARANAPANEMA S.A418.976          285.241                        0,68                                           

EEB - EMPRESA ELÉTRICA BRAGANTINA S.A. 184.409          222.489                        1,21                                           

ELEKTRO - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A. 5.523.478      4.037.042                    0,73                                           

ELETROACRE - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE 758.786          362.026                        0,48                                           

ELETROPAULO - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A16.773.220    16.941.165                  1,01                                           

ELFSM - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A. 113.123          109.951                        0,97                                           

EMG - ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 1.020.900      416.344                        0,41                                           

EMS - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A2.505.088      1.363.707                    0,54                                           

EMT - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 3.115.336      1.970.025                    0,63                                           

ENF - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 183.391          154.206                        0,84                                           

ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A. 3.464.944      1.962.700                    0,57                                           

LIGHT - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A. 9.773.831      8.149.030                    0,83                                           

Total geral 98.338.732    72.659.579                  0,74                                           
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Tabela 11. Tarifa Homologada – Eletropaulo. 

 

            . Fonte: ANEEL 

 

Apenas para ilustrar o comportamento do consumo de energia residencial para a amostra 

analisada neste estudo, o gráfico 1 apresenta a evolução do consumo de energia elétrica para o 

Brasil entre os anos de 2004 e 2012, com a participação dos submercado para cada ano. 

 

 

Gráfico 1. Consumo Residencial Brasil e Submercados (MWh).....Fonte: ANEEL 

 

Também como ilustração, o gráfico 2, produzido pela Empresa de Pesquisa Energética – EPE, 

traz um resumo das informações de consumo de energia elétrica para todas as classes de 

consumo por submercado. 
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Figura 6. Resumo Consumo Total por Submercado (MWmédio)    Fonte: EPE 

 

Um ponto a ser ressaltado neste momento é o cálculo do consumo per capita. Ele é realizado a 

partir da divisão entre o consumo residencial total informado pela ANEEL pela população 

residente dos municípios pertencentes à área de concessão da distribuidora. Porém, é possível 

observar nos dados de população, seção 3.2.2, que há duas quedas importantes nos anos de 

2007, ano de contagem da população, e 2010, ano do último censo. Esses desvios provocam 

dois picos de consumo per capita de energia (Gráfico 2), que não aparecem no consumo total 

e podem provocar alguma distorção nos resultados.  
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Gráfico 2. Consumo per capita - Submercados (MWh/habitante) 

 

Tarifa Média de Fornecimento 

Sendo o consumo de energia apresentado de maneira agregada para a classe residencial, sem 

subdivisões conforme explicado no item anterior, será também a tarifa de fornecimento. Essa 

tarifa é denominada pela ANEEL de tarifa média de fornecimento e é obtida pela divisão da 

Receita de Fornecimento (incluindo os impostos) da concessionária pelo consumo observado 

para o período. Importante ressaltar que esta tarifa média é distinta da tarifa média 

homologada utilizada no modelo econométrico, esta última é calculada para cada 

concessionária a partir das tarifas homologadas pela ANEEL e ponderadas pelo período de 

vigência. Esta diferenciação deve ficar mais clara após a apresentação da tarifa homologada. 

A partir do gráfico 3, que apresenta a evolução das tarifas médias para cada submercado no 

período analisado, é possível observar que as tarifas das regiões seguem basicamente o 

mesmo comportamento, sobem e descem conjuntamente, variando basicamente na magnitude 

das variações. A redução tarifária ocorrida entre os anos de 2009 e 2010 ilustra bem essas 

diferenças nas magnitudes das variações. 

 

Gráfico 3. Tarifa Média por submercado (R$/MWh) 
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Tarifa Homologada 

O serviço de distribuição de energia elétrica, sendo um monopólio natural, é regulado e 

fiscalizado pelo Poder Público, o qual possui ao seu dispor diversas ferramentas de atuação, 

dentre elas destacam-se as reservadas ao estabelecimento das tarifas aplicadas aos 

consumidores. A ANEEL, responsável pelo processo de definição das tarifas, tem três 

oportunidades para exercer seu controle: i) Revisão Tarifária; ii) Reajuste Tarifário Anual; e 

iii) Reajuste Extraordinário. 

Cada concessionária possui uma data de aniversário de contrato, na qual são realizadas as 

mudanças de tarifas provenientes da Revisão Tarifária ou do Reajuste Tarifário Anual. 

Quando há uma mudança de custos de grande magnitude no mercado a ANEEL pode recorrer 

a um reajuste extraordinário que não tem data para ocorrer. 

Desta forma, a tarifa homologada média é definida como a média das tarifas homologadas 

ponderadas pelo período de vigência durante o ano. 

Diferentemente das variáveis anteriores, esta variável não é extraída ou calculada a partir do 

SAD, mas através da documentação produzida nos processos de reajustes ou revisões e 

disponibilizada pela ANEEL. 

 

Gráfico 4. Tarifa Homologada Média por submercado (R$/MWh) 

 

A comparação entre os 3 e 4 evidencia a forte relação existente entre essas tarifas, 

característica essencial para que a Tarifa Média seja instrumentalizada pela Homologada. 

 

Data Início 

Data na qual é iniciada a vigência da respectiva tarifa. A partir dela é possível ponderar a 

participação de cada tarifa no valor homologado médio. Sua fonte de informação é a 
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documentação produzida nos processos de reajustes ou revisões e disponibilizada pela 

ANEEL 

 

Data Fim 

Data na qual é finalizada a vigência da respectiva tarifa. Juntamente com a Data Início 

determina a ponderação para o estabelecimento da tarifa homologada média. Sua fonte de 

informação é a mesma do item anterior. 

 

Município e Unidade da Federação (por concessionária) 

A partir dos contratos de concessão de cada distribuidora foi realizado um levantamento de 

todos os municípios atendidos por cada uma delas e em seguida feito os ajustes contemplando 

os municípios atendidos por cooperativas já citado anteriormente. Posteriormente, também a 

partir dos contratos de concessão, são identificadas as Unidades Federadas de cada empresa. 

Este detalhamento é necessário para que os valores de PIB e população possam ser agregados 

por concessionária, por submercado e o cálculo de alíquota média de ICMS sobre a energia 

elétrica seja possível. 

 

 

Figura 7. Mapa de Distribuidoras - ABRADEE 
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Submercado de Energia 

Os Submercados são definidos pela ANEEL e delimitam grandes regiões com autonomia de 

geração de energia, mas interligadas por linhas de transmissão de alta capacidade, conforme 

detalhado na seção 3.1.2 sobre o agrupamento. 

3.2.2 Econômico-social 

Os dados econômico-sociais foram extraídos exclusivamente do sistema SIDRA do IBGE e se 

resumem ao Produto Interno Bruto municipal, sobre o qual estão disponíveis informações 

apenas até o ano de 2012, e à população municipal. 

 

PIB municipal 

Esta variável é utilizada no modelo econométrico para controlar os efeitos da renda sobre o 

consumo de energia elétrica, para que a resposta ao preço não seja distorcida por este efeito e 

as elasticidades calculadas pelo modelo viesadas. 

Como é sabido, há um longo intervalo de tempo entre o término do ano e a publicação do 

cálculo do PIB por parte do IBGE e é este intervalo que determina o limite superior do 

período analisado neste estudo. Para os dados municipais o último resultado disponibilizado 

pelo Instituto é o do ano de 2012. O gráfico abaixo apresenta a evolução do PIB no período 

em análise, destacando a participação de cada submercado. 

 

 

Gráfico 5. Evolução do PIB Brasil e participação dos Submercados (R$ trilhões) 

 

Da mesma forma que o consumo per capita, o PIB per capita também é afetado pelos desvios 

na população nos anos de 2007 e 2010, como pode ser observado no gráfico abaixo. Na 

comparação entre os gráficos 5 e 6 é possível verificar que a série de PIB per capita contém 

elevações destacadas nos referidos anos, comportamento não identificado no consumo total. 
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Apesar dessa aparente inconsistência, por se tratarem dos dados oficiais do IBGE, nenhuma 

correção será feita e os modelos serão estimados a partir dos valores originais. 

 

Gráfico 6. Evolução do PIB per capita por Submercados (R$ mil/habitante) 

 

População Municipal 

Os dados sobre a população dos municípios são utilizados para obtenção das variáveis per 

capita, tais como consumo e renda. Esta variável é de extrema importância para o modelo 

econométrico, visto que a escolha entre utilizar as variáveis por pessoa ou total modifica 

completamente o modelo e consequentemente a interpretação dos resultados. 

Esta variável refere-se à população residente no município para cada ano. Os valores 

referentes ao ano de 2007 foram produzidos pela contagem populacional que ocorreu naquele 

ano e ao de 2010 pelo Censo, sendo os demais estimados pelo próprio IBGE. 

Conforme pode ser observado pelo gráfico 7, os anos de 2007 e 2010 registram queda na 

população, que pode indicar um “descasamento” entre os valores estimados pelo IBGE e os 

verificados pela contagem e pelo Censo. A inexistência de alternativas impôs a utilização dos 

valores oficiais apresentados pelo IBGE, porém, é importante ressaltar que podem trazer 

alguma distorção sobre os resultados do estudo. 

 

Gráfico 7. Evolução da população Brasil e participação por submercado (Milhões de habitantes) 
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Capítulo 4 – Resultados 

 

4.1 Cálculo das Elasticidades 

Os cálculos das elasticidades preço da demanda de energia elétrica foram efetuados conforme 

a metodologia da seção 3.1.1 e são apresentados a seguir em duas partes: a primeira com o 

estudo para o valor médio nacional na seção 4.1.1, e o segundo, na seção 4.1.2, com os 

valores regionalizados, os quais serão utilizados para o estudo de tributação ótima. 

4.1.1 Modelo para o Brasil 

O modelo nacional foi desenvolvido a partir da equação de segundo estágio abaixo e estimado 

em primeira diferença, com dados em painel para as 64 concessionárias de distribuição do 

país ao longo do período compreendido entre os anos de 2004 e 2012. 

     (   )         (     )         (  )   ∑           

    

      
      

      
(22

) 

 

A tabela 13 apresenta os resultados para as elasticidades preço e renda da demanda de energia 

elétrica para o consumidor médio nacional. 

Tabela 12. Elasticidades preço e renda da demanda de energia elétrica – Brasil 

 

 

A elasticidade preço da demanda de energia elétrica obtida para o consumidor médio 

brasileiro no estudo foi de -0,237, portanto estabelecida em um valor intermediário em 

comparação com os estudos anteriores para o Brasil, que tem seu valor mínimo de -0,05 com 

Andrade e Lobão (1997) e máximo de -0,40 com Modiano (1966), conforme tabela abaixo. 

 

Tabela 13. Comparação de Elasticidades - Brasil 

 

 

Coeficiente Erro Padrão P-valor

Elasticidade-preço -0,237 0,054 0,000 -0,344 -0,131

Elasticidade-renda 0,367 0,032 0,000 0,303 0,430

Intervalo de Confiaça (95%)

ELASTICIDADES PAINEL MODIANO ANDRADE E LOBÃO

Preço -0,237 -0,403 -0,058

Renda 0,367 1,130 0,213
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Estes resultados corroboram a visão de Taylor (1975) de que há uma grande variabilidade nas 

estimações de elasticidade-preço e renda em virtude da janela de dados e, principalmente, do 

método de estimação adotado. 

As variáveis dummies de ano são utilizadas para controlar os efeitos da conjuntura particular 

de cada ano da amostra, pois cada um possui características próprias, não vinculadas 

diretamente à renda ou preço, que podem afetar diferentemente o consumo de energia elétrica 

dos cidadãos, mas que não compõem explicitamente o modelo. Desta forma, as dummies 

permitem a eliminação, ou pelo menos a mitigação, de viés nas elasticidades em virtude dos 

efeitos dessas características. 

Os coeficientes das variáveis binárias apresentaram valores positivos para todos os anos e 

elevada significância, lembrando que o ano utilizado como referência foi o ano de 2008, e, 

portanto, não incluído como dummy. Igualmente, a variável binária do ano de 2004 é excluída 

do modelo uma vez que ele é baseado na primeira diferença das observações, o que implica na 

perda dos dados de todos os indivíduos, neste caso as concessionárias, para o primeiro ano da 

amostra. 

Tabela 14. Dummies de ano 

 

 

A elevada significância evidencia uma diferença entre a resposta da demanda per capita de 

energia elétrica às variações de renda e preço para o ano de 2008 em relação aos demais ano 

da amostra. Os valores positivos mostram que o consumo de energia teve um comportamento 

mais “negativo” no ano de referência em relação aos demais, uma vez que os coeficientes se 

comportariam como constantes positivas na função de demanda. Destacam-se os anos de 

2010, ano de forte atividade econômica, com variação do PIB de 7,6%, e 2012, ano de 

crescimento modesto, 1,9%, mas marcado por forte intervenção do governo para estimular a 

economia, o que pode ter contribuído para uma resposta mais elevada do consumo de energia 

às variações de preço ou renda. 

Para testar a robustez dos resultados obtidos pelo modelo e a importância da utilização da 

Variáveis Instrumental e das variáveis dummies, o modelo foi estimado com algumas 

Coeficiente Erro Padrão P-valor

Dummie 2005 0,030 0,006 0,000 0,018 0,042

Dummie 2006 0,021 0,009 0,016 0,004 0,038

Dummie 2007 0,082 0,008 0,000 0,066 0,097

Dummie 2009 0,047 0,005 0,000 0,037 0,057

Dummie 2010 0,103 0,010 0,000 0,083 0,122

Dummie 2011 0,096 0,011 0,000 0,074 0,117

Dummie 2012 0,153 0,012 0,000 0,129 0,178

Intervalo de Confiaça (95%)
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variações, primeiramente retirando as variáveis binárias, em seguida sem o recurso da 

variável instrumental, utilizando uma vez a Tarifa Média e outra a Tarifa Homologada. Os 

resultados do modelo original e suas variações compõem os anexos I, II, III e IV, na ordem 

descrita acima. 

Quando o modelo é estimado sem a utilização das dummies, há uma pequena variação na 

elasticidade preço, passando dos -0,237 para -0,255. A elasticidade renda, no entanto, tem 

uma variação mais destacada, passando dos 0,367 para 0,594. As variáveis continuam 

significantes a 1% de significância e os testes de identificação para a variável instrumental 

permanecem muito bons. 

A importância da utilização da variável instrumental pode ser verificada principalmente a 

partir dos resultados do modelo utilizando apenas a variável Tarifa Média como variável de 

preço. Os efeitos da endogeneidade fazem com que a elasticidade preço seja praticamente 

nula, -0,09, contrariando a quase totalidade da literatura sobre o tema (apesar de existirem 

referências neste sentido) e também a intuição mais primária sobre a questão. O modelo com 

a variável Tarifa Homologada apresenta um valor elevado (em módulo), de -0,178, porém, 

não é este o valor observado pelo consumidor e, por isso, perde consistência como modelo 

teórico. O valor da elasticidade de renda permanece quase inalterado nos modelos com ou 

sem variável instrumental. A tabela a seguir resumo as comparações. 

Tabela 15. Comparação de Modelos 

 

 

4.1.2 Modelo por Submercado 

Partindo da hipótese de que as disparidades observadas entre os submercados de energia, 

tratadas com mais detidamente no capítulo 3.1.2, provocariam diferenças na resposta do 

consumo à variação de preço entre as regiões, um modelo desagregado foi implementado, 

distinguindo os efeitos das variações na tarifa média de distribuição de energia elétrica sobre 

o consumo de cada região delimitada pelos submercados. 

O modelo utilizado segue a equação de demanda abaixo e também é estimado em primeira 

diferença: 

 

ELASTICIDADES COMPLETO SEM Dummies SEM IV (Tarifa Média) SEM IV (Tarifa Homologada)

Preço -0,237 -0,255 -0,090 -0,178

Renda 0,367 0,594 0,353 0,335

COMPARAÇÂO DE MODELOS
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Onde: 

Dpc: Demanda per capita em MWh por ano e por concessionária; 

PIBpc: PIB per capita anual agregado por concessionária; 

TMn;ne;seco;s: Tarifa média efetiva praticada pelas concessionárias para os submercados N, 

NE, SE/CO e S, respectivamente; 

dumY: Dummie de ano para cada um dos anos em análise. 

 

Os resultados produzidos pelo modelo sugerem uma elasticidade nula para o submercado 

Norte, visto que não é possível rejeitar a hipótese nula (β≠0) a um nível muito elevado de 

significância, mais de 60%, e para o Nordeste o contrário, indica uma elasticidade mais 

elevada, aparentemente superior ao Norte e também aos demais submercados que 

apresentaram elasticidades intermediárias em relação ao preço. 

Tabela 16. Elasticidades por Submercado. 

 

As saídas do software estatístico referentes a este modelo são apresentadas no ANEXO V. 

Para confirmar as diferenças entre os submercados foram realizados testes de comparação 

dois a dois, que corroborou apenas as diferenças entre o submercado Norte e os submercados 

Nordeste e Sudeste/Centro-Oeste a um nível de significância de 10%. A hipótese nula 

utilizada nos testes de comparação era de que a diferença entre os coeficiente de duas regiões 

fosse zero, conforme exemplo abaixo para os submercados Norte e Nordeste. 

 

                                             (24) 

 

Os resultados das comparações encontram-se no resumidos no quadro abaixo, que apresenta o 

valor da diferença entre os coeficientes e, entre parênteses, o p-valor para cada comparação, 

Elasticidades Coeficiente p-valor

Preço - NORTE -0,058 0,645

Preço - NORDESTE -0,352 0,000

Preço - SUDESTE/CENTRO-OESTE -0,224 0,016

Preço - SUL -0,281 0,000

Renda - BRASIL 0,371 0,000
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sendo que os resultados estatisticamente significativos a 10% estão destacados. O ANEXO VI 

apresenta a saída completa das comparações. 

Tabela 17. Testes de diferenciação dos submercados 

 

Portanto, os resultados estatísticos apontam para alguma diferenciação na resposta do 

consumo à variação de preços entre os submercados. Mesmo não sendo uma heterogeneidade 

generalizada, com cada região diferente das demais, a indicação da existência de diversidade 

já impõe a necessidade de considerá-la nas análises que de alguma forma possam ser 

influenciadas por ela, como é o caso da análise sobre a tributação realizada neste trabalho. 

4.2 Perda de Peso Morto atual 

Partindo da estrutura tributária atual como base de comparação para os resultados dos 

modelos propostos nas próximas seções, uma estimativa simplificada da perda de peso morto 

imposta à sociedade em virtude da tributação atual sobre o consumo de energia elétrica é 

apresentada a seguir. 

O resultado para cada submercado está apresentado na tabela 19 e considera a tributação 

aplicada de acordo com a tabela 18 a seguir. 

Tabela 18. Tributação atual 

 

Tabela 19. DWL atual 

 

Considerando a receita atual do Governo, a Perda de Peso Morto total da tabela acima 

representa aproximadamente R$ 0,06 por Real arrecadado pelo Estado.  

O modelo de cálculo é baseado nos triângulos de Harberger e supõe uma curva de demanda 

linear na região em torno do ponto de equilíbrio de mercado e ao seu redor na região de 

atuação da tributação, com os resultados valorados em Reais. 

NORTE NORDESTE SUL SUDESTE/CENTRO-OESTE

NORTE
0,294                   

(0,048)

0,166 

(0,261)

0,223                                   

(0,091)

NORDESTE
-0,128 

(0,289)

-0,071                                

(0,482)

SUL
0,057                                       

(0,572)

SUDESTE/CENTRO-OESTE

tn tne tseco ts

83,53              125,63           130,42                    138,93           

Tarifa Atual (R$/Mwh)

N NE SE_CO S TOTAL

5.162                              187.906                     542.774                123.180              859.022          

DWL - Tributação atual
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4.3 Cálculo do Modelo de Ramsey - Eficiência 

Conforme apresentado na seção 3.1.3.1, o desenvolvimento do problema de maximização do 

modelo de Ramsey resulta na equação 10, dependente da relação entre o custo marginal social 

da elevação de R$ 1,00 nas receitas do governo a partir da tributação e da utilizada marginal 

da renda, além do inverso da elasticidade-preço da demando do bem. 

 

 
  
  
 [ 

   

 
 ]
 

  
 (25) 

 

A substituição da relação da equação 10 na restrição de receitas do governo resulta no 

seguinte valor de θ: 

 

  [ 
   

 
 ]        

 

Como as elasticidades já foram calculadas e o preço ao produtor é dado, as tarifas que 

maximizam a função de utilidade indireta dos consumidores no modelo de Ramsey são 

obtidas com a simples substituição na equação 10 e seus valores são apresentadas na tabela 

abaixo. 

Tabela 20. Tarifa Ótima - Modelo Ramsey 

 

 

A aplicação desta tributação produziria as seguintes perdas de peso morto: 

 

Tabela 21. DWL - Modelo Ramsey 

 

 

tn tne tseco ts

442,61           77,67              105,50                    134,77           

Tarifa Ótima - Ramsey (R$/Mwh)

N NE SE_CO S TOTAL

144.945                         71.813                       355.178                115.905              687.840          

DWL - Modelo Ramsey
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Na comparação com a tributação atual, este resultado indica uma forte elevação na tributação 

do submercado Norte e expressivas reduções no Sudeste/Centro-oeste e, principalmente, 

nordeste, como pode ser verificado na tabela 21, que compara a tributação atual com a 

estabelecida pelo modelo de Ramsey. 

Tabela 22. Comparação - Tributação atual x Tributação Ramsey 

 

 

Em relação à Perda de Peso Morte há uma redução significativa no seu valor total, e também 

no seu valor por Real arrecadado, que passa para menos de R$ 0,05, além de uma forte 

transferência ao submercado Norte, como pode ser observado pela tabela abaixo. 

 

Tabela 23. Comparação DWL atual x DWL Ramsey 

 

 

Portanto, a aplicação do modelo de Ramsey poderia melhorar a eficiência da tributação na 

tributação da energia elétrica no nível estadual. No entanto, esta modificação traria um forte 

impacto principalmente para os consumidores do submercado Norte, em virtude elevada 

tributação sugerida pelo modelo. 

Um ponto importante a ser ressaltado é o do destino dos recursos arrecadados. Apesar da 

manutenção do volume total, a distribuição das receitas entre os estados seria modificada, os 

estados do submercado Norte teriam um aumento de receita enquanto os demais teriam 

redução. Como há uma heterogeneidade de alíquotas mesmo dentro dos submercados, alguns 

estados poderiam fugir a esta regra, mas em geral seguiriam o comportamento de seu 

submercado no recolhimento do imposto. 

 

4.4 Cálculo do Modelo Diamond/Mirrlees – Eficiência e Equidade 

tn tne tseco ts

ATUAL 83,53              125,63           130,42                    138,93           

Ramsey 442,61           77,67              105,50                    134,77           

Diferença 359,08           47,97-              24,92-                      4,17-                

Tarifa (R$/Mwh)

N NE SE_CO S TOTAL

ATUAL 5.162                              187.906                     542.774                123.180              859.022          

Ramsey 144.945                         71.813                       355.178                115.905              687.840          

Diferença 139.783                         116.094-                     187.597-                7.275-                   171.182-          

DWL (R$)
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Para o modelo que considera além da eficiência a equidade, de Diamond e Mirrlees, os 

resultados dependem do parâmetro  utilizado. A seguir são apresentados os resultados do 

modelo o parâmetro assumindo valores de zero, 0,1, 0,5 e 1. 

 

4.4.1 Apenas Eficiência - =0 

Quando o parâmetro  é igual a zero, não há preocupações com equidade. Nesta situação, o 

modelo prevê a tributação por igual de todos os bens, independentemente de suas 

participações no consumo da população para cada faixa de renda. Assim, a tributação 

resultante está na tabela a seguir. 

 

Tabela 24. Modelo Diamond/Mirrlees – Tributação em % para =0 

 

 

Este resultado implica na tributação em R$/MWh da tabela 24 e na perda de peso morto da 

tabela 25. 

 

Tabela 25. Modelo Diamond/Mirrlees – Tributação em R$/MWh para =0 

 

 

Tabela 26. Modelo Diamond/Mirrlees – DWL (R$) para =0 

 

 

Na comparação com os valores atuais os destaques ficam para os submercados Norte e 

Nordeste. Considerando o PIB per capita e o consumo per capita, os dois submercado 

deveriam ter tributações semelhantes, mas não é o que acontece. O submercado Nordeste tem 

tributação equivalente à observada nos submercados SE/CO e S, que está em linha com os 

valores calculados pelo modelo de Diamond/Mirrlees sem preocupações distributivas, mas 

muito acima do verificado para o submercado Norte. 

tn tne tseco ts

36,6% 36,6% 36,6% 36,6%

Tarifa Ótima -  =0 (%)

Pn Pne Pseco Ps

117,05    119,72       130,20          130,66           

Tarifa Ótima -  =0 (R$/MWh)

N NE SE_CO S TOTAL

10.137            170.632     540.911       108.942       830.621       

DWL - Modelo Diamond/Mirrlees -  =0
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Tabela 27. Comparação – Tributação atual x Tributação  = 0 

 

Em relação às perdas de peso morto é possível verificar uma pequena queda no valor total e 

um deslocamento das perdas dos demais submercados para o Norte. Este deslocamento, no 

entanto, é significativamente menor quando comparado ao produzido pelo modelo de 

Ramsey. 

 

Tabela 28. Comparação – DWL atual x DWL  = 0 

 

 

4.4.2 Eficiência e Equidade 

Acrescentando a preocupação com a equidade, ou seja, atribuindo valores maiores que zero ao 

parâmetro , verifica-se a gradual transferência de tributação dos submercados Norte e 

Nordeste, com menor renda per capita, para os submercados com maior renda. Quanto maior 

a aversão á desigualdade, maior será  e, consequentemente, maior será a tributação e a perda 

de peso morto nos submercados Sudeste/Centro-Oeste e Sul. As tabelas a seguir ilustram essa 

transferência de tributação e peso morto com o aumento da aversão à desigualdade, além de 

resumir os resultados apresentados anteriormente. 

 

Tabela 29. Tarifas (%) - Atual x Ramsey x Diamond/Mirrlees 

 

 

N NE SE_CO S

Atual 26,1% 38,4% 36,7% 39,0%

  = 0 36,6% 36,6% 36,6% 36,6%

Alíquota média (%)

N NE SE_CO S TOTAL

DWL - ATUAL 5.162          187.906       542.774       123.180       859.022     

DWL - e0 10.137       170.632       540.911       108.942       830.621     

DWL (%)

MODELO N NE SE_CO S

Atual 26,1% 38,4% 36,7% 39,0%

Ramsey 138,6% 23,8% 29,7% 37,8%

e0 36,7% 36,6% 36,6% 36,6%

e0,1 28,7% 27,8% 39,3% 37,9%

e0,5 4,5% 1,4% 48,9% 41,9%

e1 0,0% 0,0% 50,9% 38,7%
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Os gráficos abaixo ilustram as diferenças na tributação de cada submercado de acordo com o 

modelo aplicado. 

 

 

Gráfico 8. Visão geral para os Submercados - Tributação (%) 

 

Como é possível observar pelas tabelas e gráficos, a elevação da aversão à desigualdade 

poderia levar inclusive à situação extrema de tributação em apenas um submercado e 

concentração de toda perda de peso morto nessa região. 

 

Tabela 30. DWL (R$) - Atual x Ramsey x Diamond/Mirrlees 

 

 

Importante salientar o aumento significativo do valor total da perda de peso morto com a 

elevação da aversão à desigualdade. Comparando os valores obtidos com o modelo de 

Ramsey e o Diamond/Mirrlees com parâmetro  unitário, há uma diferença de quase 100% de 

aumento, o que evidencia mais uma vez o trade-off entre eficiência e equidade na definição da 

tributação. 

0,0%

50,0%

100,0%

150,0%

Atual Ramsey e0 e0,1 e0,5 e1

N

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

Atual Ramsey e0 e0,1 e0,5 e1

NE

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

Atual Ramsey e0 e0,1 e0,5 e1

SE_CO

32,0%
34,0%
36,0%
38,0%
40,0%
42,0%
44,0%

Atual Ramsey e0 e0,1 e0,5 e1

S

MODELO N NE SE_CO S TOTAL

Atual 5.162      187.906 542.774     123.180 859.022     

Ramsey 144.945 71.813    355.178     115.905 687.840     

e0 10.133    170.845 540.756     108.930 830.664     

e0,1 6.188      98.179    624.129     116.356 844.852     

e0,5 155          265          963.365     142.683 1.106.469 

e1 -          -          1.043.163 121.663 1.164.825 
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Os gráficos a seguir ilustram as diferenças na perda de peso morto verificada para cada 

submercado de acordo com o modelo de tributação aplicado. 

 

 

Gráfico 9. Visão geral para os Submercados – DWL (%) 
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Capítulo 5 – Conclusões  

 

A relevância do setor elétrico na arrecadação de tributos no Brasil é patente e contempla todas 

as esferas de governo: federal, estadual e municipal. Além disso, como já destacado ao longo 

do texto, a tributação do setor elétrico permeia e tem reflexos sobre toda a produção da 

economia nacional e também sobre o bem-estar da população. Neste contexto, e com o intuito 

de trazer as questões de eficiência e redistributividade ao ambiente de tributação de energia 

elétrica, a presente dissertação apresentou um cálculo simplificado de alíquotas de ICMS 

considerando dois modelos de tributação ótima, o primeiro estabelecido por F. R. Ramsey 

(1927) e o segundo por Diamond e Mirrlees (1971). 

O ponto de partida para o referido cálculo foi a estimação das elasticidades-preço do consumo 

de energia elétrica para o Brasil e para cada um dos submercados de energia. A hipótese 

inicial era de que – além da diversidade de alíquotas ao longo dos estados da federação, que 

isoladamente já impõe impactos sobre o bem-estar diferenciados por região – a resposta do 

consumo à variação de preço fosse distinta para cada submercado, fato que contribuiria para 

diferenciação regional dos consumidores residenciais de energia elétrica. Esta primeira análise 

confirmou a hipótese, evidenciando um submercado Norte fortemente inelástico, com 

coeficiente de -0,06, enquanto os demais apresentaram valores maiores (em módulo), apesar 

de ainda inelásticos, e girando em torno de -0,35 para o Nordeste, -0,28 para o 

Sudeste/Centro-Oeste e -0,22 para o Sul. Cabe destacar que estatisticamente apenas as 

comparações Norte/Nordeste e Norte/(Sudeste/Centro-Oeste) foram significativas. 

O passo seguinte foi a aplicação do modelo de tributação de Ramsey, mais especificamente 

sua regra do inverso da elasticidade, a partir de um cenário fictício, no qual os consumidores 

são idênticos e a energia consumida em cada submercado corresponde a um bem. Em relação 

à estrutura de impostos atual, os resultados desse modelo indicam uma transferência de 

tributação para o submercado Norte, que possui a menor elasticidade entre as regiões. Desta 

forma, os consumidores dos demais submercados teriam um alívio em sua carga e, 

consequentemente, diminuição da perda de peso morto de suas economias locais. Apesar do 

aumento da tributação e do peso morto para o submercado norte, a diminuição nas demais 

regiões mais que compensariam o aumento e na contabilização geral haveria redução na perda 

de peso morto da sociedade. 

O modelo de Ramsey, apesar de pesar sobre ele a crítica de que imposição de maior carga 

sobre os produtos mais inelásticos atingiriam principalmente itens essenciais e a população 
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com renda mais baixa, fornece uma visão geral das possibilidades de ganho de eficiência na 

tributação através da modificação da carga entre produtos, que no caso deste estudo 

correspondiam também aos submercados de energia. 

Incorporando a questão da redistributividade à análise, o modelo de Diamond/Mirrlees foi 

aplicado aos dados regionalizados. Nesse modelo há diferenciação de consumidores e entram 

em cena a renda de cada submercado, representada pelo PIB per Capita, e um parâmetro de 

aversão à desigualdade. O resultado vai variar de acordo com o valor escolhido para a aversão 

à desigualdade, mas resumidamente o que acontece é uma indiferença entre os consumidores 

quando o parâmetro é nulo, redundando em tributação igual para todos os bens, e uma 

progressiva transferência de tributação dos produtos mais demandados pelos consumidores de 

menor renda para os mais demandados pelos de maior renda conforme o aumento da aversão 

à desigualdade. O que significa neste cenário dos submercados uma transferência progressiva 

dos submercados Norte e Nordeste para os submercados Sudeste/Centro-Oeste e Sul. 

Cabe ressaltar neste momento o fato relevante de que, pela estrutura de tributação atual, os 

consumidores residenciais do submercado norte, mesmo não tendo o menor PIB per capita 

nem o menor consumo de energia elétrica per capita, terem a menor carga de imposto, 

enquanto os consumidores da região nordeste, que detêm os níveis mais baixos de renda e 

consumo, são tributados em níveis compatíveis com os estados do sudeste/Centro-Oeste e Sul. 

A introdução da aversão à desigualdade não vem sem custo: o aumento do parâmetro de 

aversão também leva a um aumento da perda de peso morto total da economia, evidenciando 

o trade-off existente entre eficiência e equidade que permeia as definições de tributação. Além 

disso, o Modelo de Diamond/Mirrlees traz consigo o problema de definição do “melhor” nível 

para o parâmetro de aversão à desigualdade. 

Portanto, pela relevância do setor elétrico tanto na arrecadação recursos para os entes 

federados quanto para o custo de vida da população e para os custos de produção da indústria 

e do comércio, sua tributação tem, dentre outras possibilidades, o potencial para promover 

ganhos de eficiência (diminuição da perda de peso morto da economia) e redistribuição de 

renda regionalmente. Porém, apesar de um sistema interligado que abrange quase a totalidade 

do país, um planejamento de geração centralizado, fiscalização, controle de contratos e leilões 

de energia realizados em nível nacional, a tributação descentralizada através do ICMS, que 

representa uma parcela significativa do custo de aquisição por parte do consumidor, impede, 

ou pelo menos dificulta muito, a implementação de estratégias nacionais para consecução de 

outros objetivos que não a simples arrecadação de tributos.  
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A resolução deste “conflito” não é trivial, como a maioria das questões em torno do ICMS, 

por envolver interesses de 27 unidades federadas, a possibilidade de deslocamentos de 

recursos de um para outro, além de afetar também os respectivos municípios. Porém, não se 

pode ignorar os efeitos que uma tributação descentralizada e descoordenada, como é o caso do 

ICMS para o consumo de energia elétrica, sobre a economia do país e o bem-estar de sua 

população. 
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ANEXO I 

 
 

                                                                              

Excluded instruments: D.lnThom

                      D.dy12

Included instruments: D.lnPIBpc D.dy05 D.dy06 D.dy07 D.dy09 D.dy10 D.dy11

Instrumented:         D.lnTMci

                                                                              

                                                 (equation exactly identified)

Hansen J statistic (overidentification test of all instruments):         0.000

                                                                              

NB: Critical values are for Cragg-Donald F statistic and i.i.d. errors.

Source: Stock-Yogo (2005).  Reproduced by permission.

                                         25% maximal IV size              5.53

                                         20% maximal IV size              6.66

                                         15% maximal IV size              8.96

Stock-Yogo weak ID test critical values: 10% maximal IV size             16.38

                         (Kleibergen-Paap rk Wald F statistic):        218.823

Weak identification test (Cragg-Donald Wald F statistic):              323.120

                                                                              

                                                   Chi-sq(1) P-val =    0.0000

Underidentification test (Kleibergen-Paap rk LM statistic):             62.537

                                                                              

         D1.     .1534811   .0122639    12.51   0.000     .1294443     .177518

        dy12  

              

         D1.     .0959935   .0109716     8.75   0.000     .0744896    .1174974

        dy11  

              

         D1.     .1027753   .0098501    10.43   0.000     .0834695    .1220812

        dy10  

              

         D1.     .0468855   .0050629     9.26   0.000     .0369623    .0568086

        dy09  

              

         D1.     .0819185   .0078972    10.37   0.000     .0664403    .0973967

        dy07  

              

         D1.     .0210724   .0087349     2.41   0.016     .0039523    .0381925

        dy06  

              

         D1.     .0298487   .0061997     4.81   0.000     .0176975    .0419998

        dy05  

              

         D1.     .3665871   .0321953    11.39   0.000     .3034855    .4296887

     lnPIBpc  

              

         D1.    -.2372954   .0542677    -4.37   0.000    -.3436581   -.1309326

      lnTMci  

                                                                              

     D.lnDpc        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                             Robust

                                                                              

Residual SS             =  .9726102498                Root MSE      =   .04358

Total (uncentered) SS   =   4.00512048                Uncentered R2 =   0.7572

Total (centered) SS     =  3.013530567                Centered R2   =   0.6773

                                                      Prob > F      =   0.0000

                                                      F(  9,   503) =   154.77

                                                      Number of obs =      512

Statistics robust to heteroskedasticity

Estimates efficient for arbitrary heteroskedasticity

                     

2-Step GMM estimation

. ivreg2 d.lnDpc d.lnPIBpc d.dy05 d.dy06 d.dy07 d.dy09 d.dy10 d.dy11 d.dy12  ( d.lnTMci = d.lnThom ), gmm2s rob noconstant



 

 

68 

 

ANEXO II 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

Excluded instruments: D.lnThom

Included instruments: D.lnPIBpc

Instrumented:         D.lnTMci

                                                                              

                                                 (equation exactly identified)

Hansen J statistic (overidentification test of all instruments):         0.000

                                                                              

NB: Critical values are for Cragg-Donald F statistic and i.i.d. errors.

Source: Stock-Yogo (2005).  Reproduced by permission.

                                         25% maximal IV size              5.53

                                         20% maximal IV size              6.66

                                         15% maximal IV size              8.96

Stock-Yogo weak ID test critical values: 10% maximal IV size             16.38

                         (Kleibergen-Paap rk Wald F statistic):        261.444

Weak identification test (Cragg-Donald Wald F statistic):              361.617

                                                                              

                                                   Chi-sq(1) P-val =    0.0000

Underidentification test (Kleibergen-Paap rk LM statistic):             60.593

                                                                              

         D1.     .5939052   .0308248    19.27   0.000     .5334897    .6543208

     lnPIBpc  

              

         D1.    -.2549886   .0595273    -4.28   0.000    -.3716599   -.1383172

      lnTMci  

                                                                              

     D.lnDpc        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                             Robust

                                                                              

Residual SS             =  1.965457985                Root MSE      =   .06196

Total (uncentered) SS   =   4.00512048                Uncentered R2 =   0.5093

Total (centered) SS     =  3.013530567                Centered R2   =   0.3478

                                                      Prob > F      =   0.0000

                                                      F(  2,   510) =   219.24

                                                      Number of obs =      512

Statistics robust to heteroskedasticity

Estimates efficient for arbitrary heteroskedasticity

                     

2-Step GMM estimation

. ivreg2 d.lnDpc d.lnPIBpc  ( d.lnTMci = d.lnThom ), gmm2s rob noconstant
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ANEXO III 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

         D1.     .1643905   .0114571    14.35   0.000     .1418809    .1869001

        dy12  

              

         D1.     .1072653   .0103419    10.37   0.000     .0869465     .127584

        dy11  

              

         D1.     .1137486   .0091957    12.37   0.000     .0956817    .1318154

        dy10  

              

         D1.     .0490097   .0044684    10.97   0.000     .0402306    .0577888

        dy09  

              

         D1.     .0709942   .0068729    10.33   0.000      .057491    .0844973

        dy07  

              

         D1.     .0041232   .0071779     0.57   0.566    -.0099792    .0182255

        dy06  

              

         D1.     .0197056   .0051759     3.81   0.000     .0095366    .0298747

        dy05  

              

         D1.    -.0896039   .0351719    -2.55   0.011    -.1587058    -.020502

      lnTMci  

              

         D1.     .3528165   .0329837    10.70   0.000     .2880138    .4176192

     lnPIBpc  

                                                                              

     D.lnDpc        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                             Robust

                                                                              

                                                Root MSE          =     .04288

                                                R-squared         =     0.7691

                                                Prob > F          =     0.0000

                                                F(9, 503)         =     155.53

Linear regression                               Number of obs     =        512

. reg d.lnDpc d.lnPIBpc d.lnTMci d.dy05 d.dy06 d.dy07 d.dy09 d.dy10 d.dy11 d.dy12, rob noconstant
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ANEXO IV 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

         D1.     .1550577   .0117761    13.17   0.000     .1319213    .1781942

        dy12  

              

         D1.     .1013661   .0103093     9.83   0.000     .0811115    .1216208

        dy11  

              

         D1.     .1102628     .00907    12.16   0.000     .0924431    .1280825

        dy10  

              

         D1.     .0472836   .0046528    10.16   0.000     .0381424    .0564249

        dy09  

              

         D1.     .0714376   .0064038    11.16   0.000     .0588562     .084019

        dy07  

              

         D1.     .0000367   .0057333     0.01   0.995    -.0112274    .0113007

        dy06  

              

         D1.     .0138095   .0045618     3.03   0.003     .0048469    .0227721

        dy05  

              

         D1.    -.1783772   .0391214    -4.56   0.000    -.2552387   -.1015157

      lnThom  

              

         D1.     .3352899   .0337277     9.94   0.000     .2690254    .4015545

     lnPIBpc  

                                                                              

     D.lnDpc        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                             Robust

                                                                              

                                                Root MSE          =     .04216

                                                R-squared         =     0.7768

                                                Prob > F          =     0.0000

                                                F(9, 503)         =     167.29

Linear regression                               Number of obs     =        512

. reg d.lnDpc d.lnPIBpc d.lnThom d.dy05 d.dy06 d.dy07 d.dy09 d.dy10 d.dy11 d.dy12, rob noconstant
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ANEXO V 

 

 
 

                                                                              

Excluded instruments: D.lnThom_N D.lnThom_NE D.lnThom_S D.lnThom_SECO

                      D.dy12

Included instruments: D.lnPIBpc D.dy05 D.dy06 D.dy07 D.dy09 D.dy10 D.dy11

Instrumented:         D.lnTMci_N D.lnTMci_NE D.lnTMci_S D.lnTMci_SECO

                                                                              

                                                 (equation exactly identified)

Hansen J statistic (overidentification test of all instruments):         0.000

                                                                              

Stock-Yogo weak ID test critical values:                       <not available>

                         (Kleibergen-Paap rk Wald F statistic):         27.768

Weak identification test (Cragg-Donald Wald F statistic):               78.071

                                                                              

                                                   Chi-sq(1) P-val =    0.0000

Underidentification test (Kleibergen-Paap rk LM statistic):             25.122

                                                                              

         D1.     .1545173   .0122714    12.59   0.000     .1304658    .1785688

        dy12  

              

         D1.     .0964068   .0109882     8.77   0.000     .0748703    .1179433

        dy11  

              

         D1.     .1029932   .0099579    10.34   0.000      .083476    .1225104

        dy10  

              

         D1.     .0462121   .0047099     9.81   0.000     .0369807    .0554434

        dy09  

              

         D1.     .0835766    .007948    10.52   0.000     .0679989    .0991543

        dy07  

              

         D1.     .0234161   .0086841     2.70   0.007     .0063955    .0404366

        dy06  

              

         D1.     .0306246   .0063345     4.83   0.000     .0182092    .0430401

        dy05  

              

         D1.     .3714555   .0337215    11.02   0.000     .3053626    .4375485

     lnPIBpc  

              

         D1.    -.2810613   .0632058    -4.45   0.000    -.4049423   -.1571803

 lnTMci_SECO  

              

         D1.    -.2243024   .0928139    -2.42   0.016    -.4062143   -.0423904

    lnTMci_S  

              

         D1.    -.3520688   .0925712    -3.80   0.000     -.533505   -.1706326

   lnTMci_NE  

              

         D1.     -.058146   .1260302    -0.46   0.645    -.3051606    .1888685

    lnTMci_N  

                                                                              

     D.lnDpc        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                             Robust

                                                                              

Residual SS             =  .9952931252                Root MSE      =   .04409

Total (uncentered) SS   =   4.00512048                Uncentered R2 =   0.7515

Total (centered) SS     =  3.013530567                Centered R2   =   0.6697

                                                      Prob > F      =   0.0000

                                                      F( 12,   500) =   112.94

                                                      Number of obs =      512

Statistics robust to heteroskedasticity

Estimates efficient for arbitrary heteroskedasticity

                     

2-Step GMM estimation

>  noconstant

. ivreg2 d.lnDpc d.lnPIBpc d.dy05 d.dy06 d.dy07 d.dy09 d.dy10 d.dy11 d.dy12  ( d.lnTMci_N d.lnTMci_NE d.lnTMci_S d.lnTMci_SECO = d.lnThom_N d.lnThom_NE d.lnThom_S d.lnThom_SECO ), gmm2s rob
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ANEXO VI 

 

 
 

         Prob > chi2 =    0.5718

           chi2(  1) =    0.32

 ( 1)  - D.lnTMci_S + D.lnTMci_SECO = 0

. testparm d.lnTMci_SECO d.lnTMci_S, equal

         Prob > chi2 =    0.2890

           chi2(  1) =    1.12

 ( 1)  - D.lnTMci_NE + D.lnTMci_S = 0

. testparm d.lnTMci_NE d.lnTMci_S, equal

         Prob > chi2 =    0.4815

           chi2(  1) =    0.50

 ( 1)  - D.lnTMci_NE + D.lnTMci_SECO = 0

. testparm d.lnTMci_NE d.lnTMci_SECO, equal

         Prob > chi2 =    0.0909

           chi2(  1) =    2.86

 ( 1)  - D.lnTMci_N + D.lnTMci_SECO = 0

. testparm d.lnTMci_N d.lnTMci_SECO, equal

         Prob > chi2 =    0.2607

           chi2(  1) =    1.27

 ( 1)  - D.lnTMci_N + D.lnTMci_S = 0

. testparm d.lnTMci_N d.lnTMci_S, equal

         Prob > chi2 =    0.0448

           chi2(  1) =    4.03

 ( 1)  - D.lnTMci_N + D.lnTMci_NE = 0

. testparm d.lnTMci_N d.lnTMci_NE, equal


