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07/08/2017

Reajuste das tarifas de distribuição
Informações gerais


Nos processo de reajuste tarifário há apenas uma atualização das componentes tarifárias com base na variação de preços. A revisão
dos custos ocorre apenas nas revisões tarifárias, que no caso da Enel Distribuição Ceará ocorrem a cada 4 anos sendo a próxima em 2019.



As Revisões Tarifárias são precedidas de Audiência Pública

Participação no reajuste de 2016

Estrutura tarifária
Compra de Energia

PARCELA A

Transporte

Encargos Setoriais

PARCELA B

 Repasse integral dos custos atualizados para a
tarifa (afetados pelo Câmbio, inflação, situação
hidrológica, etc)

Distribuição

Impostos
29%

 Desequilíbrios entre os custos reais e os
implícitos na tarifa são transferidos para a tarifa no
reajuste subsequente (CVA)

 Reajuste Tarifário: Parcela B anterior corrigida pelo
IGP-M e descontado do fator X (compartilhamento do
ganho de produtividade como o consumidor)

Encargos
Setoriais
11%

Distribuição
23%

Custo de
Energia
35%

Transmissão
2%
 Revisão Tarifaria: Recalculo da parcela B de equilíbrio
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Reajuste de 2017
Principais pontos já conhecidos


Antecipação da devolução dos valores correspondentes à contratação da usina de Angra 3 incluídos no Encargo de Energia de
Reserva (EER) do reajuste de 2016

─ - R$ 42 milhões a serem revertidos ao consumidor em abril de 2017
─ Processo já em curso no mês de abril. A percepção da redução tarifária nas faturas dos consumidores se dará de acordo com os
ciclos de leitura e faturamento de cada um, podendo levar até dois meses para se completar


Inclusão da primeira parcela da indenização das transmissoras existentes em 2000 e que não foram indenizados à época da
publicação da Medida Provisória n° 579/2012
─ Aproximadamente R$ 150 milhões a serem acrescidos a tarifa no reajuste de 2017 (aprox. +3,5 p.p no reajuste de 2017)



Redução dos componentes financeiros no reajuste de 2017
─ Redução de aproximadamente R$ 121 milhões no reajuste de 2017 (aprox. - 3 p.p no reajuste de 2017)
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Reajuste de 2017
Principais pontos já conhecidos


Reajuste da parcela B ( parcela da Distribuição) deverá ser bem inferior a inflação no período
─ Aproximadamente R$ 28 milhões a serem acrescidos a tarifa no reajuste de 2017 (aprox. + 0,7 p.p no reajuste de 2017)
─ IGP-M acumulado entre março de 2016 e março de 2017 de 4,86% (estimativa ANEEL) e Fator X de 2,07%



Todos os valores ainda são preliminares e poderão sofre alteração até a aprovação do reajuste em 18/abril
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Obrigado
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