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1- RESUMO 

Este artigo aborda um tema de considerável relevância na atualidade, tendo em 

vista o constante aumento da dependência das empresas por energia elétrica e por 

outro lado o exorbitante aumento nos custos relativos à este insumo básico, desta 

forma tem como principal objetivo apresentar ações simples que podem ser 

adotadas pelas empresas, visando a redução dos custos relacionados ao aumento 

da tarifa de energia elétrica, dando suporte aos gestores para uma melhor avaliação 

de seus custos proporcionando sustentabilidade e consumo racional deste recurso 

cada vez mais escasso e caro. Este trabalho foi desenvolvido por meio de estudo 

bibliográfico sobre o tema proposto, e estudo de múltiplos casos, com a análise dos 

custos relacionados a energia elétrica, focado para o ano de 2015, além da 

identificação de possíveis problemas relacionados ao aumento da tarifa deste 

insumo básico e verificação da  interferência deste aumento nos custos finais do 

produto e por fim sugerindo melhorias nos procedimentos relacionados ao consumo 

de energia elétrica. Como resultados comuns pode-se citar o repasse do custo no 

produto final a troca de lâmpadas e a conscientização dos funcionários. Já como 

resultados isolados identificou-se o processo de capacitação dos líderes, a 

realização de treinamentos e palestras sobre o uso racional de energia e a adoção 

de políticas de racionamento. 

 

Palavras Chave: Aumento da tarifa, Energia elétrica, Impacto financeiro. 

 

2- INTRODUÇÃO 

 

Vive-se em um mundo globalizado onde toda ação desencadeia de alguma 

maneira uma reação. Assim como a crise nacional que está refletindo no dia-dia com 

o aumento de tarifas e impostos fazendo com que empresários estejam atentos e 

preparados a novas tendências.  

Para que as empresas possam sobreviver diante dessa nova realidade, cheia 

de incertezas, é necessário que se desenvolva ações que são de suma importância 

para a continuidade do empreendimento como: repassar o aumento do custo da 

energia elétrica ao preço do produto final, adotar medidas de economia e cortes de 

gastos em outros setores como: material de limpeza e escritório. 
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A área dentro das empresas que mais sofre com essas oscilações de 

aumento de tarifas e impostos é o financeiro, interferindo no custo e fluxo de caixa 

que é vital para sua sobrevivência. 

Em virtude do índice dos reservatórios e o uso de outras formas de energia 

como térmica e nuclear para o abastecimento, a ANEEL decretou medidas 

preventivas para não comprometer o fornecimento de energia elétrica.  

Uma das medidas foi à implantação do Sistema Tarifário de Bandeiras que 

indicam se a energia custa mais ou menos, em função das condições de geração de 

eletricidade.   

Diante desse novo contexto relacionado com o aumento da tarifa de energia 

elétrica a pesquisa mostra quais medidas podem ser adotadas para diminuir o 

impacto financeiro provocado pelas recentes elevações no valor da energia elétrica. 

A implantação da nova tarifa de energia elétrica feita pela ANEEL causada 

pela falta de água nos reservatórios e o alto custo com a geração de energia de 

fontes alternativas ocasionou um déficit financeiro nas empresas. 

Esse impacto financeiro do aumento da energia elétrica pode ser observado 

por meio deste estudo comparativo nas empresas de Auriflama.  

  

3-  OBJETIVOS 

 

Essa pesquisa tem como principal objetivo mostrar ações que podem ser 

tomadas pelas as empresas para diminuir os custos relacionados ao aumento da 

tarifa de energia elétrica, dando suporte aos gestores para uma melhor avaliação de 

seus custos. 

Este trabalho foi constituído por meio de: Estudo bibliográfico sobre o tema 

proposto; Analise dos custos relacionados a energia elétrica dos últimos meses; 

Identificação de possíveis problemas relacionados ao aumento da tarifa de energia 

elétrica; Verificação de interferência nos custos finais do produto; Sugestão de 

melhorias nos procedimentos relacionados ao consumo de energia elétrica. 
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4- METODOLOGIA 

 

A pesquisa se apresenta como exploratória, que segundo Gil (2002) têm o 

objetivo principal de desenvolver ideias com vista em fornecer hipóteses em 

condições de serem testadas em estudos posteriores e este artigo tem a finalidade 

de identificar qual impacto que o aumento da tarifa de energia elétrica ocasionou 

dentro das empresas pesquisadas e nos seus respectivos controles financeiros. 

Também se apresenta como pesquisa descritiva, que baseado em Gil (2002) 

tem como objetivo básico descrever as características de populações e fenômenos, 

desta forma os entrevistados descrevem quais ações estão sendo adotadas para 

manter o equilíbrio financeiro das organizações.  

A presente pesquisa se apresenta como estudo de múltiplos casos com o 

objetivo de buscar informações em mais de uma fonte.  

Dizem que os estudos de múltiplos casos podem ser adotados como forma de 

pesquisa, pois envolvem a comparação entre os casos escolhidos, procurando 

similaridades ou diferenças entre os casos pesquisados. (TACHIZAWA & MENDES, 

1989 e ROESCH, 2005 citado por SEGANTIN, 2005, p. 72). 

As três empresas pesquisadas estão localizadas geograficamente na Região 

Noroeste do estado de São Paulo, mais precisamente na cidade de Auriflama 

conhecida como a capital do lingerie. Tem sua economia voltada para o setor têxtil 

juntamente com a agricultura e a pecuária. Possui uma população estimada de 

14.897 em 2014, segundo dados do IBGE. 

 A pesquisa foi feita em duas etapas: A primeira etapa foi a realização de  

visita nas empresas entre os dias 16 a 20 de março para aplicação do questionário 

sobre o aumento da tarifa de energia elétrica e se o mesmo causou alguma 

modificação no desenvolvimento das atividades dentro da empresa e coleta das 

contas de energia elétrica. 

  O questionário é um instrumento, normalmente, preparado em formulário pré-

impresso, que permite substancial redução de tempo para levantamento das 

informações desejadas, pois poderá ser simplesmente, distribuído para 

posteriormente ser recolhido e tabulado. (OLIVEIRA, 2002 p. 234). 

A segunda etapa foi a tabulação dos dados para verificar quais estratégias 

foram adotadas pelas empresas para suprir esse aumento do custo utilizando como 
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ferramenta os softwares word e excel. Foi feita a análise das últimas 04 contas de 

energia (Janeiro/2015 a Abril/2015). 

 

5- DESENVOLVIMENTO 

 

5.1 - Gestão de Crises 

 

  A gestão de crise é uma ferramenta ao dispor das organizações para fazerem 

face a situações críticas. Por definição, a gestão de crises define-se como a 

preparação e aplicação de estratégias que possam prevenir ou modificar o impacto 

de acontecimentos negativos na organização. (BASTOS, 2015). 

Desenvolver estratégias, procurar meios para minimizar o impacto que o 

aumento da tarifa de energia elétrica vem causando dentro do financeiro das 

empresas são fatores primordiais para ajudar os gestores a enfrentar a crise do 

sistema elétrico.  

 

5.2 - Processo de Tomada de Decisão  

 

  O processo de tomar decisões (ou processo decisório) é a continuação de 

fases de cada processo que vai desde o reconhecimento de uma situação que 

oferece um problema ou oportunidade, até a escolha e colocação em prática de uma 

ação ou solução, por isso tomar a decisão certa no momento adequado é 

fundamental para o desenvolvimento e crescimento das empresas. 

  Analisar e estudar quais ações serão necessárias para combater o impacto 

que o aumento da tarifa de energia elétrica causou no financeiro da empresa é de 

extrema importância para manter o equilíbrio nas contas da empresa. 

 

5.3 - Energia Elétrica 

 

  A energia elétrica é produzida principalmente pela transformação de outras 

formas de energia, como a hidráulica, térmica e a nuclear. O movimento da água ou 

a pressão do vapor acionam turbinas que fazem girar o rotor de dínamos ou 

alternadores para produzir corrente elétrica. (BARSA, 2000, p. 401). 



5 

 

O Brasil é um país onde 98% de sua energia elétrica é produzida por usinas 

hidrelétricas e o restante é a combinação das usinas nucleares (Angra I e Angra II) e 

das fontes de energia renováveis (termoelétrica e energia eólica). A fragilidade nas 

usinas hidrelétricas ocasionada pela falta de água em seus reservatórios fez 

necessária uma reformulação no seu sistema de cobrança de energia elétrica.  

A partir dessa mudança o valor das contas de energia elétrica passou a ser 

calculado de outra forma. No primeiro momento é calculada a quantidade que as 

empresas consumiram, cobrando por esse consumo a tarifa que representa a maior 

parte do valor da conta de e dão cobertura para os custos envolvidos na geração, 

transmissão e distribuição de energia elétrica, além dos encargos sociais.  

Essa tarifa sofreu um aumento a partir do dia dois de março, em média, 

23,4%, quando começou a vigorar a revisão extraordinária aprovada pela Agência 

Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Para os consumidores do Sul, Sudeste e 

Centro-Oeste, a alta de 28,7%, na média, é 4,5 vezes maior que o reajuste aplicado 

para aqueles que vivem em estados do Norte e Nordeste (5,5%, na média). 

  Pode-se observar que o custo de energia elétrica acumulou em doze meses 

uma inflação superior a inflação oficial medida pela IPCA (Indicie Nacional de Preços 

ao Consumidor Amplo). 

 Gráfico 1 - Comparativo entre inflação e aumento da energia Elétrica em 12 meses 

 

Fonte: Adaptado de EBC-Agência Brasil, 2015. 

De acordo com Leone (2000 apud. Martins p. 26) custo é gasto relativo à bem 

ou serviço utilizado na produção de outros bens e serviços. 

 O restante do valor da conta de energia elétrica é calculado por meio do 

Sistema de Bandeiras Tarifadas que refletem os custos variáveis da geração da 

mesma e foi implantado a partir de dia 1° de Janeiro de 2015. 
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Segundo estudos divulgados pela ANEEL (Agência Nacional de Energia 

Elétrica), a mudança será positiva e ajudará a equilibrar os custos de geração de 

energia, garantindo a segurança energética. As cores utilizadas são as mesmas do 

semáforo, a fim de facilitar sua identificação nas seguintes situações:  

Quadro 1 – Bandeiras Tarifárias de Energia Elétrica 

 
 
 

BANDEIRA 
VERDE 

 
 
 

 

 
Condições 
favoráveis de 
geração de energia. 
 

  A tarifa publicada 
se mantém. 

 
 
 

BANDEIRA 
AMARELA 

 
 

 
 

 
Condições de 
geração menos 
favoráveis. 
 

A tarifa publicada 
sofre acréscimo de 
R$ 25,00 para cada 
Mega-Watt hora 
(MWh) consumido. 

 
 
 
 

BANDEIRA 
VERMELHA 

 

 
Condições mais 
custosas de 
geração 
 

A tarifa publicada 
sofre acréscimo de 
R$ 55,00 para cada 
Mega-Watt hora 
(MWh) consumido. 

Fonte: Adaptado da ANEEL (2015). 

 Todos os meses as condições de geração de energia são reavaliados pelo 

Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) a partir dessa avaliação define-se as 

térmicas que deverão ser acionadas. Se o custo variável da térmica mais cara for 

menor que R$ 200/MWh, então a bandeira é verde. Se tiver entre R$ 200/MWh e R$ 

388,48/MWh, a bandeira é amarela. E se for maior que R$ 388,48/MWh, a bandeira 

será vermelha. Após essa análise a ANEEL divulga qual a cor da bandeira para o 

mês. 
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 Segundo Nakabashi (2015) existem muitas empresas que estão em situação 

difícil. Aumentar o custo com a energia elétrica com certeza vai afetar a competividade, 

entre as indústrias. Isso pode em um segundo momento piorar a situação de algumas 

empresas e acabar gerando demissões. 

   

6- RESULTADOS 

 

 Foram entrevistados o gerente de contas, gerente comercial e o diretor 

financeiro, todos possuem ensino superior completo e ocupam cargos importantes e 

decisivos dentro das organizações. 

 A empresa A observou que houve um aumento considerável na conta de 

energia elétrica nos últimos meses motivados pelo o aumento da tarifa.  

  Algumas medidas foram adotadas em virtude do aumento como: troca de 

lâmpadas e repasse do custo para o produto final. O valor correspondente ao gasto 

repassado ao custo do produto é de até 5% do valor da conta de energia elétrica e 

segundo o entrevistado a empresa não estaria preparada caso ocorresse outro 

aumento de tarifa. 

 A empresa B também notou um aumento considerável em suas contas de 

energia elétrica e para esta o principal motivador foi o aumento da tarifa, medidas 

foram adotadas como: troca de lâmpadas, política de racionamento, repasse do 

custo para o produto final e mudança na linha de produção por meio da 

conscientização dos funcionários e capacitação dos líderes de setores e para dar 

mais ênfase ao assunto foram feitas palestras para os colaboradores sobre o uso 

racional da energia.  

  Observou-se também que o gasto no custo final do produto fabricado é de até 

5% e ela também não se considera preparada para suportar novos aumentos de 

tarifa referentes a energia elétrica. 

 A empresa C também percebeu um aumento considerável em sua conta 

devido aos novos reajustes da tarifa, a mesma tomou algumas medidas como: 

política de racionamento, repasse do custo para o produto final, mudança em sua 

linha de produção e conscientização dos funcionários.  
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  A empresa C também observou os mesmos 5% com o gasto de energia, e 

repassou no custo final do produto fabricado. Essa é a única empresa que se 

considera preparada caso ocorra outro aumento da tarifa. 

As três empresas apresentam em suas contas a cor da bandeira vermelha, 

que indica condições mais custosas de geração sofrendo um acréscimo de R$ 55,00 

para cada Mega-Watt hora consumido. Podemos observar no gráfico abaixo a 

evolução do valor total das contas. 

Gráfico 2 – Evolução do Valor das Contas de Energia Elétrica 

 

Fonte: O Impacto Financeiro do Aumento da Energia Elétrica, um Estudo 

Comparativo nas Empresas de Auriflama, 2015. 

 O gráfico demonstra um aumento de 73,93% na empresa A, 45,98% na 

empresa B e 58,78% na empresa C em suas contas de energia elétrica. A variação 

média das empresas é de 59,56% demonstrando que o aumento da tarifa ocasionou 

um crescimento em seus custos relacionados à energia elétrica. 

 

7- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As empresas pesquisadas têm se mostrado preocupadas principalmente com 

o aumento que a tarifa vem causando dentro do seu setor financeiro e diante de tais 

circunstâncias observa-se a necessidade de melhorias essenciais para diminuir os 

custos causados pela implantação da nova tarifa. 
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Uma das melhorias que pode-se apresentar é a substituição dos maquinários 

antigos por novos, mais eficientes de preferência com classificação A do Procel 

(Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica). 

Outra melhoria é a utilização de fotocélulas nos ambientes externos, dessa 

maneira as luzes são acionadas apenas na ausência de claridade. 

Já nos corredores, escadas e ambientes onde não há longa permanência de 

pessoas, pode-se adotar a instalação de temporizadores ou sensores de presença 

para acionar lâmpadas. 

A instalação de dimmers, que controlam a intensidade da luz de acordo com 

cada ambiente e de janelas com vidraças para aproveitar a luz natural, diminuindo 

assim o tempo de utilização das lâmpadas. 

Fazer a higienização e manutenção dos filtros do ar condicionado de acordo 

com a necessidade do ambiente e da empresa. Outro cuidado que deve ser tomado 

é a proteção do seu motor não deixando o mesmo exposto diretamente ao sol, 

evitando assim o superaquecimento. 

Pode-se citar também a conscientização dos colaboradores para despertar 

uma nova visão sobre uso racional de energia elétrica e sua importância, tanto 

dentro da empresa ou fora no seu dia a dia, mostrando que pequenas ações se 

transformam em grandes mudanças.  

Diante da pesquisa findada é possível que por meio de pequenas atitudes as 

empresas e as pessoas podem diminuir o impacto causado pelo aumento da tarifa 

de energia elétrica dentro do seu controle financeiro, contribuindo para o bom 

andamento e melhorias no processo produtivo e até mesmo se preparando para um 

novo eventual aumento de tarifa. 
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