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Conceito de Infraestrutura

•É o conjunto de atividades e estruturas de suporte a sociedade, em via de regra, potencializando o

d l iseu desenvolvimento.

•Fazem parte da Infraestrutura: usinas hidrelétricas, linhas de distribuição de energia elétrica,

rodovias, portos, aeroportos, ferrovias, rodoviárias, sistemas de telecomunicações, rede de, p , p , , , ç ,

distribuição de água e tratamento de esgoto, sistemas de irrigação, etc.

•A Infraestrutura é fundamental para o desenvolvimento econômico, sem ela de modo adequado, os

processos se tornam mais caros e muitas vezes inviáveis.



Tipologia das Cooperativas de Infraestrutura

•Cooperativa de Distribuição e ou Geração de Energia Elétrica, que têm por objetivo

fornecer para a comunidade serviços de energia elétrica, seja repassando essa energia de

concessionárias, seja gerando sua própria energia;

C i d T l f i R l•Cooperativa de Telefonia Rural, que têm por objetivo fornecer serviços de telefonia em

locais remotos ( 12 cadastradas no Sistema OCB – 7CE, 1GO, 1PA, 1RS, 1PB e 1RO);

C ti d I i t ê bj i f i d b i d á•Cooperativa de Irrigantes, que têm por objetivo fornecer serviços de abastecimento de água

e irrigação em áreas rurais (4 cadastradas no Sistema OCB – 1 RS e 3 SC);



Histórico Cooperativas de Eletrificação

•A primeira cooperativa do Ramo de Infraestrutura foi criada no distrito de José Bonifácio, Município

de Erechim (RS), no ano de 1941, sob a denominação de Cooperativa de Força e Luz de Quatro

Irmãos, encerrou suas atividades em 1977.

d l l ã d á á•As cooperativas surgiram e desenvolveram na limitação das concessionárias em investir na área

rural, o que levou ao Governo Federal a proporcionar, na década dos anos 70, de financiamentos do

BID ‐ Banco Interamericano de Desenvolvimento, exclusivos para cooperativas de eletrificação rural,BID Banco Interamericano de Desenvolvimento, exclusivos para cooperativas de eletrificação rural,

repassados através do GEER ‐ Grupo Executivo de Eletrificação Rural (MAPA).



Histórico Cooperativas de Eletrificação

•Nos dias 25 e 26/05/76 a OCB, com o INCRA e o GEER – Grupo Executivo de Eletrificação Rural,

promoveu, em Brasília (DF), o I Encontro Nacional das Cooperativas de Eletrificação Rural.

d d d l d d íd d•Deste modo as propriedades rurais isoladas e pequenos povoados, constituídos de pequenos e

médios agricultores, fundaram as cooperativas, construíram as redes de energia elétrica, passaram

também a mantê‐las, operá‐las e expandi‐las, criando assim sistemas isolados de distribuição detambém a mantê las, operá las e expandi las, criando assim sistemas isolados de distribuição de

energia elétrica, no meio rural.



Sistema Cooperativista no Brasil – 2012

Números do cooperativismo
Distribuição das Cooperativas do Sistema

Números do cooperativismo

Norte Centro‐Oeste Sudeste Nordeste Sul
4° 9° 6°

Ramo de Atividade  Associados  Cooperativas  Empregados 
T O T A I S 10 377 392 6 587 304 398

1,51,5
943

1%

7%

T O T A I S  10.377.392 6.587 304.398
Crédito  4.998.006 1.049 35.272
Consumo  2.680.226 114 11.290
Agropecuário  966.558 1528 151.838

( )

6,6 9.016

146
,

16%
47%

Infraestrutura   858.668 127 (66) 6.369
Saúde  296.547 848 77.066
Trabalho  188.644 954 2.339
Transporte  146.813 1.097 10.8196,6

6,5 29610.008
29%

Habitacional  101.063 215 1.613
Mineral  84.471 75 172
Educacional  49.852 297 3.775
Produção  12.321 247 3.592

Fonte: OCB (2012).

Produção  12.321 247 3.592
Turismo e Lazer  1.737 28 242
Especial  274 8 11



RAMO INFRAESTRUTURA

Estado Coop. Infraestrutura Coop. Eletrificação
CE 3 0CE 3 0

GO 1 0

MS 5 4

MT 1 1

PA 1 0 Cooperativas de Eletrificação

Missão

PA 1 0

PB 8 0

PE 12 0

PI 1 0

PR 8 5
15

22

16
20

25

Cooperativas de Eletrificação

RJ 3 3

RN 9 0

RS 22 15

SC 31 22
4

5

15

5

10

15

Cooperativas de 
Eletrificação

Visão
SE 1 0

SP 20 16

Total 127 66
Permissionárias 38

E l i ã 14

0 0

4

1
0 0 0 0

3

0 0
0

5

CE GOMSMTPA PB PE PI PR RJ RN RS SC SE SP

Fonte: OCB (2013)Em regularização 14
Autorizadas 14

Fonte: OCB (2013).

Fonte: OCB (2013).



Contexto Cooperativas Eletrificação 
Principais FederaçõesPrincipais Federações 

OCB

Missão INFRACOOPINFRACOOP

VisãoFECODERJ ‐
RJ

FECOERESP 
SP

FECOERMS 
MS

FECOERUSC 
SC

FECOERPA ‐
PR

FECOERGS ‐
RS

Fonte: OCB (2013).

RJ ‐ SP ‐MS ‐ SC PR RS



Contexto Cooperativas Eletrificação 

Evolução no Número de Cooperados
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Contexto – Cooperativas de Eletrificação

Prestadoras de serviço público:

•Serviço Público é todo aquele que prestado pela administração ou por seus delegados, sob normas e

controles estatais, para satisfazer necessidades essenciais ou secundárias da coletividade ou

simples conveniência do Estado.

•A Constituição Federal menciona duas modalidades de delegação de serviços públicos: a concessãoA Constituição Federal menciona duas modalidades de delegação de serviços públicos: a concessão

e a permissão. Existe ainda a possibilidade de prestação de serviços públicos por particulares

mediante a autorização (ato administração discricionário e precário, revogável a qualquer tempo).



Contexto – Cooperativas de Eletrificação

As Cooperativas de Eletrificação Rural são enquadradas em:

•Permissionárias, cuja a delegação, mediante licitação, da prestação de serviço público, feita pelo

poder concedente à pessoa física ou jurídica que demonstre capacidade para seu desempenho, por

( )sua conta e risco. (38 cooperativas permissionárias + 14 em processo de enquadramento)

• Autorizadas, onde a delegação de prestação de serviço público que não exige licitação e nãoAutorizadas, onde a delegação de prestação de serviço público que não exige licitação e não

depende de celebração de contrato, o Poder Público, mediante ato unilateral, discricionário e

precário, denominado “termo de autorização”, consente seja executado por particular para atender a

interesse coletivos instáveis ou emergência transitória. (14 cooperativas)



Contexto – Cooperativas de Eletrificação

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988.

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo‐se aos

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida à liberdade àbrasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

XVIII ‐ a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas independem de autorização,

sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento;

Art. 21. Compete à União:

XII ‐ explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão:

b) os serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético dos cursos de águab) 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;



Contexto – Cooperativas de Eletrificação

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988.

Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma

da lei as funções de fiscalização incentivo e planejamento sendo este determinante para o setorda lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor

público e indicativo para o setor privado.

2º ‐ A lei apoiará e estimulará o cooperativismo e outras formas de associativismo.

Art. 187. A política agrícola será planejada e executada na forma da lei, com a participação efetiva

do setor de produção, envolvendo produtores e trabalhadores rurais, bem como dos setores de

comercialização, de armazenamento e de transportes, levando em conta, especialmente:

VI o cooperativismo;VI ‐ o cooperativismo;

VII ‐ a eletrificação rural e irrigação;



Contexto – Cooperativas de Eletrificação

LEI Nº 8.987, DE 13 DE FEVEREIRO DE 1995.

Dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto no art.

175 da Constituição Federal, e dá outras providências.

Art. 11. No atendimento às peculiaridades de cada serviço público, poderá o poder concedente

prever, em favor da concessionária, no edital de licitação, a possibilidade de outras fontes

provenientes de receitas alternativas, complementares, acessórias ou de projetos associados, com ouprovenientes de receitas alternativas, complementares, acessórias ou de projetos associados, com ou

sem exclusividade, com vistas a favorecer a modicidade das tarifas, observado o disposto no art. 17

desta Lei.

Parágrafo único. As fontes de receita previstas neste artigo serão obrigatoriamente consideradas

para a aferição do inicial equilíbrio econômico‐financeiro do contrato.

3 if d ã dif i d f ã d í i é i dArt. 13. As tarifas poderão ser diferenciadas em função das características técnicas e dos custos

específicos provenientes do atendimento aos distintos segmentos de usuários.



Contexto – Cooperativas de Eletrificação

LEI Nº 9.427, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1996.

Institui a Agência Nacional de Energia Elétrica ‐ ANEEL, disciplina o regime das concessões de

serviços públicos de energia elétrica e dá outras providências.

Art. 3º. Além das atribuições previstas ..., compete à ANEEL:"

XI ‐ estabelecer tarifas para o suprimento de energia elétrica realizado às concessionárias eXI estabelecer tarifas para o suprimento de energia elétrica realizado às concessionárias e

permissionárias de distribuição, inclusive às Cooperativas de Eletrificação Rural enquadradas como

permissionárias, cujos mercados próprios sejam inferiores a 500 (quinhentos) GWh/ano, e tarifas de

fornecimento às Cooperativas autorizadas, considerando parâmetros técnicos, econômicos,

operacionais e a estrutura dos mercados atendidos; (Redação dada pela Lei nº 10.848, de 2004)



Contexto – Cooperativas de Eletrificação

DECRETO Nº 6.160, DE 20 DE JULHO DE 2007.
Regulamenta os 1o e 2o do art 23 da Lei no 9 074 de 7 de julho de 1995 com vistas àRegulamenta os 1o e 2o do art. 23 da Lei no 9.074, de 7 de julho de 1995, com vistas à
regularização das cooperativas de eletrificação rural como permissionárias de serviço público de
distribuição de energia elétrica, e dá outras providências.

Estabeleceu que tarifas iniciais de fornecimento e de compra de energia elétrica da cooperativa a ser
enquadrada como permissionária serão definidas de acordo com a avaliação do equilíbrio
econômico‐financeiro estabelecida pela ANEEL.

O equilíbrio econômico‐financeiro da permissão será verificado mediante a realização de Revisão
Tarifária Periódica, a cada quatro anos, ou, a qualquer tempo, a ANEEL deverá observar as
características específicas da legislação cooperativista. E a contabilidade das cooperativas
permissionárias deverá ser realizada em conformidade com o procedimento adotado para as
concessionárias de distribuição de energia elétrica, observadas as características do regime jurídico
próprio das cooperativas.



Contexto – Cooperativas de Eletrificação

DECRETO Nº 6.160, DE 20 DE JULHO DE 2007.

Alterou o Art. 52. do Decreto no 4.541, de 2002 conferindo a seguinte redação:
As tarifas de energia elétrica aplicáveis aos contratos de venda para os agentes de que trata o art. 50
poderão ser estabelecidas na forma monômia ou binômia e serão determinadas, até a data
contratual dos respectivos reajustes ou revisões tarifárias das concessionárias de distribuição
vendedora, com base no custo da energia disponível para venda, acrescido do custo de
comercialização e, onde couber, de encargos setoriais e tributos.

1º A ANEEL poderá definir desconto sobre as tarifas que trata o caput, aplicáveis às
permissionárias e autorizadas citadas no art. 50, quando necessário para garantir a mesma condição
econômica dos contratos de suprimento atuais.

2º O desconto mencionado no 1o, vigente na data de assinatura do contrato de permissão, será
reduzido a partir da segunda Revisão Tarifária Periódica, a cada ano e para cada permissionária, à
razão de vinte e cinco por cento ao ano até a sua extinção de modo a estimular o incentivo àrazão de vinte e cinco por cento ao ano, até a sua extinção, de modo a estimular o incentivo à
eficiência.” (NR)



Contexto – Cooperativas de Eletrificação

DECRETO Nº 7.891, DE 23 DE JANEIRO DE 2013.

Que dispõe sobre as concessões de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, sobre a
redução dos encargos setoriais e sobre a modicidade tarifária, e a Medida Provisória nº 605, de 23
de janeiro de 2013, que altera a Lei no 10.438, de 26 de abril de 2002, e dá outras providências.

Art. 1 A Conta de Desenvolvimento Energético ‐ CDE, além de suas demais finalidades, custeará os 
seguintes descontos...
VI ‐ redução na tarifa de uso do sistema de distribuição e na tarifa de energia aplicável à unidade 
consumidora classificada como cooperativa de eletrificação rural, inclusive às cooperativas 
regularizadas como autorizadas, nos termos deste Decreto; 
2o No reajuste ou procedimento ordinário de revisão tarifária de que trata o  1o, a Agência 

Nacional de Energia Elétrica ‐ Aneel deverá estabelecer a convergência gradual dos descontosNacional de Energia Elétrica  Aneel deverá estabelecer a convergência gradual dos descontos 
concedidos atualmente, para cada concessionária ou permissionária de distribuição, aos seguintes 
valores:
II ‐ Grupo A, subclasse Cooperativa de Eletrificação Rural: trinta por cento para a tarifa de uso do 
sistema de distribuição e para a tarifa de energia das unidades classificadas como cooperativas de 
eletrificação rural;
VII ‐ Subgrupo B2, subclasse Cooperativa de Eletrificação Rural: trinta por cento sobre a tarifa do 
subgrupo B1, classe Residencial.subgrupo B1, classe Residencial.



Desafios – Cooperativas de Eletrificação

Garantir a liberação dos recursos da Conta de Desenvolvimento Energético para as cooperativas

Construir um novo conceito de regulação para as cooperativas, de modo a reverter efeitos 
negativos provocados pela atual regulação: ALTO RISCO 

Metodologia tarifária da ANEEL em desacordo com a realidade das Cooperativas: 
1) Das cooperativas já enquadradas na metodologia, em um universo de 38 cooperativas, 28 teriam 

que reduzir seu custo operacional em taxas maiores à 30% (chegando à 80% em alguns casos);
2) O i d i ã d i d i i l ã f i d d d 12 i2) O impacto da revisão pode ser ainda maior, em simulação feita com os dados de 12 cooperativas 

a serem enquadradas, 66% delas não estariam aptas à permissão, em função da metodologia 
adotada pela ANEEL;

3) As metas de custo operacional decorrentes da revisão que em alguns casos limita os custos 3) As metas de custo operacional decorrentes da revisão que em alguns casos limita os custos
operacionais a 800 mil reais ao ano, sendo que o custo mínimo necessário para atender as 
normas de prestação de serviço no setor elétrico é 1,5 milhões .

A t i dAutorizadas:
Tendência cada vez maior do aumento das tarifas de compra de energia aplicadas   às 
cooperativas autorizadas (diminuição da capacidade de investimento e qualidade de prestação 
de serviço).ç )



Principais Ações – Cooperativas de 
El ifi ãEletrificação

TEMA  Ações propostas e 
desenvolvidas

Objetivo 
desenvolvidas 

Revisão da Metodologia de 
Revisão Tarifária

Ações foram desenvolvidas para 
minimizar impactos da metodologia 

tarifária às cooperativas, porém 
ainda são necessárias ações para

Promover a interlocução técnica e política 
necessárias às adequações da regulação 

(metodologia tarifária) aplicada às Cooperativas de ainda são necessárias ações para 
minimizar impactos eletrificação

Marco regulatório específico Formação de grupo de trabalho 
Construir um normativo que preserve e incentive as 

cooperativas de eletrificação (Construção de um 
novo conceito de regulação para as Cooperativas) g ç p p )

Projeto Conhecer 
Infraestrutura

Fortalecer o elo entre os diferentes 
atores dentro do Sistema OCB 

(cooperativas, OCES e Unidade 
Nacioanal) e Promover o Conhecer e divulgar as demandas das   

cooperativasInfraestrutura intercambio de conhecimento 
através de visitas às cooperativas e 

reuniões com as OCEs 

cooperativas 

Fortalecimento do Conselho 

Capacitação do Conselho 
Consultivo do Ramo

Consultivo do Ramo, melhorar a 
interlocução dos conselheiros com 

as OCEs e aprimorar ações e 
projetos do Ramo.  

Capacitar o Conselho Consultivo do Ramo 
Infraestrutura sobre o Escopo da função de 

Conselheiro



Obrigado!Obrigado!

Danilo Roque Pasin
dr‐pasin@bol.com.br


