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A energia elétrica é um bem ou melhor um insumo fundamental às necessidades do 
mundo considerado moderno. Quando observamos atentamente as rotinas diárias, 
verificamos a convivência com lâmpadas, geladeira, televisão, ar condicionado 
computador, chuveiro, micro-ondas, entre outro eletrodoméstico.  
  
Para que possamos desfrutar das novas tecnologias incorporadas aos dispositivos e 
equipamentos, torna-se necessário consumir e pagar a energia, através das 
tradicionais Conta de Energia. 
 

Na realidade, a Conta de Energia Elétrica tem tido destaque na mídia nos últimos 
anos “custo crescente” em função das limitações hídricas, custo dos derivados do 
petróleo, bem como pelas políticas equivocadas implantada em nosso país.  
 

A conta de energia ou fatura de energia elétrica é uma nota fiscal informando o 
consumo em determinado período, impostos e encargos, contribuições e bandeira 
tarifária a que os consumidores são obrigados a pagar; já a tarifa de energia elétrica 
é o valor do consumo médio em kWh definido pela ANEEL, para uma determinada 
classe de consumo. 
 

 A determinação do consumo de energia elétrica é feita a partir da potência elétrica 
dos aparelhos ligados à tomada e do tempo de uso deles; podemos calcular a 
energia consumida através do produto da potência elétrica do aparelho pelo tempo 
de uso de cada um deles. 
 

Na realidade, a conta de luz poder ser simplificada em três parcelas, quais sejam: 
energia consumida aproximadamente 31%; participação da destruidora 26%; 
Impostos, Encargos e Contribuições 43% da fatura mensal. 
 

Apartir desta visão aparentemente simplista, percebe-se que os encargos e impostos 
são os grandes vilões, destacando que os   ICMS, PIS e COFINS são cobrados por 
dentro, onerando a conta de luz em 8,00% conforme a metodologia adotada.  
 

Outro fato abusivo plenamente comprovado é a cobrança do Risco Hidrológico, 
situação prevista que poderá não acontecer, engordando o caixa das distribuidoras; 
existe também uma rubrica denominada de CDE-Conta do Desenvolvimento 
Energético que representa um caixa para as manobras do Governo Federal onde 
essa arrecadação poderá atender a várias situações difusas. 
 

Finalizando é oportuno afirmar que as tarifas praticadas no Brasil estão entre a mais 
elevada do mundo, apesar de dispormos de vários rios perenes, intensidade solar 
respeitável e ventos abundantes. 
 

Diante de um modelo de gestão ultrapassado e esgotado, bem como da ganância 
dos agentes envolvidos no setor elétrico, medidas virtuosas precisam ser tomadas 
para a retomada do crescimento e suavizar o bolso do consumidor; afinal é ele quem 
banca a conta no final de cada mês. 
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