
* Companhia Paulista de Força e Luz – CPFL
Rodovia Campinas Mogi Mirim, Km 2,5  -  CEP 13.088-900  -  Campinas, SP

Tel.: (019) 756.8446    -    Fax: (019) 756.8779
e-mail: lfreire@cpfl.com.br

GRUPO VI
ASPÉCTOS EMPRESARIAIS (GAE)

ANÁLISE DE CUSTO/BENEFÍCIO: UM BUSINESS CASE REAL APLICADO
 À INVESTIMENTOS EM AUTOMAÇÃO DE SUBESTAÇÕES.

Luciano Macedo Freire *

CPFL

RESUMO

A análise de custo/benefício é um item
fundamental na aprovação de investimentos devendo
se tornar uma prática comum dentro das empresas do
setor elétrico brasileiro recentemente privatizadas. O
enfoque central deste trabalho é mostrar um business
case real aplicado à um investimento em automação de
subestações na CPFL, mostrando como benefícios
tidos como intangíveis podem ser utilizados como
geradores de receita. Esta avaliação merece ainda
destaque, pelo fato de que todas as SEs a serem
automatizadas já são desassistidas. O método de
avaliação utilizado é o do Valor Presente Líquido.
Tanto o método quanto a natureza das argumentações
utilizadas podem ser aplicadas em outros
empreendimentos similares.

PALAVRAS-CHAVE

Análise de Custo/Benefício, Business Case, automação
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1.0 - INTRODUÇÃO

A CPFL está funcionando deste novembro de
1997 sob a direção do setor privado. Como era de se
esperar, muita coisa mudou e dentre elas o processo de
aprovação de novos investimentos merece um destaque
especial, sendo o enfoque deste trabalho. É bem
verdade que a análise de custo/benefício é tema antigo
das teorias de administração sendo mesmo natural e
inerente aos empreendimentos. Entretanto, na
administração até a pouco tempo presente na maioria

das concessionárias de energia nacionais, quando da
aprovação de novos investimentos, este tema era posto
de lado, com alegações tais como: os benefícios são
intangíveis, investimentos sociais não carecem de
avaliações custo/benefício, o projeto não se paga, etc.
Enfim,  a cultura presente nas empresas do setor
elétrico não exigia que exercícios dessa natureza
fossem realizados freqüentemente  e com naturalidade,
como é usual na iniciativa privada. Assim, com a
mudança do controle de nossa empresa, do estatal para
o privado, as análises de custo/benefício de novos
empreendimentos passaram a ser uma constância e
uma premissa básica.

O objetivo do trabalho não é teorizar sob os
vários métodos de análise de investimentos já
existentes e amplamente divulgados em livros e
periódicos, mas sim, apresentar um exercício, um
exemplo prático de uma tarefa que deverá fazer parte
de nosso dia-a-dia como membros de instituições
privadas trabalhando em ambiente competitivo. O que
iremos mostrar é o business case de um projeto de
automação de subestações.

2.0 - O PROJETO DE AUTOMAÇÃO DE SEs (1)

 Em sistemas competitivos a agilidade e
precisão na tomada de decisão, seja ela de caracter
técnico, gerencial ou estratégico, assim como, a busca
da satisfação do cliente são fundamentais para o bom
desempenho da empresa, podendo em algumas
situações, significar até mesmo uma questão de
sobrevivência. No caso de concessionárias de energia
elétrica, isto evidencia cada vez mais, a necessidade de
se conhecer a fundo o comportamento do seu sistema
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elétrico e de sua carga (clientes), tanto do ponto de
vista da operação em tempo real quanto do ponto de
vista da comercialização de energia (compra e venda) e
do planejamento estratégico da empresa. Pensando
assim, a Companhia Paulista de Força e Luz está
modernizando seus centros de operação, aumentando a
quantidade de pontos telesupervisionados e
telecontrolados e implantando automatismos locais em
suas SEs.

A CPFL possui atualmente, em seus sistemas
de 138 e 69 KV, 290 SEs incluindo subestações
próprias e particulares (grandes consumidores). Todas
as SEs são desassistidas sendo que apenas 99 delas são
automatizadas, proporcionando supervisão e controle
remotos através de seus centros de operação e controle.
O empreendimento em questão, batizado “Projeto
100% de Observabilidade”, tem por objetivo alcançar
100% de observabilidade nos sistemas de 69 e 138 KV
da CPFL até o ano 2001, em qualquer configuração do
sistema elétrico, conciliando as necessidades das áreas
de operação em tempo real e de comercialização de
energia. Para atingir este objetivo serão instaladas nos
próximos 3 anos 114 unidades terminais remotas UTR
em SEs, inclusive em particulares. Assim, ao final de 3
anos teremos 213 SEs diretamente supervisionadas e
77 observáveis via estimação de estado.

Esta expansão no grau de automação trará
ganhos preciosos e imediatos tanto para a operação em
tempo real  como para as áreas comerciais da empresa,
dentre os quais podemos citar:

• 100% de observação do sistema elétrico
melhorando poder de tomada de decisão;

• exploração das totais potencialidades dos
centros de controle;

• aumento da segurança operativa;
• aumento de produtividade;
• maximização das potencialidades dos

aplicativos de Funções de Análise de Redes,
FAR;

• flexibilização da operação do sistema face às
novas diretrizes de comercialização de
energia;

• aumento da receita vendendo serviços de
operação/supervisão para terceiros;

• flexibilização do controle de demanda;
• aumento da seletividade do ERAC

diminuindo o desgaste frente aos
consumidores;

• monitoração da qualidade da energia.

O projeto, orçado em cerca de 8,5 milhões de
reais, passou por uma laboriosa fase de elaboração
incluindo detalhamentos de infra-estrutura,
telecomunicações, automação e análise de

custo/benefício, que a seguir, passamos a discutir com
mais detalhes.

3.0 - METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DO
INVESTIMENTO

A avaliação de projetos de investimento em
geral (privado, público ou pessoal) se faz necessária
principalmente por duas razões:

• analisar de forma sistemática os Custos e
Benefícios presentes em empreendimentos de
negócios;

• ajudar na decisão de aceitar ou não projetos
de investimentos, visando a maximização do
retorno do capital investido para aumentar o
valor da empresa.

Uma vez que o montante de empreendimentos
que anualmente passam pela empresa é volumoso, foi
desenvolvido por uma equipe de especialistas da CPFL
um aplicativo (2) baseado no método do valor presente
líquido (VPL) com o intuito de auxiliar na avaliação
desses investimentos. Cabe ressaltar que escolha do
método VPL, dentre outras metodologias (3) de
avaliação de investimento,  é porque ele consegue
mostrar a contribuição do projeto de investimento no
aumento do valor da empresa. Na verdade, o que o
método VPL faz é corrigir o valor do dinheiro (receitas
e despesas)  no tempo, trazendo para o presente as
movimentações de entrada e saída de capital ao longo
da vida útil do empreendimento.

Consideramos um horizonte de 12 anos, sendo
que para os quatro primeiros anos foram realizados
lançamentos mensais, tanto para despesas como para
receitas, e para os demais anos, lançamentos anuais. A
taxa de remuneração do capital (taxa de desconto)
utilizada foi de 12%.

4.0 – DESPESAS E RECEITAS GERADAS PELO
INVESTIMENTO

A seguir relacionamos as entradas e saídas de
capital que compuseram o fluxo de caixa do Projeto
100% de Observabilidade.

4.1 – Despesas

O maior montante de despesas advém da
automação da SE incluindo as unidades terminais
remotas – UTRs, equipamentos de telecomunicação e
adequações de infra-estrutura (canaletas, casa de
controle, cablagem, etc.). Uma vez definida as SEs que
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iriam receber as UTRs foi realizado um levantamento
de campo buscando um maior detalhamento dos
investimentos a serem realizados em cada SE. Todos
os gastos foram estratificados em PMSO - Pessoal,
Material, Serviços e Outros, conforme Tabela 1.

TABELA 1 – NATUREZA DOS GASTOS DO
EMPREENDIMENTO.

ITEM P
(R$)

M
(R$)

S
(R$)

O
(R$)

TOT.
(R$)

% /
TOT.

Infra-est.   639.575      847.141   490.001  63.587   2.040.304 24%

Telec.     80.400   2.437.000     16.750 10.050   2.544.200 30%

Autom. 106.100   3.757.000     21.375  12.750   3.897.225 46%

Total   826.075   7.041.141   528.126 86.387   8.481.729 100%

% / Total 10% 83% 6% 1% 100%

No intuito de tornar a avaliação de custo
benefício o mais real possível, foram consideradas
também como despesas os gastos adicionais com
manutenção provocados pela automatização das novas
SEs: aumento da força de trabalho (incluindo encargos
e benefícios) e material.

4.2 – Receitas

Tradicionalmente projetos dessa natureza têm
sido justificados pela economia de escala com a
redução ou extinção de turnos. Porém, no nosso caso
este beneficio já havia sido alcançado com eliminação
dos operadores de subestações, anos atrás, quando da
implantação do primeiro projeto de automação de SEs.
Assim, fomos obrigados a buscar e quantificar em
valores monetários outros argumentos  tais como:
ganhos de produtividade, melhoria dos indicadores de
desempenho (tempo de interrupção principalmente) e
fidelidade dos consumidores do chamado mercado
livre (demanda acima de 10 MVA).

Obviamente não foi uma tarefa fácil
transformar benefícios tradicionalmente ditos como
intangíveis em unidades monetárias o que, muitas
vezes, exigiu altas doses de imaginação. A maior
dificuldade deste processo foi sem dúvida encontrar os
argumentos certos, que gerassem receitas aumentando
o valor empresarial e que fossem defensáveis diante da
alta direção da empresa. Outras dificuldades
encontradas foram a falta de informações armazenadas
de forma sistemática e estruturada e a inexperiência em
realizar este tipo de avaliação.

A seguir passamos a detalhar os itens mais
importantes utilizados como geradores de receita,

ressaltando que custos evitados foram considerados
como receitas.

Tempo de interrupção por consumidor
genérico – TICG: este é um índice utilizado na CPFL
para medir o desempenho dos sistemas de 138 e 69
KV. Qual a contribuição do automatismo de uma SE
no sentido de diminuir este índice? Para respondermos
esta pergunta fizemos um levantamento do
desempenho de 20 SEs  antes e depois de serem
automatizadas, sendo que as interrupções programadas
e forçadas foram devidamente separadas. Verificamos
que na média ocorre uma melhoria de 10,8% no TICG.
Tendo por base a média da energia interrompida nos
últimos 3 anos e considerando o custo social da energia
a R$ 2,4/KWh, após o término da instalação de todas
as UTRs teremos anualmente um custo social evitado
de R$ 407.745,00. Apesar de muitas discussões, este
custo social evitado foi considerado como receita. O
acréscimo de receita devido a tarifa normal de
fornecimento decorrente da diminuição do tempo de
interrupção foi desconsiderado por ser muito menor
que o valor do custo social evitado.

Retenção de Clientes: No plano de automação
de SEs estão incluídas 22 subestações particulares de
grandes clientes que pertencem ao mercado livre. Esta
classe especial de consumidores, com demanda acima
de 10MVA, representam um percentual significativo
do lucro líquido da CPFL e ao contemplá-los com
UTRs estaremos oferecendo vantagens adicionais
(flexibilização do ERAC, menor tempo de
restabelecimento, monitoramento permanente da
qualidade de energia, dentre outros), o que será um
diferencial a favor da CPFL, cativando e promovendo
a retenção desses cliente que, potencialmente, podem
adquirir energia de outras concessionárias.  Assim,
consideramos como receita, advinda do projeto de
automação de SEs,  1% do FCO (fluxo de caixa
operacional) relativo aos grandes clientes para o
primeiro ano do projeto, 1999; 3% em 2000 e 2001;
5% em 2002 e 10% a partir de 2003.

Ganhos de Produtividade com estudos de
curto prazo do planejamento da operação: na verdade
trata-se de um benefício compartilhado com outro
projeto, o de Funções de Análise de Redes, FAR. Com
a implantação do Projeto 100% Observabilidade todas
as potencialidades dos aplicativos FAR poderão ser
exploradas e os estudos de curtíssimo prazo poderão
ser executados no MODULO DE ESTUDOS EM
TEMPO REAL (um dos aplicativos FAR) com  ganhos
produtividade de 7,5 horas/estudo. Considerando o
número de estudos realizados num mês, o salário
médio de engenheiro mais encargos e benefícios,
atinge-se uma economia mensal de R$ 2.111,90.
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Ganhos de Produtividade com facilidade de
obtenção de informações: As informações coletadas
nas UTRs, via sistema SCADA, são armazenadas em
um banco de dados histórico que está ligado à rede
corporativa da CPFL e cuja interface segue os padrões
Microsoft Windows. Portanto, é muito fácil e rápido,
obter, de qualquer lugar da empresa, dados (como por
exemplo, carregamento de um determinado trafo nas
últimas 24 horas ou de um mês atrás) em formato
gráfico ou numérico. Obter esta mesma informação via
RDTD (Registrador Digital de Tarifa Diferenciada)
além de ser bem mais trabalhoso, pois requer um
processamento das leituras realizadas pelos RDTDs,
não permite saídas gráficas e os arquivos numéricos
requerem um tratamento extra para serem exportados
para uma planilha (por exemplo, Excel). Dada a
facilidade e rapidez de obtenção de informações via
banco de dados histórico, estimamos um ganho de
produtividade de 0,42 horas por acesso. Considerando
salários médios e encargos e benefícios da empresa e
ainda um número médio de acessos mensais
encontramos um custo evitado de R$ 2.381,18.

Leitura de RDTDs: Com a implantação do
Projeto 100% de Observabilidade deixará de ser
necessário a realização de leitura dos RDTDs nas SEs
próprias, uma vez que todas as informações de
barramento, linhas e alimentadores estarão disponíveis
no GDC – Gerente da Dados Corporativos. Como o
custo de cada leitura de RDTD é estimado em R$
30,00, num total de 290 SEs da CPFL, teremos um
custo evitado mensal R$ 8.700,00.

5.0 – RESULTADOS

As despesas e receitas elencadas no item
anterior foram lançadas numa planilha para o cálculo
do valor presente líquido. A taxa de remuneração do
capital (taxa de desconto) utilizada foi de 12%,
resultando num pay back a partir do início do sexto
ano. Na Figura 1, as barras representam os fluxos de
caixa anualizados e a linha contínua representa a
evolução do VPL ao longo da vida útil considerada
para o empreendimento. Podemos observar que além
de recuperar o capital investido, ao final de 12 anos o
projeto de automação de SEs aumenta o valor da
empresa em R$ 8.827.800.

Na Tabela 2 apresentamos, para efeito de
comparação, o VPL acumulado para várias taxas de
remuneração do capital, onde podemos observar que
mesmo para taxas de remuneração elevadas, 20% por
exemplo, o empreendimento continua agregando valor
à empresa. Essas taxas podem ser associadas ao risco
que está sendo projetado para os fluxos de caixa
futuros do projeto (risco do empreendimento).

FIGURA 1 – RESULTADO DA AVALIAÇÃO DE
CUSTO/BENEFÍCIO: EVOLUÇÕES DO FLUXO DE

CAIXA E DO VPL.

TABELA 2 – CÁLCULO DO VPL A DIFERENTES
TAXAS.

Tx. Ano Tx. Mês VPL Total

10% 0,80%   10.454.544

11% 0,87%     9.608.692

12% 0,95%     8.827.800

13% 1,02%     8.106.146

14% 1,10%     7.438.575

15% 1,17%     6.820.437

16% 1,24%     6.247.532

17% 1,32%     5.716.062

18% 1,39%     5.222.588

19% 1,46%     4.763.995

20% 1,53%     4.337.454

6.0 – CONCLUSÕES

O projeto foi aprovado pela direção da CPFL
e hoje se encontra em fase de execução. Embora
existam outros fatores, até mesmo subjetivos, que
pesam na decisão final de aprovação ou não do projeto,
o business case foi uma importante ferramenta de
convencimento, devendo fazer parte da cultura da
empresa.

Encontrar os fatos geradores de receitas e
argumentos defensáveis para sustentá-los diante da alta
administração da empresa, não foi, para nós técnicos,
uma tarefa fácil, principalmente pela falta de
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experiência e neste ponto as discussões em grupo
foram fundamentais. A carência de informações foi
outro ponto de dificuldade que merece ser destacado,
pois consumiu grande parte do tempo despendido na
elaboração do business case. Os dados para
calcularmos os valores a serem lançados no fluxo de
caixa foram literalmente garimpados, reafirmando uma
antiga constatação: a necessidade de um sistema de
informações corporativo consistente, confiável e de
fácil acesso.

Outro aspecto a ser comentado com relação à
análise de investimentos diz respeito ao
comportamento da economia e à evolução do mercado.
É praticamente impossível incorporar ao métodos de
avaliação do custo/benefício as sutilezas e a
imprevisibilidade dessas variáveis diante da instável
economia brasileira. Assim, situações como a max
desvalorização do real vivida recentemente, que apesar
de ter um impacto profundo no investimento onde
muitos equipamentos são importados, dificilmente
poderão ser previstas em avaliações dessa natureza.

Quando estamos avaliando projetos de
investimentos, a premissa básica a ser atendida é que
aqueles escolhidos aumentem o valor da empresa.
Neste sentido o método do VPL é bastante adequado.

Muito embora, os eventos geradores de receita
sejam passíveis de questionamentos, não podemos
abrir mão de utilizá-los pois a receita gerada pura e
simplesmente pela tarifa de contrato, não justifica a
grande maioria dos investimentos do setor elétrico.
Assim, devemos aprofundar nossas discussões em
torno do custo social da energia interrompida, da
satisfação do cliente, da imagem da concessionária, e
acima de tudo, o bom senso deve sempre estar presente
em todas as fases de avaliação do empreendimento.
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